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ЯК СТАТИ БРАХМАНОМ
Почнемо з того, що для успішного розвитку будь-якої соціальної
системи вона повинна бути структурована на три підсистеми, що
виконують одну з трьох базових соціальних функцій: 1) творення
нового; 2) захист сотвореного; 3) тиражування сотвореного.
Традиційно згадані підсистеми називаються варнами, а люди, що до
них належать, називаються брахманами, кшатріями і господарниками.
За великим рахунком, всі три варни займаються творчістю,
але це різна творчість. Для зручності розділимо її на чотири різновиди
і опишемо в порядку від найвищого рівня складності до найнижчого.
4. ТВОРЧІСТЬ-ГАРМОНІЯ: творення нових зразків в цілісній єдності зі своєю соціальною системою і Всесвітом. Тут нове
не шкодить вже існуючому, а розвиває його і вдосконалює, тому створені зразки завжди приносять добрі плоди. Для здійснення гармонійної
творчості потрібно володіти цілісним мисленням і точно бачити цілі, а
для цього треба мати глибокі знання і перебувати у стані святості.
3. ТВОРЧІСТЬ-ЗАХИСТ: захист згаданих вище гармонійних зразків, подолання зла, творче розчищення простору для
розгортання своєї системи. Тут мислення локальне (не цілісне),
світ сприймається фрагментарно, а тому цілі можуть бути помилковими. Відповідно, діяльність з неточними цілями може приносити
погані плоди. Ситуація виправляється завдяки точним цілям,
визначеним на рівні творчості-гармонії. Для здійснення творчостізахисту треба володіти здатністю до нестандартного мислення.
2. ТВОРЧІСТЬ-ТИРАЖУВАННЯ: розмноження і просування зразків, створених на рівні цілісності. Такими зразками
можуть бути світогляд, правила, організаційні моделі, інформаційні
продукти, твори мистецтва, матеріальні вироби. Для успішної
діяльності на цьому рівні достатньо володіти нормативним мисленням
– вміти засвоювати знання, розуміти правила, опановувати вже
існуючі технології і майстерно їх застосовувати.
1. ТВОРЧІСТЬ-ІМІТАЦІЯ: підготовка до творчості,
діяльність методом спроб і помилок з наперед невідомими
наслідками. Для цього «дитячого» рівня творчості властиві
хаотичність і спонтанність.
Описані чотири різновиди творчості відповідають чотирьом
рівням розвитку людини:
ЛЮДИНА-4: цілісне мислення, мудрість, вміння ставити вірні
цілі
та
їх
досягати,
правильний
світогляд,
знання
себе,
самодостатність і самореалізація.
ЛЮДИНА-3: здатність до адекватних дій в нестандартних
ситуаціях, цілеспрямованість і самодисципліна.
ЛЮДИНА-2: здатність до самостійного засвоєння норм і
точного виконання інструкцій, спроможність багатократно виконувати
однотипні операції.

ЛЮДИНА-1: навчання шляхом тривалих тренінгів за принципом «роби
як я», здатність діяти тільки під керівництвом людей вищого рівня.
Всі мислячі істоти народжуються нерівними. Досконале
суспільство дає кожному рівну можливість плавати на
його власній глибині (Френк Герберт)
Кожна людина найкраще почувається в середовищі людей, які їй
близькі духовно, інтелектуально, професійно, поділяють її життєві цілі
та інтереси. Тому в гармонійному суспільстві люди-4 природно і
невимушено тяжіють до об’єднання у варну брахманів, люди-3 – у
варну кшатріїв, люди-2 – у варну господарників. Люди-1 не здатні до
самоорганізації: це несамостійні виконавці, що діють під керівництвом
людей вищого рівня.
Звідси чітка відповідність:
БРАХМАНИ: людина-4, ТВОРЧІСТЬ-ГАРМОНІЯ (творення
правил і правильних зразків).
КШАТРІЇ: людина-3, ТВОРЧІСТЬ-ЗАХИСТ (реакція на
відхилення від правил і руйнування неправильних зразків).
ГОСПОДАРНИКИ: людина-2, ТВОРЧІСТЬ-ТИРАЖУВАННЯ (точне
відтворення і розмноження правильних зразків).
НЕСАМОСТІЙНІ ВИКОНАВЦІ: Людина-1, ТВОРЧІСТЬ-ІМІТАЦІЯ
(освоєння азів творчості, діяльність під керівництвом людей вищого
рівня).
Варна брахманів є локомотивом суспільства, особливо на
етапі його трансформації. Більше того, творення нової етнічної системи
завжди починається не інакше як з самоорганізації брахманів.
У сучасному світі брахманів нерідко розглядають як
священнослужителів, які здійснюють незрозумілі обряди і тримаються
давніх звичаїв. Це хибне уявлення.
Брахмани – це ті, які спроможні творити нове і
приносити цим тільки добрі плоди. Тому брахманами можуть
бути шляхетні люди всіх станів і всіх професій. Це підтверджує
історія галльських друїдів, які могли бути і царями, і воїнами, і
ремісниками, і торговцями, і селянами.
Це одна з причин могутності і провідної ролі цієї варни, адже
брахманська організація проникає в усі соціальні групи і має в них
великий авторитет, вона добре поінформована про стан суспільства і
тому може ним керувати зсередини – так, як голова керує своїм тілом.
Отже, брахмани можуть займатися будь-якою професійною
діяльністю, адже можливості для творчості є всюди. Саме брахмани
дають народу уявлення про правильну організацію життя і ведуть
його шляхом триєдиної еволюції духу, душі та плоті. Брахмани
дають кшатріям зброю, а господарникам – якісні зразки
новацій, які ті з задоволенням і вигодою для себе тиражують.

3

4

Богом-егрегором брахманів є Велес (Луг, Одін) – покровитель
святості, мудрості, глибинних знань, зцілення, моральних чеснот,
мистецтв, музики, утіхи, краси, матеріального багатства. Підключення
до цього егрегора є визначальною умовою належності до варни
брахманів. Зовнішніми проявами підключення до психо-енергетичного
банку Велеса є: 1) перебування у стані святості (або поблизу нього),
2) долучення до високих знань та технологій; 3) відчуття духовної
належності до брахманської організації та її активна підтримка
(інформаційна і фінансова, власною працею і зв’язками тощо).
Богом-егрегором господарників є Дажбог (Дагда, Фрейр).
Оскільки він займається розмноженням того, що створене Велесом,
він також є носієм духу святості, гармонії, краси. На відміну від
«вертикальної творчості» Велеса, Дажбог здійснює «горизонтальну
творчість» – він тиражує безліч копій за брахманським першозразком.
Брахмани і господарники є продуктивними варнами, адже
саме вони створюють багатство: знання, правила, матеріальні
вартості.
Для
захисту
сотвореного
ними
матеріального
і
нематеріального світу формується варна кшатріїв. Брахмани творять
цю варну, а господарники посилюють її матеріальними ресурсами.
Кшатрії не створюють матеріальних благ, а їхнє утримання потребує
значних ресурсів, адже війна є дуже дорогою справою. Тому варна
кшатріїв виникає тільки після організації варни брахманів, а набирає
справжньої могутності тільки після розгортання варни господарників.
Богом-егрегором кшатріїв є Перун (Тараніс, Тор). На
відміну від Велеса і Дажбога, Перун є носієм суворої, жорсткої
енергетики, спрямованої на руйнування зла. Коли в суспільстві панує
мир, виконуються внутрішні правила і не має зовнішньої загрози, то
кшатріїв ніхто не бачить і не чує. Вони в цей час займаються
підготовкою, тренуваннями, самовдосконаленням, опануванням нової
техніки. Натомість коли відбувається відхилення від правильного
розвитку, а м’якій дипломатії брахманів не вдається це відхилення
виправити – тоді активізується дух Перуна і кшатрії вирішують
проблему енергійними, жорсткими, точними діями.
Існує доволі поширене переконання, що кшатрії є не тільки
воїнами, а й державотворцями, які засновують гармонійні держави і
творять справедливі закони. Таке уявлення походить з буддизму,
який в середині першого тис. до н. е. став ідеологічним
обґрунтуванням «революції кшатріїв» – повстання військової влади
проти влади духовної. Відповідно, у буддизмі просувалась думка, що
варна кшатріїв стоїть вище варни брахманів.
Це помилкове уявлення. Для гармонійного і динамічного
розвитку суспільства потрібен дух знань, світла, свободи,
радісного творення нового, любові і доброзичливості. Це
функція Велеса, від імені якого походить слово «веселість». Натомість
функція Перуна полягає в силовому вирішенні проблем, адже
кшатріям доводиться мати справу з людьми, які не сприймають

брахманських методів переконання і умовлянь. Притаманна кшатріям
творчість-захист – це передусім творчість-руйнування. За допомогою
руйнування нічого доброго не створиш – руйнування придатне тільки
для ліквідації зла. Методи військової дисципліни ефективні під час
бойових дій, проте стають гальмом у мирний час, адже вони блокують
не тільки зло, а й творення нового. Яку б державу не створювали
кшатрії, у них завжди виходить те ж саме – казарма.
Отже, варна брахманів є локомотивом гармонійного і
динамічного розвитку суспільства. Вона створює високі зразки, які
масово тиражуються варною господарників і захищаються варною
кшатріїв. З самоорганізації брахманів починається творення нових
націй і цивілізацій, тому розглянемо її детальніше.
Ядро варни брахманів складають люди з цілісним
мисленням (люди-4), проте до її діяльності долучається
значно ширше коло людей, яким подобається дух Велеса.
Варна відкрита для своїх щирих прихильників. Для входження до
брахманства потрібно дотримуватися трьох умов.
1. Наполегливо прагнути стану святості – це найголовніша
умова: «Шукайте перше Царства Божого та правди його, а все інше
вам додасться» (Матвій, 6-33). Ознакою наближення до святості є
стан чистоти, веселості духу і психофізичної гармонії як усередині
людини, так і навколо неї.
2. Наполегливо і постійно оволодівати знаннями й
технологіями,
починаючи
з
метафізики
і
закінчуючи
вузькоспеціалізованими
розділами
природничих,
гуманітарних,
технічних, медичних та інших наук.
3. Активно підтримувати діяльність своєї варни роботою,
грошима та іншими пожертвами, підвищувати її авторитет добрими
справами і всім своїм способом життя.
Як це виглядає на практиці?
1. ОЗДОРОВЛЮЙСЯ! Почни з себе! Оновлену Україну можуть
створити тільки оновлені українці. Найефективнішим з відомих способів оновлення є технологія самозцілення Живе Слово в поєднанні зі
зміною
світогляду,
здоровим
способом
життя,
правильним
харчуванням і спеціальними енергетичними вправами.
2. РОБИ ТЕ, ЩО ЛЮБИШ! Для того, щоб здійснювати
притаманну брахманам творчість-гармонію, треба глибоко знати
сферу своєї діяльності, а для цього треба її любити і щиро нею цікавитися. Кожна людина має таланти до певної роботи – треба тільки її
знайти і діяти! Людина, яка знайшла улюблену справу, вивчає її усіма
доступними засобами і врешті-решт стає у ній експертом. Описаний в
п. 1 шлях оновлення надійно приводить людину до самопізнання і
самореалізації, підносить її на рівень еліти нації.
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3. ТРИМАЙСЯ ЗА СВОЇХ! Подібне притягується до подібного.
Будь-якій людині найкомфортніше в середовищі духовно і етнічно
близьких людей. А якщо це середовище людей здорових, світлих,
самодостатніх – то це на порядок приємніше. Тому люди
брахманського спрямування – прихильники Велеса – невимушено
об’єднуються і творять організовану духовну громаду – варну
брахманів. Це природний початок творення нової української нації.
Брахманська самоорганізація може відбуватися в різних,
найнесподіваніших формах. Однією з них є читацькі клуби, які зараз
виникають в різних містах України. Майже всі, що об’єдналися в такі
клуби, пройшли оновлення Живим Словом, тому є людьми здоровими,
веселими і самодостатніми. Це притягує інших українців, в результаті
чого читацькі клуби перетворюються на точки росту нової цивілізації.
Якщо ви ще не пройшли оновлення – пишіть на
sensar@meta.ua
Якщо ви вже маєте досвід самозцілення Живим Словом і
шукаєте однодумців – читайте «Народний Оглядач» SD.ORG.UA,
створюйте власний читацький клуб або приєднуйтесь до існуючого,
заходьте у групу Живе Слово в мережі Фейсбук або пишіть на
sensar@meta.ua.
Ігор Каганець, http://sd.org.ua/news.php?id=19796

ПОШУКОВА СИСТЕМА ВСЕСВІТ
Увага, починаємо експеримент з практичної метафізики! Заходимо в
будь-яку пошукову систему Інтернету і набираємо ключові слова
«злочин, брехня, убивці». Ого! Нічого собі! В якому жахливому світі
ми живемо: навколо суцільні страждання, а більшість населення –
маніяки. А тепер спробуємо пошукати щось інше, наприклад «щастя,
любов, вдячність». Неймовірно! Навколо суцільне свято, а люди –
просто ангели і святі! З реальними адресами і телефонами!
Сучасні інформаційні технології дозволяють краще зрозуміти,
в якому світі ми живемо. Якщо використовувати новітні метафори, то
Всесвіт – це грандіозна пошукова система, в якій кожен може знайти
те, чого прагне його душа. А в ролі пошукових слів виступають наші
емоції, думки і слова.
Отже, про що думаємо і про що говоримо, те й
притягуємо до себе – неначе магнітом. Якщо людина думає про
неприємності – вчорашні чи майбутні – то вона притягує їх до себе і
формує навколо відповідний простір. Якщо ж людина думає про речі
чисті та святі – вона притягує до себе світлих людей і гармонійні
події.
Просіть, і дасться вам; шукайте, і знайдете; стукайте, і
відчинять вам. Кожний бо, хто просить, одержує; хто
шукає, знаходить; хто стукає, тому відчинять.
Добра новина Ісуса Хреста, сина Божого

Здавалось би, все просто: думай про хороше – і воно саме
притягнеться до тебе. Проте є одна «дрібничка»: людині дуже не
просто керувати своїми думками. Скоріше, думки керують людиною.
Вони самі – чи під впливом внутрішніх асоціацій, чи найменших
зовнішніх подразників – виринають з підсвідомості і починають жити
в голові людини самостійним життям.
То що тоді можна зробити, щоб негативні думки не виринали у
свідомість і не забруднювали її? Відповідь на диво проста: треба
видалити ці брудні думки з підсвідомості, тоді й не буде чому
виринати.
Як цього досягнути?
По-перше, потрібно зменшити поточне інформаційне
забруднення шляхом
максимального
звуження каналів
брудної вхідної інформації. Простіше кажучи, перестань дивитися
телевізор, читати негативні тексти, перейматися важкими темами,
спілкуватися з негармонійними людьми – настільки, наскільки це
можливо. Шукай світлих людей і життєстверджуючі новини.
По-друге, контролюй свою думки і емоції. Пам’ятай, що
радість – це природний стан людини, натомість тривога, страх,
депресія – це неминучі прояви інформаційного забруднення. Тож як
тільки людина відновлює чистоту свідомості, то відразу ж починає
радіти, в яких би важких обставинах не була, навіть якщо вона в бою
і йде на вірну смерть. Вчись у маленьких дітей: вони майже завжди
радіють життю.
По-третє,
здійсни
цілеспрямоване
очищення
своєї
інформаційної системи. Почни з базового 40-денного курсу Живого
Слова – вже за тиждень тобі стане легше
на душі, навколишній світ ставатиме
світлішим, яскравішим, колоритнішим.
Ще місяць роботи з текстами
Живого Слова другого рівня – і ти
помітиш, що навколо тебе вже змінився
світ.
Остаточного очищення досягаємо
на третьому рівні за допомогою читання
«кармічних форм» і перегляду «кармічних
снів», сповнених любові й радості.
Після
такого
«капітального
прибирання» підсвідомості твоя пошукова
система буде генерувати тільки світлі
запити і, відповідно, буде притягувати
світлих людей і позитивні події. Тож не
витрачаймо час: Всесвіт за нас!
Сидить козак, в кобзу
грає: що замислить http://sd.org.ua/news.php?id=19695
то все має
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ЯК ПРИСКОРИТИ ПЕРЕХІД
В Україні відбувається розпад старої посткомуністичної системи, з
перегною якої виростає чистий і здоровий паросток нової цивілізації.
Як прискорити процес цивілізаційного переходу? Добру пораду дає
практика оновлення універсальними формами Живого Слова.
Ця технологія оздоровлення духу, душі і плоті полягає в очищенні від інформаційного бруду і активації механізму самовідновлення, який
захований в організмі кожної людини. Суттєві зміни на краще
відбуваються вже протягом перших 10 днів практики. А проте інколи
бувають випадки, коли щось неначе блокує перетворення. Дослідження
показали, що цим «щось» є чіпляння за старе і острах перед новим.

1. ПРИНЦИП СПАЛЮВАННЯ МОСТІВ
Певною мірою це нагадує навчання плаванню: для того, щоб
поплисти, треба відштовхнутися від землі і сміливо віддатися водній
стихії. Якщо ж людина, випливши на глибину, злякається і почне
шукати дно, то в неї будуть неприємності.
Або уявімо собі, що якась людина вирішила покинути
компанію алкоголіків і розпочати нове чисте життя. Для цього
найкраще відразу ж розірвати всі старі зв’язки і більше не нагадувати
про себе – «зникнути». Якщо ж людина почне розповідати колишнім
дружбанам, що має намір їх покинути, бо вони погані, то в неї можуть
виникнути серйозні проблеми. Знаючи, що від них уходить
«соратник», ці п’яниці можуть спеціально влаштувати людині
неприємності, щоб переконати її залишитися з ними. Потім скажуть:
бачиш, з нами було нормально, а без нас – суцільні проблеми.
Можна навести багато інших прикладів. Вони ілюструють
універсальний принцип: для стрімкого входження в майбутнє
потрібно «спалити мости» – якомога швидше розірвати зі
старим, витіснити його зі своєї свідомості і навіть не
обертатися назад, натомість всю увагу, всю енергію, всі
душевні поривання сконцентрувати на новому.
Дедалі більше українців, особливо молодь, а також ті, що
здобули досвід оновлення Живим Словом, отримують чимраз більші
можливості творити новий світ. Проте їм здається, що як тільки вони
перестануть «воювати», то Україна негайно загине. Для багатьох це
«воювати» зводиться до того, щоб дивитися теленовини, бути в курсі
всіх злочинів існуючої влади, ненавидіти її за це і проклинати.
Дивовижно, але люди переймаються тим, на що вони не
мають жодного впливу. Це непродуктивно. По-перше, перейматися
варто тільки тим, що людина реально може змінити, наприклад,
прибрати в кімнаті, поговорити з дитиною, помиритися з сусідом. Подруге, всі очікування «кінця світу» і всі попередні пророцтва про
катастрофу не збулися, тому що завжди включалися досі невідомі
стабілізуючі чинники – і життя продовжувалось.

2. ДВА ПРОЕКТИ
Перед тим, як покинути старий дім, треба збудувати новий. Отже,
треба будувати нове і водночас пильнувати, щоб старе не завалилося
передчасно. Те ж саме з Україною: треба до якогось часу
підтримувати стару систему і якомога швидше творити нову.
Відповідно, в Україні діє два проекти: стабілізації існуючого і
творення нового.
Де-факто підтримкою старого займається переважна більшість
українців, бо вони пов’язані з ним тисячами матеріальних і
психологічних зв’язків. Натомість творення нового можуть
здійснювати тільки оновлені українці, адже людина може
назовні поширювати тільки те, що вже живе у неї всередині.
Таких нових людей поки що набагато менше, їх гостро не вистачає.
Тому кожен, хто пройшов оновлення і відкрився до майбутнього,
повинен зосередити всі життєві сили на творенні нової, сонячної
України.
Перестань дивитися телевізор з його пропагандою і
нагнітанням страху! Перестань тиражувати на своїх сайтах і блогах
погані новини! Поширюй навколо себе світло, все що робить
сильнішим тебе, твоїх ближніх, цілу Україну! Ми сотні разів вже
народжувалися на цій землі – і будемо на ній втілюватися ще тисячі
разів. Нас чекають тисячі великих перемог і мільйони нових
відкриттів! То чого нам боятися?
Хтось скаже: так, Україна існує щонайменше 30 тисячоліть.
Але чи нині не розвалиться стара система передчасно? Чи
спроможеться українське суспільство утримати відносну стабільність?
Спроможеться, адже цим займаються практично всі – і
політичні партії, і громадські організації, і підприємці, і навіть ті
олігархи, яких «донецька» влада почала відтісняти від бюджетного
корита. Стихійний рух за те, щоб братва безумствувала в
межах розумного, швидко наростає. Тому проблема не в
стабілізаторах, а в реформаторах: «Тоді каже Він своїм учням: Жнива
великі, а женців мало. Благайте ж господаря жнив, щоб вивів
робітників на своє жниво» (Матвій 9.37, Лука 10.2).

3. ЯК ВІДІРВАТИСЯ ВІД СТАРОГО
Найпростіше почати з базового курсу Живого Слова: людина швидко
заспокоюється, перестає тривожитись і боятись, у неї з’являється
енергія і оптимізм. Через якийсь час вона взагалі перестає хворіти,
перестають хворіти її діти і близькі родичі, до неї починають
притягуватися світлі люди і позитивні події. Відповідно покращується
матеріальний стан, з’являється цікава робота і відкривається дедалі
більше можливостей для творчої самореалізації.
Для успішнішого просування доцільно оновлюватися не тільки
психофізично, а й духовно-світоглядно. Правильний світогляд дає
людині силу, тому його позначають словом Віра (від арійського
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кореня *вір – сила). Віра – це світогляд, що дає людині могутність.
Культивування правильного світогляду, психічне очищення, здорове
харчування і спеціальні фізичні вправи дозволяють людині досягнути
цілісності – стану, коли її думки, слова і дії повністю відповідають
одне одному.
Для прискорення розриву з минулим у системі Живого
Слова розроблені так звані «кармічні форми». Вони
прочитуються досить швидко – від 5 до 15 хвилин, але цього
достатньо, щоб запустити програму очищення і оновлення
інформаційних зв’язків з батьками, родичами, друзями, знайомими.
Зазвичай, очищення відбувається під час сну. Люди, з якими
відбувається «розв’язання кармічних вузлів», приходять у снах в
дуже гарному вигляді, до них відчуваєш якщо не величезну любов, то
принаймні велику симпатію. Нерідко ми з ними обіймаємось,
потискаємо руки, жартуємо, весело сміємося. Тож коли просинаєшся,
то на таку людину вже не можеш ображатися, навіть якщо в житті
вона негідник. У деяких випадках думаєш: так, це погана людина, за
нею тюрма плаче, ... але ж яка вона приємна!
Тільки після таких «кармічних снів» починаєш розуміти
езотеричне «любіть ворогів ваших». Полюбити ворога – значить
розірвати з ним енергетичний зв’язок і стати для нього
невидимим через вихід на вищий рівень вібрацій.
З усього сказаного випливає, що рух Великого Переходу
повинен перестати оглядатися назад, повинен позбутися страху «ми
не встигнемо». Часу в нас якраз стільки, скільки треба – не більше і
не менше. Його не можна
гаяти на пусті переживання щодо реальних чи
уявних загроз – кожну
мить нам треба гарно
робити те, що в наших
силах. Кожну нашу думку,
слово, дію треба спрямовувати на те, щоб
ставати
чистішими,
сильнішими,
досконалішими – індивідуально і
колективно.
Ми дивимось тільки вперед!
Тож радіймо, арії!
Не переймаймося вмираючою системою: вона розпадеться без нас,
але без нас не народиться новий світ. Життя преображається –
творимо!
http://sd.org.ua/news.php?id=19689

ЧОМУ БРАТВА БЕЗУМСТВУЄ?
Або, виражаючись політкоректно, чому правляча верхівка робить
демонстративні кроки для остаточної делегітимізації існуючої
політичної системи? Навіщо їй повністю руйнувати правове поле
держави і рубати гілку, на якій сидить?
Почнемо з того, що, завдяки метушливій діяльності «еліти»,
нинішня республіка не має легітимної Конституції. Її зруйнували у
2004 році т. зв. «політреформою», а остаточно доконали у 2010, коли
цю політреформу скасували Конституційним судом. Згідно з його
рішенням, в Україні понад 4 роки діяла нелегітимна Конституція. Тож
тепер в Україні немає жодного легітимного органу – ані Президента,
який обирався з іншими повноваженнями, ані парламенту, який
також
обирався
з
іншими
повноваженнями,
ані
місцевих
адміністрацій, ані уряду, які так само призначені незаконно.
В чому сенс демонстративної делегітимізації республіки?
1. Україна переживає перехід від старої до нової суспільноекономічної формації, тому їй потрібна свобода дій. Руйнування
правового поля пост-радянської тимчасової республіки відкриває
простір для творення нової системи.
2. Мобілізація: агресивна поведінка правлячої верхівки
витискує українців з матриці вмираючої системи, жорстко стимулює їх
до об’єднання проти спільного ворога і підштовхує до енергійного
творення нової держави.
3. Згідно з рішенням Конституційного суду, після «політреформи» 2004 року в Україні діяла незаконна Конституція, ухвалювалися
нелегітимні закони і підзаконні акти. Відповідно, всі угоди з
іноземними державами і компаніями, в тому числі з приватизації землі і власності, а також угоди про кредити після 2004
року де-юре є незаконними або сумнівними. При необхідності ці
незаконні угоди можуть бути денонсовані, а незаконно придбана
власність націоналізована. Кредити ж мають віддавати ті, хто їх брав.
4. Рішення Конституційного суду відкриває шлях для
відновлення справедливості: вся незаконна «прихватизація» після
1991 року скасовується, а нечесно здобута власність або
націоналізується, або, за прикладом Великобританії, обкладається
«податком на непередбачені доходи».
Віктор Янукович – це руйнівник комуністичної системи,
пробуджувач нації та її мобілізатор. Це антиукраїнська антитеза,
історично необхідна для повнішого розкриття Української
тези. Це сліпий інструмент в Божих руках, що розв’язує Україні руки і
відчиняє браму в майбутнє. Це спусковий гачок найсміливіших
перетворень. Проте це його не виправдовує: «Воно й треба, щоб
прийшли спокуси, однак горе тій людині, через яку спокуси
приходять!» (Матвій 18.7).
http://sd.org.ua/news.php?id=19480
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ЦЕНТР І ПЕРИФЕРІЯ, АБО ПРОБУДЖЕННЯ
ПУЛЬСАРА
Дерево виростає з зернини, а людина з яйцеклітини. Ці зародки
нового життя володіють величезною силою. Її джерелом є їхня
внутрішня цілісність, гармонійність, чистота, структурна досконалість,
прагнення до самоздійснення і творення нового.
Подібним чином народження нових соціальних формацій
починається з центрів, які мають для цього достатньо первинної сили.
Центр нагадує міцну вісь, навколо якої обертається колесо. Куди
повертається вісь, туди рухається все колесо.

1. ТЕЗА ЦЕНТРУ: АВТОР-ТВОРЕЦЬ
Символом центру є число 1. Йому відповідає руна «Ic» (англійською
вимовляється «айс», українською – пом’якшено «вісь»). Вона
зображується як вертикаль. Окрім твердості та непорушності (англ.
«ice» – лід), вона також означає цілісність, внутрішню єдність,
істинність (звідси «іст-єсть» – «те, що є»). Істина завжди одна, тому
руна «Іс» не має перевернутого положення.
Головним джерелом життєвої сили є діяльність згідно з
принципами, правилами і законами Творця, в тому числі
фізичними і соціальними законами. В різних відгалуженнях
Примордіальної (тобто, первинної) традиції цей «силовий каркас
Всесвіту» позначається термінами «Прав», «Арта», «Рита», «Рота»,
«Реттр», «Арета», «Веритас». Звідси гелленське «ортос» (ορθός) —
прямий, правильний, істинний, вертикальний, вірний, дійсний,
справедливий. Корисно також згадати слово «віра»: воно походить
від кореня *вір, який в санскриті позначає силу, тому «вірний»
(істинний) також означає «сильний».
Отже, щоб виконувати свою функцію, Центр повинен володіти
такими внутрішніми якостями як цілісність, гармонійність, внутрішня єдність, істинність, творча спроможність, правильна структурованість, справедливість, потужність, прагнення до новизни. Чим
повніше проявлені ці якості, тим якісніше виконання функції Центру.
Як насіння потребує доброго ґрунту, так цивілізаційний центр
потребує зовнішніх умов, сприятливих для його розкриття:
природно-кліматичних,
генетичних,
економічних,
політичних,
геостратегічних. На початковому етапі розгортання надзвичайно
важливе значення має захищеність Центру, особливо в умовах
загальносистемної кризи, адже розпад старого світу – це
найсприятливіший момент для творення нового.

2. АНТИТЕЗА ПЕРИФЕРІЇ: ПРОВОКАЦІЯ ПЛАГІАТОРІВ
Експансія Центру на навколишній простір творить феномен периферії.
Периферія завжди вторинна щодо Центру. Процес експансії Центру і
виникнення периферії позначається числом 2 (зовнішня дія).

Головною характеристикою периферії є не географічна
віддаленість від Центру, а віддаленість від його внутрішніх
якостей. Ці описані вище якості деякий час можуть зберігатися
навіть при географічному віддаленні від Центру: тоді можна говорити
про
виникнення
вторинних
центрів,
пов’язаних
зі
своїм
першоджерелом.
Проте з часом просторовий чинник перемагає: чим більша
географічна віддаленість від Центру, тим більша втрата його
первинних якостей. Поступово правда підмінюється напівправдою,
тобто брехнею, святість – сатанізмом, щирість – лицемірством,
відвертість – утаємниченістю, простота – заплутаністю, воля –
рабством, природність – збоченнями, здоров’я – хворобливістю,
далекоглядність – короткозорістю, творчість – рутиною, веселість –
смутком, бадьорість – депресією. Окремі фрагменти чи навіть дрібні
осколки первинної традиції залишаються, але жива цілісність
втрачається.
Отже, периферія – це передусім ознака психологічна. Бути
Центром – значить триматися Прави, стати периферією – відірватися
від неї.
Якщо периферія усвідомлює або навіть смутно відчуває
цю свою вторинність, вона починає заздрити Центру і навіть
ненавидіти його. Це нагадує ситуацію з плагіатором, який живе
завдяки творчості автора, але водночас і ненавидить його, і боїться,
адже наявність автора вказує на вторинність і ницість плагіатора.
Автор мимоволі стає головним ворогом плагіатора, тому останній
прагне знищити автора, стерти всі сліди його творчості і навіть самого
існування. Найменший натяк на справжнього автора нерідко викликає
у плагіатора бурхливу злобну істерику.
Це архетипова ситуація, відображена в легенді про
«неталановитого Сальєрі», який із заздрості отруїв «талановитого
Моцарта». Наявність Центру збуджує в периферії комплекс
меншовартості. Тоді периферія намагається зруйнувати Центр і
докладає неймовірних зусиль для знищення ВСІХ слідів його
існування. Це здавалось би маніакальне прагнення не тільки
знищити конкурента, але й стерти найменші згадки про нього,
точно вказує на наявність «комплексу плагіатора».
На першому етапі розгортання Центр незмірно сильніший за
периферію. Проте з часом «плагіаторів» стає дедалі більше, а
периферійні утворення починають об’єднувати свої зусилля заради
знищення Центру. Вони проникають на його територію і отруюють
його зсередини, розкладають соціальну структуру, розмивають його
духовну наближеність до Прави. По суті, периферія виступає в ролі
антитези, яка підштовхує Центр до активних дій. Дуалістичне
протистояння тези і антитези символізується числом 20 (десятикратна
двійка, «двійка другого порядку»).
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3. СИНТЕЗ ОНОВЛЕНОГО ЦЕНТРУ: ТРІУМФ ВОЛІ
Врешті-решт настирливі провокації периферії примушують Центр до
рішучого удару у відповідь. Тоді Центр мобілізується, відновлює
внутрішню святість, долучається до сили Творця Всесвіту,
оновлюється, реорганізується, вибухає «надновою зіркою» і творить
новий світ. Так починається нова сторінка людської історії. Подолання
опору антитези і вихід тези на вищий рівень розвитку називається
СИНТЕЗОМ. Він символізується числом 3.

4. УКРАЇНА: КРАЇНА-ПОЧАТОК, ЯЙЦЕ-РАЙЦЕ
Наведені вище міркування дозволяють зрозуміти, що відбувається з
Україною і які її перспективи. Все вказує на те, що це планетарний
духовно-цивілізаційний центр, яку притаманні всі наведені вище
ознаки і драматичні колізії.
НАЗВА. Ім’я Оукраїна означає «країна-зародок»: «Оу» – яйце,
яйцеклітина, насінина, сім’я, початок, зародок; «країна» – окреслена
територія, виокремлена земля, визначений край (суфікс «ин» вказує
на одиничність, конкретність). Тобто «Україна» – це назва країни, що
володіє якостями початкового Центру. Відповідно, українці – це
корінні мешканці цієї землі. Першими українцями були борійці –
допотопні мисливці на мамонтів. Українцями були й їхні нащадки –
арії-трипільці, а також кіммерійці, сколоти, сармати, анти, руси,
козаки. В давнину Україну ще називали іменами Арта, Аратта,
Артанія, Арсанія.
Традиційна українська
вишиванка 19 ст. з атакуючими і
захисними сваргами. Історикоархеологічний музей ―Прадавня
Аратта – Україна‖ в с.Трипілля
СИМВОЛІКА. Символом України є
сварга (свастика), основне значення
якої – Центр. Цей динамічний хрест
символізує непорушну вісь, навколо
якої обертається навколишній світ.
Сварга також є символом Сонця – зірки, навколо якої обертаються
планети Сонячної системи. Протосвастичні меандри, зображені на
Мізинських браслетах з мамонтової кістки (18–25 тисячоліть тому),
досі зображуються на традиційних українських вишиванках.
ГЕНЕТИКА. Згідно з найновішими незалежними дослідженнями, попри неймовірну історичну відстань у 7 тисяч років, сучасні
українці на 55% зберегли генетику аріїв-трипільців (про це читай –

Михайло Відейко: ―55% українців походять від трипільців‖
http://sd.org.ua/news.php?id=15653).
АРХЕОЛОГІЯ. На території України найбільша концентрація виробів
кам’яного віку доарійської доби. Після Великої арійської революції 55
ст. до н. е., яка започаткувала традиційний український календар
(від 5508 р. до н. е.), тут були створені найбільші міста, цілісний
життєрадісний світогляд і високі мистецькі цінності, відомі нині як
Трипільська археологічна культура.
Браслет 25 тис. до н. е. з Мізина
(Чернігівщина) і чаша з атакуючими
сваргами 6 тис. до н. е. із Джан Хасана
(Анатолія). Той самий свастичний узор,
характерний для Білої раси. Ці
предмети розділяє 20 тисячоліть, але
вони виготовлені в одній традиції.
Внизу — узор з традиційної української
вишиванки
ЕТНОЛОГІЯ. Україна протягом всього свого
існування була расотворчим і етнотворчим
«казаном»,
легендарною
Гіперборією,
«кузнею народів» – за словами античного
географа Клавдія Птолемея. Тут періодично
виникали демографічні вибухи, які завершувалися масовим
розселенням арійських племен і опануванням ними простору від
Атлантики (галли) до Японії (айни).
Розселення Арійської
раси. Карта з книги Артура
Кемпа «Марш титанів.
Історія білої раси» (March of
the Titans. A History of the
White Race) — USA, Ostara
Publications 1999, 2001
www.white-history.com
МОВОЗНАВСТВО. Розселення арійців на навколишні території
сформувало феномен арійської (індоєвропейської) мовної спільноти,
первинним
центром
якого
визнається
Україна.
Разом
з
високорозвиненою «мовою сонця» – Сенсаром – розносились
культура і знання, що в більшій чи меншій мірі засвоювалися
народами периферії.
На Україну як центр мовотворення також вказує наявність у
мові дзвінкого звуку "Р", який згасає по мірі просування від Центру: у
поляків
він перетворюється
на
"Ж",
французи
гаркавлять
(вимовляють його з натугою), а англійці його вже взагалі не
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вимовляють.
На Україну як центр писемності вказує майже точна відповідність
між тим, як пишеться, і тим, як читається. Це й зрозуміло, адже
писемність створювалась для зручної і точної фіксації промовленого.
Чим далі від України, тим більше відхилення промовленого від
записаного. Наприклад, всім відома така особливість англійської
мови, що в ній пишеться одне, а читається зовсім інше. Подібне з
російською мовою, і про це добре знають діти, яким доводиться
писати диктанти: отримати гарну оцінку за диктант українською
значно легше за диктант російською.
Карта англійських дослідників
Роберта Макрама, Вільяма Крена і
Роберта Макнійла у книжці «The
Story of English», на якій
схематично зображено поширення
арійських мов від Середньої
Наддніпрянщини
ЕЗОТЕРИКА. В езотеричній традиції
Україна
вважалася
легендарною
Борією (Землею Вепра) – центром
Примордіальної традиції і прабатьківщиною Арійської раси. Так, французький вчений Едуард Шюре повідомляє
у своїй книзі «Великі посвячені»
(1895), що Арійська раса народилася на землі Скіфії 7—8 тисячоліть
тому. Якщо взяти середнє значення — 7500 р., то це точно відповідає
народженню Трипільської (Арійської) цивілізації. Шюре не міг про це
знати з археологічних джерел, оскільки наукові уявлення про
народження Арійської раси на землі України з’явилися вже після
виходу згаданої книги: Вікентій Хвойка розкопав Трипільську
цивілізацію тільки у 1896—1899 рр.

5. ЗМОВА ПЛАГІАТОРІВ
Щодо Україні протягом тисячоліття здійснювалися і далі здійснюються
безпрецедентні, системні, маніакальні заходи щодо знищення її
історії, мови, літератури, звичаїв, етнічної самосвідомості. Згадаймо,
як Московська імперія під страхом смерті вилучала в українців
стародруки, а в першій половині 20 ст. комуністична Москва
поставила
за
мету
взагалі
ліквідувати
український
етнос.
Найбільший голодомор 1932–1933 р. здійснювався за
мовчазливої згоди всіх держав світу, в тому числі
найвпливовіших і «найцивілізованіших». За рахунок вмираючих
українських селян німецькі націонал-соціалісти модернізували свою
державу, США «в знак подяки» за Голодомор в листопаді 1933 року

встановили дипломатичні відносини з СРСР, а в 1934 р. кривавий
сталінський режим було прийнято до Ліги Націй.
За минулі вісім десятиліть мало що змінилося. У 2008 році під тиском
української діаспори США визнали Голодомор геноцидом, проте
заблокували таке визнання Генеральною асамблеєю ООН. У 2010 році
Парламентська Асамблея Ради Європи також відмовилась визнавати
Голодомор геноцидом. Найактивніше проти такого визнання виступає
Москва, здійснюючи жорсткий тиск на залежні від неї держави.
Солідарну з Москвою позицію займають головні євроінтегратори –
Німеччина і Франція.
Велась і далі ведеться активна робота з недопущення
наукового вивчення арійських і доарійських коренів України. Так, до
1937 року всі українці – дослідники Трипілля – були
розстріляні. Сучасні дослідження генетичного і культурного зв’язку
між Трипільською цивілізацією і українським етносом у частини
«науковців» викликає неадекватну істерику. На дослідників
українських коренів намагаються навішати принизливі ярлики – від
«міфотворців» до «фашистів». Продовжуються спроби законодавчо
заборонити Сваргу – символ України як духовного і цивілізаційного
Центру.
Українців систематично витискають з України. Масові
добровільно-примусові щеплення, шахрайська бізнес-медицина,
нездорове харчування, потурання абортам, просування алкоголю,
тютюну і наркотиків, неадекватна система освіти, державна політика
русифікації, пропаганда розпусти і збочень – все це спроби підірвати
демографічний і культурний потенціал Центру. За 20 років
«незалежності» українців стало менше на 7 мільйонів, що співмірно з
втратами від Голодомору.

6. ДЕРЕВО ЖИТТЯ
Періодичне протистояння Центру і периферії – це рушій соціальної
еволюції. Тут немає сенсу на когось нарікати. Справа не в силі
периферії, а в тому, що ми допустили слабкість Центру. Гріхи предків
– це передусім наші гріхи, здійснені в попередніх втіленнях. Гріх – це
відхилення від Прави–Арти–Рити. Важливо усвідомити це відхилення і
енергійно виправити.
Націю можна уявити як дерево, що має кореневу систему,
стовбур і крону. Корені – це успадковані від предків традиції,
генофонд, життєвий простір, історія, слава, енергетика. Стовбур – це
держава, яка живиться коренями і підтримує та захищає крону. Гілки,
листя, цвіт, плоди – все, що складає крону – це творче життя нації у
всій його повноті, різноманітності та красі.
Нинішнє Дерево життя України знаходиться в жалюгідному
стані. Стовбур погризений хижаками і підточений внутрішніми
паразитами, гілки засихають, крона осипається. Це Дерево життя для
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цілого світу, тому його занепад призводить до деградації і розпаду
всієї земної цивілізації.
Але коренева система українського роду, створена предками
за 30 чи більше тисячоліть, живе – бо ніколи не вмирала.
Частина коренів ще перебуває у сплячому стані, їхнє пробудження –
це тільки питання часу. А ті, що вже перебувають в бадьорому стані,
активно пульсують життям і тягнуться до світла. Здалеку паростків
нового життя ще не видно, але якщо приглянутися – вони вже на
поверхні.

7. ПРОБУДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПУЛЬСАРА
Як ми вже згадували, периферія провокує Центр на удар у відповідь.
Різка активізація, демонстративність і нахабність такого роду
провокацій з боку антитези є ознакою початку «реакції синтезу».
«Двічі несудимий» президент-«проффесор», прем’єр, що читає поросійські українські слова, міністр освіти, що відверто зневажає
корінний народ, державна політика русифікації, неприхована
корупція, ліквідація легітимної Конституції, делегітимізація всієї
політичної системи... Все це «витискає» українців із «зони вмирання»
пострадянської маразматичної системи і стимулює їх до творення
«паралельного суспільства» і «паралельної держави». Усвідомлення
безперспективності старої системи символізується числом 21.
Але це ще не є сонячною «реакцією синтезу». Вона почнеться
тоді, коли критична маса українців повернеться до Прави–Арти–Рити,
увімкне 30-тисячолітню святу енергетику предків і вийде у Простір
волі. Змінися сам – і світ зміниться навколо тебе! Це не лірика, а
твердий принцип буття, надійно перевірений практикою. Нову
Україну спроможні створити тільки оновлені українці. Початок
творення нової системи символізується числом 22, а її тріумф
– числом 25.
Процес оновлення вже набуває розмаху і глибини. Дедалі
більше українців відмовляється від споглядання зомбоящика і
переходить до активного спілкування в інтернеті. Популярне гасло:
Продай телевізор – купи комп’ютер!
Українці повертаються до Примордіальної Традиції
–
Українського
звичаю,
рідної
естетики,
рідної
мови.
Вони
відмовляються від усього, що вбиває нас і наших дітей: щеплень,
тютюну, алкоголю, нездорового харчування, шкідливого способу
життя, негативних емоцій, тупої роботи, економічного рабства.
Українці оновлюються Живим Словом, організовуються в громади,
озброюються передовими знаннями і технологіями. Вони радіють
життю і творять новий світ. Ще трохи – і всі народи Землі побачать
новий потужний стовбур і прекрасну крону Дерева життя Оукраїни –
Країни-зародку, вічного планетарного Центру, сонячного пульсара.
Хай Буде!

http://sd.org.ua/news.php?id=19449

ГОЛОДОМОР ДАЄ УКРАЇНІ КАРТБЛАНШ
Трагедія Голодомору вимагає глибшого, метафізичного осмислення.
Людина (буквально – «гравець») розвивається шляхом багаторазових
земних втілень. Оскільки людина є соціальною істотою, то життя –
це школа не тільки для індивідуальних духовних сутностей, а й для
народів. Які уроки винесли українці з Голодомору? Які додаткові
можливості відкриває перед ними досвід пережитої колективної
«клінічної смерті»?

НАС РЕАЛЬНО ХОТІЛИ ЛІКВІДУВАТИ
Геноцид українців в їхній родовій колисці – Україні – міг би призвести
до асиміляції всього світового українства. Це подібно як у дерева
підрубати корені. Тому порівняння з «клінічною смертю» не є
перебільшенням. Але ми вижили, отже здобули щось дуже важливе.
По-перше, позбулися ілюзій, що хтось нам допоможе.
Українцям допоможуть тільки інші українці. Всі інші, в кращому
разі, можуть бути хіба що союзниками, які шукають у співпраці з
Україною власний інтерес – і це природно (докладніше – у статті
«Центр і периферія, або пробудження Пульсара»).
По-друге, позбулись ілюзій про якісь гарантії, які начебто
дають міжнародні угоди. У 20 столітті весь «цивілізований» світ
спокійно спостерігав за геноцидом найбільшого в Європі народу,
причому в найбільш садистський спосіб.
По-третє, ми пережили досвід перебування на межі життя і
смерті. Люди, які пережили клінічну смерть, здобувають
безстрашність. Їм тепер немає чого боятися, адже вони вже були
мертвими, а якщо воскресли – значить так потрібно Вищим силам.
Такі люди прагнуть жити у святості, бо встигли усвідомити себе
втіленими духовними сутностями – цілеспрямованими і безсмертними.

ЗГАДАТИ ВСЕ!
Правильне осмислення Голодомору робить український народ
безстрашним: нас вже могло не бути на цій землі, а ми є! Нам нічого
боятися, бо найжахливіше ми вже пережили.
Українські діти, які вмерли від голоду, народилися в нових
тілах вже через рік або трохи пізніше – при першій же нагоді.
Українські чоловіки і жінки, які вмерли у зрілому віці,
народилися
на
кілька
десятиліть
пізніше
і
продовжують
народжуватися в сучасних українських сім’ях.
У підсвідомості цих втілених духовних сутностей дрімає
пам’ять про те, як їх ліквідували «діти диявола» – підло, жорстоко,
рішуче, з ігнорування всіх людських правил. В колективній свідомості
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цих українців визріває воля розпочати свою Гру і діяти за власними
правилами.

ОСТАТОЧНЕ ВИПРОБУВАННЯ
Тепер можна відповісти на головне запитання: Чому? Чому
нескінченно добрий Творець допустив цей безпрецедентний за
масштабами і садизмом геноцид?
Щоб ми нічого не боялися, діяли рішуче, творчо,
дерзновенно, не звертаючи увагу на завивання «прогресивного
людства» і покладаючись тільки на власні сили.
Наше покоління зіткнулося з особливим викликом. Доведеться
діяти на самоті, не дивуючись і не нарікаючи на те, що більшість буде
вперто триматися застарілих сподівань і легких шляхів, які ведуть у
прірву, – писав Рональд Хіггинс у книзі «Сьомий ворог. Людський
фактор у глобальній кризі».
Україна вже включилась у процес творення нової цивілізації.
Він передбачає формування нового світогляду, нової соціальної
організації, нових технологій. Важливо подолати інерцію мислення і
не чіплятися за умовності загниваючої системи.
Все, що робиться з власної волі, – добро!
Все, що робиться з чужої волі, – зло!
Треба знати це коротке визначення добра і зла.
Цей арійський вольовий імператив було сформульовано 7 тисячоліть
тому, коли наші предки творили новий світ. Його сенс в тому, що
тільки свідомі добровільні вчинки сприяють розвитку людини. Навіть
якщо людина допустить помилку, вона може її виправити, долучити
до свого досвіду і піднятися на вищий рівень свідомості. Якщо ж
людина діє під примусом, то для розвитку її духу – це змарнований
час, які б добрі справи вона не робила.

ЖИТИ СВОЇМ РОЗУМОМ І ДІЯТИ ЗА ВЛАСНОЮ ВОЛЕЮ!
Життя показало, що практично всі рекомендації іноземних і
міжнародних структур працюють проти України: починаючи з
підривних кредитів від МВФ і закінчуючи вакцинаційним геноцидом
від ООН. Настирливі вимоги «прогресивної світової громадськості»
щодо мультикультуралізму і толерастії виявилися ідіотизмом – про це
вже відверто заявили вищі керівники Німеччини, Великобританії і
Франції.
Ажіотаж навколо «політичних націй» виявився великим
блефом – перспективи мають тільки моноетнічні нації, все інше
– вкрай нестабільні химери. Євроінтеграція – це безглуздя, бо Стара
Європа морально вироджується, культивує збочення і фізично
вимирає. Інтеграція в «русскій мір» – це взагалі безумство, щось на
кшталт одруження жертви зі своїм катом.

Міжнародне право? Воно жодного разу не захистило Україну,
а після агресії США проти Югославії, Іраку та Лівії його взагалі не
існує – все вирішує груба сила і корупція.
Більше того: ООН, Євросоюз, а також Росія, Великобританія,
Німеччина, Франція і нинішня владна верхівка України не визнали
Голодомор геноцидом – отже, залишаються солідарними з його
натхненниками, організаторами і виконавцями.
Згідно з Золотим правилом етики, людина сама вибирає
засоби, які щодо неї будуть застосовані Всесвітом: «Все, що робиш
іншому, буде зроблено тобі». Вороги України перейшли всі допустимі
межі і рішуче задіяли проти неї максимально можливі засоби – отже,
погодилися з тим, що Україна має етичне право їх застосувати в тому
ж самому, тобто необмеженому обсязі – звісно, якщо вона цього
захоче. Отже,
ЩО ДАЄ УКРАЇНІ ВИПРОБУВАННЯ ГОЛОДОМОРОМ?
Воно дає нам безстрашність і повну свободу творчості. У цьому
світі не існує нічого, що може нас обмежити – окрім правил Творця
Всесвіту і нашого власного бажання.
Свобода від обмежень перестарілого світу – це
обов’язкова вимога до планетарного Центру, який починає
творити новий світ.
http://sd.org.ua/news.php?id=19489

ДЕ ЗНАЙТИ НОВУ ЕЛІТУ?
Це запитання лунає дедалі частіше. Люди, які його ставлять,
нагадують радіолюбителя, який має довгохвильовий приймач і
бідкається, що в ефірі немає FM-станцій.
Уявімо собі Україну як чотириповерховий будинок.
На першому поверсі, який більше схожий на підвал, живуть
нещасні, принижені, нерідко деградовані люди, які ні у що не вірять,
страждають від хвороб, поганих звичок, бідності та інших
«негараздів». Вони вважають, що навколо одні мерзотники, а Україна
приречена і в неї немає жодного шансу піднятися. Вони нічого не
хочуть робити для зміни ситуації. Цей життєвий простір називається
простором страждань.
На другому поверсі також панують негативні емоції, проте
тут вирує боротьба – одні нападають, інші відбиваються. Ніхто нікому
не вірить, бо навколо повно хижаків, шахраїв і паразитів. Дедалі
більше це нагадує бійку за рятувальні шлюпки на потопаючому
«Титаніку». Золота мрія хижаків – урвати свій шматок і втекти
закордон, мрія паразитів – смоктати до останнього.
У цьому просторі неможливо перемогти, адже це не простір
перемоги, а простір боротьби. Вічної боротьби. Вся вітчизняна, прости
господи, «політика» відбувається у цьому просторі. В бойовому запалі
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тут вже пообдирали стіни, поламали меблі, продали труби на
металобрухт і почали розбирати опорні стіни. Народ зачаровано
дивиться на цей гармидер, вболіває за «своїх» паразитів і проклинає
«чужих», а фактично живить енергією весь цей гадючник.
Третій поверх – це простір пригод. До нього іноді
потрапляють везунчики з другого поверху. На цьому поверсі також
відбуваються бурхливі події, тут також може бути купа адреналіну, а
проте вже переважають позитивні емоції. Тут багато неймовірних
ситуацій і цікавих знайомств. Цей простір дуже мінливий, адже
людина не здатна керувати всіма цими пригодами – пригоди керують
людиною. Тут неможливо довго утриматися, тож незабаром людина
або провалюється вниз, або піднімається вгору – на четвертий
поверх.
Четвертий поверх – це простір волі. Про нього знають
тільки ті, хто сюди вже потрапив. Для всіх інших це повна
фантастика. Щоб потрапити на цей рівень буття, треба докласти
зусиль і зробити свідомий Перехід-IV. Тут не відбувається негативних
подій, тому простір волі – це простір безпеки. У цьому просторі
людина керує своїм часом, а це головне мірило якості життя:
багатство людини вимірюється кількістю часу, який вона може
присвятити виконанню улюбленої роботи.
Тут зібралися гармонійні люди. Вони дивляться згори на війну,
що триває на другому поверсі, і намагаються не втягуватися в
тактичні бої, хоча інколи дуже хочеться. Адже вони знають, що стара
система розвалиться без нас, але без нас не народиться новий світ.
Тому концентруються на головному і енергійно роблять свою справу –
ту, в яку вірять і яка приносить їм радість творчості.
Оце і є нова українська еліта. Це творці нової системи,
засновники нової української нації і нової цивілізації. Як їх побачити?
Іноді пересічні люди натрапляють на добрі плоди, створені новою
елітою. Це можуть бути витвори мистецтва, що надихають людину і
піднімають її догори. Це розумні книги, які впорядковують світогляд і
вказують шлях. Це комп’ютерні програми, які допомагають в роботі і
розкривають людський потенціал. Це можуть бути екологічні
виробництва, гармонійні садиби зеленого туризму, школи народного
танцю,
творчі
майстерні,
туристичні
клуби,
гуртки
самовдосконалення... Всюди, де ви напрапляєте на такого роду
райські куточки, на ці «точки росту» нового життя – знайте,
що за цим всім стоїть нова еліта. Вона концентрується на
четвертому поверсі – у просторі волі і святості.
Як побачити нову еліту?
Треба піднятися у Простір волі.
Де сходинки на четвертий поверх?
Сходинок немає – є аеростат, повітряна куля. Щоб піднятися

вгору, треба скинути баласт: вантаж страху, тривоги, заздрощів,
образ,
негативних
емоцій,
всього
інформаційного
бруду,
накопиченого роками попереднього життя.
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Як скинути вантаж?
Людина – це триєдина істота, вона має дух, душу і плоть. Тому
працювати треба на всіх трьох рівнях: відновлювати правильний
світогляд, очищувати психіку, вести здоровий спосіб життя. Для цього
є сотні різних методик. Хто вже пройшов шлях знизу вгору, той може
навчити інших мистецтву самоперетворення, поділитися досвідом,
передати здобуті знання і підтвердити їхню істинність власним
прикладом.
Ми можемо рекомендувати тільки те, що перевірили на
собі:
1) Повернення до традиційних уявлень про природу людини і
Всесвіту.
2) Очищення психіки і відновлення біоенергетики технологією
Живе Слово.
3) Козацька їжа, фізична активність, правильний режим дня,
п’ять тибетських перлин для оздоровлення і омолодження.
Хто вже зробив Четвертий Перехід?
Ті, що піднялися на четвертий поверх буття. Вони миттєво
впізнають подібних до себе і легко об’єднуються. Нова Українська
нація і нова Українська держава твориться у просторі волі. Ми
творимо чарівну країну – Країну мрій.
Тут збирається нова українська еліта. Тут їй ніхто не заважає
творити, вона діє практично без опору навколишнього світу. Це
неначе паралельна цивілізація. Ці оновлені українці допомагають
іншим українцям оновитися, піднятися у простір волі і разом творити
новий світ.
Але ж треба буде навести лад і на другому поверсі?
Як тільки еліта сформує власну систему, стара система сама
розпадеться, тому що люди перестануть її підтримувати. Вони
потягнуться туди, де лад і світло, справедливість і взаємна довіра,
безпека і простір для творчості.
Врешті-решт, влада – це згода людей виконувати накази.
Нинішня влада тримається на тому, що достатньо багато людей
погоджується терпіти її насильство, несправедливість та ідіотизм.
Проте таких людей стає дедалі менше. Настане час, коли хижаки і
паразити залишаться самі на другому поверсі буття. Тоді відбудеться
самоліквідація старої системи – тому що «диявол знищує сам себе».
Можливо, новій еліті навіть не доведеться поганити руки, здійснюючи
дезінфекцію другого поверху.
Нинішня Україна нагадує перезрілий плід, з якого виростають
чисті і здорові паростки нового життя. Це точки росту нової
цивілізації. Їх творить нова українська еліта. Тому шукайте її там, де
пульсує творчість і святість.
http://sd.org.ua/news.php?id=19476

РЕКОНСТРУКЦІЯ КОЗАЦЬКОГО
ДУХУ В ТЕХНОТРОННУ ЕПОХУ
Уявіть собі, що запорозькі козаки отримали сучасні технології:
комп’ютери, мобільні телефони, соціальні мережі. Поєднання
незламного духу та козацького здоров’я з передовою технікою
створило б дивовижну, цікаву, чарівну цивілізацію.
А що? Козаки завжди дружили з передовими технологіями.
Морський флот, підводні човни, торпеди, реактивна зброя, «вогненні
колеса», мобільна артилерія на возах. У багатьох напрямках козаки на
ціле століття випереджали Європу. При цьому і «чужого научались»:
про іноземні новації козаки дізнавалися вже за два тижні.
Маючи ясний і практичний розум, вони миттєво б оцінили
переваги сучасних технологій, тож сприйняли б їх дуже швидко.
Характерники на
потужних джипах, скайп-конференції
козацької старшини, C++ і PHP в церковних школах,
електронна
валюта
гетьманської
скарбниці,
забійний
козацький рок з електробандурами... Кожен українець бажав
би потрапити в такий чудесний український світ!
У наш час багато людей захоплюється «історичними
реконструкціями» – це коли сучасні люди в ігровій формі відтворюють
життя минулих епох: одяг, побут, звичаї, виробництво. Ми ж
говоримо про «реконструкцію навпаки» – ситуацію, коли б наші
предки отримали сучасні технології і почали творити новий світ. Для
цього потрібна «машина часу», але хіба це можливо?
Так, можливо! «Машина часу» – це природний механізм
реінкарнації,
тобто
розвиток
людського
духу
шляхом
багаторазових земних утілень. Духовна сутність – це неначе
оператор комп’ютера, а земне втілення нагадує сеанс комп’ютерної
гри. Уявіть собі, що кожний ігровий сеанс відбувається на іншому
рівні, який відтворює нову історичну епоху. Кожний раз ви
проживаєте нове «ігрове життя», маючи при цьому досвід гри в
попередніх сеансах, в давніших ігрових «епохах».
Про реальність механізму реінкарнації (в євангельській
термінології – палінгенезії) знали завжди, просто нинішня епоха
кінематографу, комп’ютерів і віртуальної реальності дозволяє наочно
пояснити його дію. Для цього достатньо вдумливо переглянути
фільми «Матриця» (1999), «Тринадцятий поверх» (1999), «Аватар»
(2009), «Початок» (2011), пограти хоча б в одну комп’ютерну
стратегію. Наші предки добре знали про реінкарнацію, тому будували
свою життєву стратегію не на п'ятирічку, а на тисячі років.
Так само вони знали, що втілення відбувається переважно в
потоці свого роду і на своїй рідній землі, адже в духовному світі
подібне притягується до подібного. Це нагадує ті ж самі комп’ютери,
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коли за одною машиною зазвичай працює та ж сама людина або
невелика група близьких людей.
Що це значить для усіх нас? А те, що майже всі нинішні
етнічні українці в попередніх втіленнях жили на українській
землі і належали до козацького народу. В кожному з нас дрімає
козацький дух, який прагне пробудження.
Згадай себе! Пробуди свою духовну пам’ять! Усвідом себе як
вічну духовну сутність у новому сеансі життєвої гри! Характерники на
джипах, джури з мобілками, гетьманські скайп-конференції,
козацький рок – це все вже є! То яку машину часу нам ще треба?
Новий український світ треба творити граючись, бо гра – це
найдосконаліша форма діяльності. Гра передбачає наявність ігрового
простору, добровільність, тверді правила, напруження, ризик,
змагальність, творчість, радість, відмінність від навколишньої
«неігрової рутини». Чи реально творити державу як гру?
Звісно, тим більше, що маємо яскравий історичний прецедент.
Запорізька Січ – це не що інше, як традиційна українська Гратворення з повним «ігровим набором»: окреслена територія,
вільні вхід і вихід, тверді внутрішні правила, напружене
життя, сповнене пригод і небезпек, радісна творчість, різка
відмінність в одязі та звичаях.
Яка чарівна сила тягнула українську молодь на Січ? Передусім
– радісний дух Гри! Військово-чернечий орден січовиків пропонував
людині сповнений ризику й пригод шлях саморозкриття. Польський
історик XVI століття Папроцький свідчив: «багато бездоганних
молодих людей з Польщі їдуть до України... повчитися лицарських діл
– порядків і чуйностей лицарських».
За історично короткий час січову козацьку школу в більшій чи
меншій мірі пройшли сотні тисяч представників найактивнішої
частини населення. Внаслідок цього
Україна майже цілковито «покозачилась» – народилась Нація Козаків.
Сьогодні український етнос
потребує радикального оновлення,
творення нової нації і нової держави.
Найефективніший
і
найцікавіший
спосіб
досягнення
цієї
мети
–
звичаєва Гра-творення. Назва ігрової
держави – Гетьманат Вишня Борія,
а сучасні технології – це ті «цяці» і
«прибамбаси», які роблять гру ще
цікавішою.
Радіймо, українці! Нарешті
народ козаків дорвався до справжнього ігрового інструментарію!
http://sd.org.ua/news.php?id=19580

ПОЧИНАЄМО КОЗАЦЬКУ ГРУ «ЗГАДАЙ
СЕБЕ!»
У неділю 27 березня 2011 року в козацькій садибі поблизу Києва
відбулась конференція читацьких клубів – прихильників Живого
Слова і Народного Оглядача. Ухвалили рішення розпочати розробку
гри "Згадай себе!" – історичної реконструкції навпаки.
Гра є імітацію життєдіяльності фантастичної держави
«Гетьманат Вишня Борія». Сенс гри – індивідуальний і колективний
духовний, психічний та фізичний розвиток гравців.
Мета гри «Згадай себе!» – входження до нової козацькобрахманської еліти шляхом здобуття високого громадського
авторитету – харизми. Харизма вимірюється кількістю ігрової енергії,
яку людина зібрала на свою підтримку.
Гравцями можуть стати тільки члени читацьких клубів.
Бажаючим увійти до Гри треба створити свій читацький клуб (від 10
осіб) або приєднатися до вже існуючого клубу.

У конференції взяли участь 32 представники читацьких клубів
Київщини, Львівщини, Івано-Франківщини, Харківщини, Волині,
Дніпропетровщини, Тернопільщини, Полтавщини та Вінничини. Всі
представники мають досвід оновлення Живим Словом.
Читацькі клуби є однією з форм самоорганізації сучасної
української варни брахманів – див.: «Як стати брахманом». Якщо
бажаєте створити свій клуб або приєднатися до вже існуючих – пишіть
на sensar@meta.ua, заходьте у групу Живе Слово в мережі Фейсбук.
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http://sd.org.ua/news.php?id=19805

ЯК РОЗПІЗНАТИ ВОЛХВА?
Чи існують правдиві волхви, спитаєте? Та як вам сказати... Бачте, тут
яка справа... Такі не признаються самі. Бо чи може вам сказати свята
людина: «Я — святий!»? Або чи може вам справжній козакхарактерник казати, що він характерник? Кажуть ті, кому саме того і
бракує... :)
В одному священному Писанні є таке місце:
Той, про кого ніхто не знає, високого він чи низького походження,
Про кого ніхто не знає, вчений він чи невчений,
Про кого ніхто не знає, здійснював він добрі чи лихі вчинки, —
Саме той і є справжнім волхвом.
Відданий таємному обов’язку, суворо виконуючи його,
Він проводить усе життя своє скритно,
Як ніби він був і сліпим, і глухим, і позбавленим відчуттів;
Так істинний волхв проходить цим світом.
Це, так би мовити, погляд зсередини. А в зовнішньому світі його
вчинки так і промовляють, хто перед нами. Як неможливо прикрити
сонце, і за будь-якої хмарності видно, що це таки день, а не ніч, так
само й неможливо не помітити волхва!
І не те, висвячував його хто чи не висвячував, є в нього
«документи» з тої чи іншої «академії», має він ті чи інші «погони»
вибраної ним ієрархії волхвів, каже про нього, що це справді волхв.
У присутності волхва припиняються усякі чвари, недужі
зцілюються й отримують силу духу, очі починають блискати
радісними вогниками. Біля нього відчуваєте себе як у
присутності чогось чистого й величного – моря, наприклад,
гори, прадавнього храму, Січі...
Не шукайте собі посередників між Богом і вами! Бо ваша душа
– це осередок Сили й Світла! Усе Знання, яке лишень може бути, вже
перебуває у вашому серці!
Пізнайте Себе! У цьому вам справді може допомогти інша
Чиста Душа. Але далі не прив’язуйтеся до цього "іншого", як каліка
до милиці, а черпайте Силу й Натхнення з власного Джерела! Бог не
лише десь там, за горами й за лісами. Бог перебуває усередині вас!
Пробуджуйте Його в собі кожним вашим учинком, розмовою,
розмірковуванням, молитвою, спілкуванням з Природою, – одним з
цих способів або всіма разом. І будьте вільними! Бо ви – діти Божі!
Ось і вся релігія. Обряди, книги, храми, докази іншим мають вторинне значення.
Слава рідним Богам!
Слава Єдиному, що перебуває у кожному!

Мандрівний Волхв, http://sd.org.ua/news.php?id=19737

ГЛОБАЛЬНА КРИЗА І НОВА РАСА
З кожним днем у людини все більше відбирається свобода бути
такою, якою вона була. Єдина свобода, яка незабаром у неї
залишиться – це свобода ставати іншою.
Всесвіт сотворений Творцем як ігрове середовище для
розвитку божественних істот. Власне, ці божественні істоти і є
колективним творцем Всесвіту, якого в арійській традиції називають
іменами Сварог («святий організатор») або Брахма («бог неба і землі»).
Для свого розвитку божественні сутності створили цю Гру,
тому розвиток через Гру є головним законом Всесвіту.
Відповідно, хто не бажає «грати в розвиток», той видаляється з Гри.
Це як у футболі: не хочеш грати – звільни місце для того, хто хоче,
адже бажаючих більше ніж достатньо. Причому Гра відбувається за
твердими правилами – хто їх порушує, той страждає («Золоте
правило етики, або Залізний закон розплати», НО №7).
Розвиток здійснюється шляхом чергування поступових змін і
стрибкоподібних переходів. Останні відбуваються через виникнення
кризи та її подолання. Але що таке криза?
Первинне, а тому істинне значення гелленського слова κρίσις
– вирішення, розв’язання, вихід, розділення. Зверніть увагу: наголос
робиться не на проблемі, а на її вирішенні. Подібним чином кожна
загадка обов’язково має розгадку. Тому криза – це передусім
можливість подолати проблему, відділити нове від старого.
Відтак криза, за визначенням, завжди несе в собі засоби для її
вирішення – «розгадку». Більше того, вона підштовхує до активних
дій, бо притискає до стінки, а інколи ставить питання максимально
гостро: вмерти або змінитися!
Ці приховані засоби подолання кризи завжди адекватні її
глибині: чим серйозніша криза, тим потужніші засоби вона
приховує. Скажімо, кризові прояви в економіці долаються
ухваленням кращих законів, кризові прояви в політиці – новими
виборами або заснуванням нової держави. А що може порятувати від
глобальної кризи, коли розбалансовується і руйнується все: мораль,
сім’я, нація, міжнародна безпека, техносфера, природа, клімат,
екологічні ніша в цілому?
Відповіддю на таку всеосяжну кризу може бути тільки
нова людська спільнота з вищим світоглядом, ефективнішою
організацією і адекватними технологіями. Очевидно, що така
спільнота відрізнятиметься від інших спільнот за суттєвими ознаками,
зокрема, вона буде енергійнішою, здоровішою і плодючішою.
Очевидно, що вона буде достатньо однорідною і згуртованою.
Очевидно, що вона буде здатна до відтворення самої себе в
наступних поколіннях.
Описані вище ознаки визначають нову расу, адже, згідно з
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визначенням: «Раса — це група людей, яка за властивим їй
поєднанням фізичних, психічних і духовних ознак відрізняється від
будь-якої іншої групи і завжди відтворює тільки собі подібних».
Звісно, що всередині раси завжди присутні фізичні, психічні і духовні
відмінності, проте як цілісна система вона якісно відрізняється від
інших систем, прагне до самозбереження і самовідтворення.
Для народження раси потрібні відповідні умови, зокрема
«расотворчий казан» — порівняно ізольований життєвий простір,
завдяки якому інтенсивність внутрішньої генетичної та інформаційнокультурної взаємодії набагато вища за інтенсивність такої взаємодії із
зовнішнім світом. Тоді складові елементи майбутньої раси «притираються» один до одного і зливаються в цілісний расовий організм.
Отже, способом подолання нинішньої глобальної кризи
буде народження людської раси, яка сформує нову цивілізацію.
Подібні речі вже були в минулому. Так, попередній
цивілізаційно-расовий перехід 7500 років тому став відповіддю на
кліматичну, а відтак і продовольчу кризу, апофеозом якої стала
Циркумпонтійська катастрофа – 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.
Нова раса, яку езотерична традиція називає Арійською,
народилася на території Північного Надчорномор’я, фактично, на
землі сучасної України. Тому саме Україна є батьківщиною арійських
(індоєвропейських) мов. У цьому доволі ізольованому «расотворчому
казані» нова раса сформувала цивілізацію, яку нині називають
Арійською або Трипільською (за назвою Трипільської археологічної
культури). Це вже був третій цивілізаційно-расовий перехід. У 5508
році до н. е. відбулась якась ключова подія цього Третього Переходу,
тому саме від цієї дати ведеться традиційне українське літочислення
(«від сотворення Арійського світу»).
Арійська раса відрізнялася від попередньої Борійської
раси
(раси
європейських
кроманьйонців)
розумово,
організаційно і технологічно.
По-перше, арії вийшли на третій рівень мислення – рівень
творчості, натомість їхні попередники перебували на рівні
нормативного мислення (докладніше – у книзі «Арійський стандарт»).
По-друге, арії сформували варнову структуру суспільства,
основану на вроджених здібностях: брахмани, кшатрії, господарники.
Соціальне
структурування
борійців
було
примітивніше,
бо
основувалось на вікових відмінностях і принципі «чим старіший, тим
мудріший».
По-третє, арійська раса перейшли до відтворюючих форм
господарювання – землеробства і тваринництва. Натомість борійці
жили завдяки полюванню і збиральництву, тобто вели привласнююче

господарювання.
У наш час Український геосоціальний організм переживає
надзвичайно жорстку кризу, яка відкриває для нього досі небачені
можливості. Для подолання цієї кризи Україна застосовує
найпотужніший засіб – вона здійснює Четвертий Перехід і
народжує нову расу, яка творить нову цивілізацію. Ключові
моменти расотворення ті ж самі: мислення, організація, технології,
виокремлена територія.
1. МИСЛЕННЯ
Четвертий перехід здійснюють ті українці, які оновилися –
світоглядно, розумово та психофізично. Українці, які почали вихід на
четвертий рівень мислення – рівень цілісності, або мудрості. Це
рівень, на якому думки людини відповідають її словам і поведінці.
Людина відчуває себе частинкою свого народу як цілісного
етносоціального організму, частинкою земної природи і Всесвіту. Вона
усвідомлює себе частинкою Творця Всесвіту – божественною істотоюсотворцем, що розвивається на землі шляхом багаторазових втілень.
Нова людина розглядає життя як божественну гру, а
себе – як чесного гравця (слово «людина» буквально означає
«гравець»). Вона прагне відновити зв’язок між своєю земною,
духовною і божественною свідомістю, а також долучитися до
позитивного досвіду своїх попередніх втілень, до культури і мудрості
свого народу і всього людства. Таке відновлення зв’язку і називається
релігією (від «ре» – відновлення, повторення, «лига» – зв’язок,
звідси українське «залигати» – зв’язати).
Культивовані чесність і щирість дозволяють новій расі
застосувати на два порядки простіші, а тому ефективніші форми
самоорганізації, позбувшись баласту непотрібних професій і цілих
галузей, наприклад, «вакцинаційної індустрії», політичного піару
(мистецтва
обдурювання),
більшої
частини
фармацевтичної
промисловості. Все геніальне – просте. Простота – це потужний
продуктивний чинник.
2. ОРГАНІЗАЦІЯ
Нова організація є результатом поєднання описаного вище мислення
четвертого рівня з сучасними інформаційними технологіями. Водночас
вона буде творчим розвитком української традиції самоорганізації з
такими притаманними їй якостями як варнова структура,
виборність знизу догори, персональна відповідальність.
3. ТЕХНОЛОГІЇ
Сучасна цивілізація стримує розвиток нових технологій або
використовує їх для обслуговування вже застарілої і вмираючої
системи. Прикладом є комп’ютеризація абсурдного законодавства чи
спеціально заплутаної і безумної податкової системи. Вже існуючі
технології дозволяють:
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•
•
•

різко підвищити ефективність виховання і освіти;
перетворити навчання і роботу на цікаву гру;
зцілюватися без ліків і перестати хворіти взагалі
(кошмарний сон сучасної медицини);
• будувати недорогі, здорові і комфортні поселення;
• повністю автоматизувати податкову систему (людина
взагалі не повинна відчувати її присутність);
• включити практично кожну людину в процес творчості
та самореалізації через творчість;
• на порядок зменшити енергозатратність виробництва і
техногенний тиск на природу, та багато іншого.
Ключова технологія формування нової раси – практика
самооновлення Живим Словом, яка дозволяє очиститися від
накопиченого
інформаційного
бруду,
гармонізувати
себе
і
навколишній простір, створити колективний егрегор – спільний
психоенергетичний банк, вийти у Простір волі.
4. ЖИТТЄВИЙ ПРОСТІР
Як ми вже згадували, формування нової раси потребує деякого
усамітнення і зосередження на внутрішній інформаційній, соціальній,
економічній, генетичній взаємодії. Сучасні засоби комунікацій
дозволяють сформувати внутрішній інформаційний простір, завдяки
якому можна взаємодіяти переважно зі своїми. Проте цього замало –
потрібен власний фізичний простір.
Таким простором для нової раси є українські села і взагалі
територія за межами міст. Майбутнє – за добре організованою
мережею екологічних поселень з самодостатнім виробничим
циклом. Головні напрямки виробництва:
•
•
•

інформаційні продукти (програмне забезпечення, освіта,
мистецтво, знання);
екологічно чисті продукти харчування;
формування нової людини з вищими духовно-вольовими і
психофізичними якостями, спроможної наводити лад в
будь-якій точці світу.

Це має бути не втеча з міст, а організоване освоєння нового
життєвого простору, адже для городян життя за межами міст – це як
відкриття нового світу, сповнене пригод і цікавих несподіванок.
Громади нової раси сьогодні формуються переважно в великих
містах і організовано створюють в сільській місцевості опорні точки –
ВАРИ (центри зв’язку, культури і ділової активності). Навколо них і
будуватимуться нові поселення. Їх мешканці будуть одночасно і
духовною громадою, і школою інновацій, і виробничою корпорацією.
Мережа таких поселень і сформує нову цивілізацію Вишньої
Борії. Хай Буде!

http://sd.org.ua/news.php?id=19679

ХРЕСТОС ПОСЕРЕД НАС: ЦЕРКВА В
ПИЛАТКІВЦЯХ
2 квітня члени Читацького клубу міста Івано-Франківськ разом з
учнями Івано-Франківської міської школи № 12 та школи села Угорники
(разом 45 осіб) здійснили екскурсію в печеру-музей «Вертеба» та село
Пилатківці Борщівського району Тернопільської області.
Після зустрічі з сільським головою та вчителькою історії СШ
Пилатківців попросили відкрити нам приміщення церкви. «Ключник»
Михайло, якому вже під дев’яносто і який вже третій десяток років
зберігає ключі від церкви, люб’язно нам відкрив приміщення церкви.
Ще при підході до церкви я здалеку помітив надпис: «Хрестос
посеред нас». Всередині приміщення трохи інший надпис: «Христос
посеред
нас».
Пан
Михайло
каже,
що
перший
надпис
відреставрований, тобто автентичний, а другий написаний недавно.

Як бачимо, принаймні у двох місцях України (село Снідавка
Косівського
району
Івано-Франківської
області,
поблизу
Терношорської Лади, та село Пилатківці) збереглася правда про Ісуса
Хреста, яка передавалася із покоління в покоління дві тисячі років.
Можна спалити старі рукописи і переписати на свій лад нові,
можна переписати і перетерти Євангеліє, але не можна витерти
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пам’ять людей-патріотів.
Василь Кричун, http://sd.org.ua/news.php?id=19711

ХРЕСТОС ЧИ ХРИСТОС?
ВІДПОВІДЬ ДАЄ СИНАЙСЬКИЙ
КОДЕКС IV СТОЛІТТЯ
У сучасній літературі прийнято писати «Ісус Христос». Проте для
української традиції властива форма «Ісус Хрестос» – її зустрічаємо в
старих книжках, написах на церковних спорудах, у давніх колядках.
Як правильно? Переконливу відповідь дає один з найстаріших та
найголовніших рукописів Нового Завіту.
Хтось може сказати: А яка різниця – Хрестос чи Христос? Річ у
тім, що ці два зовнішньо подібні слОва позначають зовсім різні
поняття.
Гелленське, тобто давньогрецьке слово «хрестос» (χρηστoς) є
дуже давнім, адже часто зустрічається в творах античних авторів. У
різних контекстах воно, згідно зі словниками, позначає такі якості як
«хороший, найкращий, добрий, доброзичливий, щасливий, успішний,
сприятливий, порядний, чесний, впорядкований, облаштований,
корисний, благотворний, шляхетний, благородний». В античні часи
цим словом також називали людей, які досягнули високого рівня
просвітлення,
мудрості,
святості,
досконалості,
божественної
свідомості. Саме в такому значенні воно вживається в Євангелії,
наприклад: «Озвався Симон Петро і заявляє: Ти хрестос – Син Бога
живого. Тоді Він наказав учням, щоб вони нікому не казали, що Він
хрестос» (Мт 16.16–20).
Інше слово – христос (χριστoς) зустрічається тільки в
новозавітніх текстах і означає «помазаник, месія». Це слово є
новотвором: у новозавітній літературі його почали використовувати
як гелленський еквівалент арамейського «мешиха» та івритського
«машиах», які означають «помазаник, месія». Цим словом іудеї
позначали князя, який відновить іудейську державність і буде
користуватися підтримкою Ієгови – їхнього родоплемінного богаегрегора. Слово «машиах» походить від арійського *мас-*маз
(мазати), звідки наші слова «мазь», «масло», «мастило», «маститий»
(шанований, знаменитий, помазаний). Спорідненим до слова
«христос» (месія) є давнє гелленське слово «хрістон» (χριστoν), яке
означало «мазь», «засіб для натирання», наприклад: χριστoν
υaρμακον — «цілюща мазь».
Таким чином, зовнішньо подібні слова «хрестос» і
«христос» мають зовсім відмінні значення і позначають
поняття з різних традицій – гелленської та іудейської.
А як первинно писалося в текстах – «хрестос» чи «христос»?

На жаль, в релігійних написах, які дійшли до нашого часу,
зазвичай використовувалися сакральні скорочення – писалися тільки
перша і остання буква, наприклад, ХС.
Зокрема, у найдавнішому храмі в Галілеї, датованому близько 230
роком н. е., є напис зі згадуванням Ісуса Хреста. Цей напис
розміщено в західній частині мозаїчної підлоги, де згадується ім’я
жінки Акетос, що зробила пожертву на придбання стола для церкви
Господа Ісуса Хреста: «Пожертвувала Акетос боголюбива цей стіл
Богу Ісусу Хресту на пам’ять».
Слова «Богу Ісусу Хресту» написані у
формі сакрального скорочення ΘΩ ΙΥ
ΧΩ, поєднаного верхньою горизонтальною лінією (подібно до письма
Велесової книги та санскриту). Гелленською мовою ця фраза пишеться Θεω
Ιησου Χρηστω, читається приблизно
як «Теу Їсу Хресту». Цікаво, що в галицьких селах старі люди донині
використовують привітання "Слава Їсу!"







Відомо, що авторитетні римські історики Корнелій
Таціт (55—120) і Светоній Транквіл (70—140)
вживали слова Chrestus (Хрестос) і chrestianos
(хрестияни).
Але це зовнішні назви, важливіше знати як
називали Ісуса самі його послідовники. Тут логіка
очевидна: якщо Ісуса називали Хрестом, то його послідовники
обов’язково називатимуться хрестиянами, а якщо Христом – то
християнами.
Отже, яка назва правильна?
Відповідь дає Синайський кодекс (Codex Sinaiticus) –
один з найстаріших та найголовніших рукописів Нового Завіту.
Він написаний давньогрецькою мовою на тонкому пергаменті на
початку IV століття. Його вважають одним з найцінніших джерел, що
дозволяє відтворювати оригінальний текст новозавітних книг.
Цей рукопис знаходився на Синайському півострові в
бібліотеці монастиря Святої Катерини. Його було знайдено німецьким
ученим Костянтином фон
Тішендорфом у 1844 році.
Частина рукопису Старого
Завіту була втрачена, але
новозавітний
текст
зберігся повністю.
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Світлини оригіналів рукопису можна побачити на сайті
www.codexsinaiticus.org

Почнемо з того, що в рукописі Євангелія замість слова «хрестос»
традиційно пишеться сакральне скорочення ХС, ось як у фрагменті з
цитованого вище Матвія 16.16:
Фрагмент Євангелія від Матвія
(16.16) з Синайського кодексу.
Замість слова «хрестос»
написано ХС з підкресленням
вгорі (виділено контрастніше)
Тому нас найбільше цікавить слово «хрестияни» – чи справді воно
писалося через Е, тобто через гелленське Н (ета), яке читається як
українське «Е». Це слово зустрічаємо у трьох місцях.
1.
Діяння
апостолів
11.26: «Вперше в Антіохії учнів
названо хрестиянами».
Добре видно, що у слові
«XPHCTIANOYC» буква Н (ета)
підтерта для того, щоб вона
виглядала як буква І.
2.
Діяння
апостолів
26.28: «Агриппа Павлові: Ще
трохи
і
мене
переконаєш
хрестиянином стати».
У
слові
«XPHCTIANON»
буква Н (ета) підтерта, щоб вона виглядала як І.
3. Перше послання апостола
Петра 4.16: «А коли – як хрестиянин
– то хай не соромиться, але хай
прославляє Бога в цьому імені».
Так само буква Н (ета)
підтерта і перетворена на І.
Важко сказати, хто робив підтасовку, проте її мета зрозуміла:
відірвати людей від реального Ісуса Хреста (боголюдини, сина
Божого) з його сонячним, арійським егрегором – і підключити їх до
неіснуючого іудейського месії з егрегором іудохрістиянської єресі.
У наш час такого роду фальсифікація здійснюється масовано і
системно. Візьмімо вже згаданий аріохрестиянський храм в Галілеї.
Його мозаїчна підлога зроблена в арійській традиції, з виразними
елементами трипільської естетики.
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Найдавніший аріохрестиянський
храм
у
Мегідо
(Галілея), що знаходиться на
півночі сучасного Ізраїлю, в
20 км на південний захід від
Назарета. Первинно це місто
називалось
«Магедон»,
що
значить
«Велика
долина»
(дослівно
«могутнє
дно»).
Археологи
датують
будівлю
цього храму 230 роком н. е.
Це мозаїчна підлога храму
з рибами, хрестами, атакуючими
трипільськими свастиками (за
годинниковою стрілкою, «по
Сонцю») та безкінечникамимеандрами.
У східній частині мозаїчного
панно добре видні написи,
зроблені на згадку про чотирьох
жінок
–
Прімілію,
Киріаке,
Доротею й Хресту. Напис на
мозаїчній підлозі: «Пам’ятаймо
Прімілію і Киріаке і Доротею і
Хресту». Характерно, що в
численних повідомленнях про
цей храм жіноче ім’я Хреста
подається не інакше як Хріста.
Хоча
на
фото
добре
видно його написання через
«Е» – гелленське «Н» (ета).
Подібний обман бачимо і в
перекладі текстів Синайського
кодексу зі згаданого вище сайту.
У транскрипції написано
правильно:
«χρηcτιανoυc»
(через букву ета), проте в
англійському перекладі вперто
пишеться «Christians». Такого
роду
підтасовки
підривають
довіру до науки і примушують
нас самим все перевіряти.

У книзі «Пшениця без куколю»
(Тернопіль,
Мандрівець,
2006)
розповідається про те, що в тексті
Євангелія кількість вставок становить
50%. Зокрема, на основі логічного і
текстологічного аналізу доводиться
підміна слова «хрестос» на «христос».
Завдяки Синайському кодексу, який
нещодавно став доступний на сайті
міжнародного дослідницького проекту
www.codexsinaiticus.org,
маємо
можливість в цьому переконатися на
власні очі. Слава Ісусу Хресту!
Напис на каплиці в селі
Снідавка
Косівського
району
Івано-Франківської області.
http://sd.org.ua/news.php?id=19537

УКРАЇНСЬКА КНИГАРНЯ В
НАЙЛЮДНІШОМУ МІСЦІ УКРАЇНИ
27 березня 2011 року – на Арійський Великдень – відбулась
презентація Української книгарні в надземному переході між
Центральний і Південним залізничними вокзалами Києва. Книгарня
працює цілодобово. У ній завжди можна придбати журнал "ПерехідIV", "Народний Оглядач", газету "Рада Козацька", книги "Пшениця
без куколю", "Нація золотих комірців" та інші актуальні видання
епохи Великого Переходу.
Українська
книгарня
заснована
газетою
"Рада
козацька" (передплатний індекс 37309) за сприяння журналу
нової еліти "Перехід-IV". Символічно, що вона розташована у
переході Київського залізничного вокзалу – в найлюднішому місці
України.
Презентація організована Київським читацьким клубом за
участю делегацій читацьких клубів Дніпропетровська, ІваноФранківська, Тернополя, Львова, Харкова, Луцька, Полтави, Обухова,
Самбора, Городка (Львівщина) та Липовця (Вінничина).
Головний інформаційний партнер Української книгарні
– щоденна газета неофіційної інформації, настроїв і громадської
думки "Народний Оглядач" SD.ORG.UA. Девіз НО: "Інформація – це
те, що приховується. Все інше – реклама".
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Українська книгарня працює цілодобово. Якщо йти надземним
переходом з Центрального залізничного вокзалу на Південний, то
книгарня знаходиться з лівої сторони переходу.

Тепер будь-який українець, що потрапив на Київський залізничний
вокзал, має можливість придбати літературу, яка сприятиме його
розвитку, розширенню свідомості, моральному і психофізичному
вдосконаленню.
http://sd.org.ua/news.php?id=19714

ЧИТАЦЬКИЙ КЛУБ
ПЕРЕХІД-IV ВІДВІДАВ
ЧИГИРИН І СУБОТІВ
2 травня 2011 року в рамках
історичної гри – реконструкції духу
«Згадай себе!» – читацький клуб
Перехід-IV
відвідав
Чигирин
–
столицю Першого Гетьманату, а також
Суботів, де знаходиться родовий
маєток Богдана Хмельницького і його
церква-усипальниця.
Чигирин – особливе місце в
історії України. Це – один з символів
української національної ідентичності

й боротьби за незалежність, це – столиця тодішньої Української
держави – Гетьманату. Заснований у першій половині XVI століття
на кордоні з Диким Полем, Чигирин набув свого найбільшого розквіту
в 1648 – 1657 рр., коли був гетьманською резиденцією Богдана
Хмельницького. З 1657 по 1676 роки Чигирин був резиденцією
гетьманів України Івана Виговського, Юрка Хмельницького, Павла
Тетері і Петра Дорошенка.
Учасники подорожі відвідали
Замкову гору і музей Богдана
Хмельницького, що розміщений
у відтвореній будівлі повітової
управи – пам’ятці архітектури
початку ХІХ століття.
З грамоти Олівера Кромвеля до Богдана Хмельницького
Продовжили подорож у селі
Суботів, що в 14 км від
Чигирина. При в’їзді до села –
церква Святого Іллі, нині діюча –
визначна архітектурна пам’ятка XVII ст. Цей храм збудовано за
наказом і коштом Богдана Хмельницького. Згідно з літописом, у 1657
році в цій церкві було поховано великого гетьмана. У ХІХ ст. біля
церкви добудували дзвіницю.

Іллінська церква-усипальниця Богдана Хмельницького в
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Суботові і козацький сонячний хрест біля неї

ЩАСЛИВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ЧЕСНИХ
СПІЛЬНОТ
За останні 150 років продуктивність людської праці зросла у десятки
разів. 150 років тому теж була влада, наука, культура, театри,
професійне військо, торгівля, трудящі верстви, навіть реклама. І жили
собі, вистачало якось. Щонеділі співали так, що свічки в хаті блимали. А
тепер, коли одна людина виробляє в середньому стільки, що можна
прогодувати 150–200 чоловік, маємо бідність, збільшення робочого дня і
пенсійного віку, борги, розпродаж національних багатств...
Тільки не треба балакати про «подвищення запросов сучасного
насєлєнія». Не у сто ж разів вони можуть підвищитися! Тим більше, що
більшість «запросів» – справжні збочення, до яких нас потроху
призвичаюють. Тож куди все дівається? Чому переважна більшість
народу це терпить? Тому що кожен надіється і сам вкрасти у
ближнього, або якось обдурити.
Уявімо собі «казкову» річ – всі чесно працюють. Ніхто не краде.
Ніхто не бреше. Всі підбадьорюють, допомагають і навчають одне
одного. Всі стали людьми. Всі поважають людей.
Далі – вивільняються так звані «єврейські» професії – лихварі,
адвокатура, спекулянти (так звані «посрєднікі», яких витуриш хіба що
кийком), більшість контролюючих органів, більшість лікарів, більшість
фармацевтичних заводів, більшість карних органів, міліція, різні
охоронні служби, весь збочений бізнес (тут і великий спорт, і казино, і
виробництва, що їх обслуговують).
Горілку, цигарки – або не виробляють, або – за кордон, замість
металобрухту. Маси засуджених не сидять на шиї народу... Всі чесно
працюють в корисних для суспільства галузях.
Яка була б тоді тривалість робочого дня? Візьміть калькулятор
і приблизно, по мінімуму, прикиньте – ну ніяк не більше ОДНОЇ ГОДИНИ
НА ДЕНЬ. І це забезпечувало б навіть вищий рівень життя, чим сьогодні.
Зверніть увагу – кривда завжди тримається на підміні понять.
Дурні назвали себе розумними і, розхвалюючи свої збочення
толерантним «лопухам», руйнують вже планету. Всі вже забули, що
тільки чесність влаштовує всіх. А якщо чесна людина вже не одна? А
вже є громада чесних людей? Чи вдержиться серед чесних людей підла
істота? Мабуть ні. І, напевне, за такими громадами майбутнє.
Думаєте, важко чесний устрій влаштувати? Достатньо тільки
людської волі на те. Бо незрівнянно важче жити бидлом і грабувати одне
одного. Хтось скаже, що всілякі різкі переміни небажані, бо загрожують
економічними кризами і хаосом. А що може бути небезпечніше і
загрозливіше за віддавання влади над собою довершеним злочинцям?
Краще кризу зробити самому, знаючи з якою ціллю, ніж чекати на
«дєжурний» голодомор.
Час плине, чим раніше схаменемося, тим легше, швидше і раніше

запануємо у своїй сторонці. Прочитав? Починай з себе!
Jaruna, http://sd.org.ua/news.php?id=19639
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