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Поки ти живий – ЖИВИ...
На фронті, здається, що воює вся країна… Повернувшись додому…
Якщо м’ягко – розумієш, що це не так… І що далі…? Як бути далі…?
І тліти чи горіти… - кожен обирає
сам…
"Навіть найвища гора, нижче трави, що
росте на її вершині" / Японська мудрість /
Я ніколи не зустрічав сильну
особистість із звичайним минулим...
Сила духу - стрижень людини, без якої
неможлива гармонія тіла і духу…
Японці кажуть, що душа самурая
Микола Терновий, доктор філософії,
прихована в його мечі. Лезо – це Ваш дух,
спеціально для "Народжених вільними"
шари металу – результат життєвих
випробувань. І тільки тисячі ударів, які й
Скажи, коли сніг стає водою, він
створюють тисячу шарів металу,
пам'ятає, як був снігом?
загартовують його до найвищої якості.
Важко сказати…
При цьому, найменше зволікання ковки
«Правильно називати – це означає
духу неприпустимо, сталь остигає кожну
правильно розуміти», – говорили
секунду… Потрібно, з одного боку не
древні….
Сталими істинами, джерелом мудрості згоріти в горнилі перетворившись на
шлак, з іншого – не остинути не
залишаються лише любов і природа, які
нам допомагають не забути шлях додому, загартувавшись…
Часом ми бачимо багато, але не
пам’ятати хто ми і звідки та дозволили
помічаємо головного.., а природа не
людству вціліти…
терпить порожнечі… Рано чи пізно, все
У природі перепад тиску викликає
обов'язково заповнюється, а ось чим,
вітер, мороз - лід на озері, а дощ - річки
щастям чи сумом, залежить від кожного…
по бруківці.
З одного боку природа загартовує нас, з
У житті все з такою ж послідовністю іншого нагадує нам про дитинство,
немає наслідку без причини.
цінність домашнього тепла і затишку…
Усвідомлення своєї суті приносить
Вчить цінувати, відрізняти справжнє...
радість, радість приносить оптимізм,
«У кожному зимовому серці таїться
оптимізм запускає рішучість, а рішучість
тріпотлива весна, а за покровом кожної
виробляє дії, результатом яких і є нова
ночі - усміхнений світанок». Хазрат
порція радості…
Точно так же будується ланцюжок, що Інайят Хан.
І одного разу, викресливши з життя все
призводить до депресії…
І не шукайте щастя в тимчасових речах, те, що робив без любові, ти несподівано
зустрінеш Себе... Бо, як на мене, то ми
адже тоді й воно буде тимчасовим…
Живіть, і життя буде дихати всередині живемо допоки щось горить всередині…
Часом, воно може згаснути до ледве
Вас на повні груди…
Існуйте - і життю не залишиться місця видних вуглинок… Ось тоді й треба, щоб
у нас хватило сил, або був хтось поряд,
всередині Вас ...
Тому, навіть якщо ти бачив смерть…, і хто склавши губи трубочкою зміг лагідно
подути, й вогонь поступово розгориться і
сам нею був, й назавжди залишилось
зігріє тебе ...
тремтіння в пальцях, а в очах пострілів
Світ змінюється, ми змінюймось разом
дим… Твоя війна назавжди з тобою…, та
з ним. Не дозволяймо при цьому черствіти
поки ти живий – ЖИВИ…

нашим серцям, адже від цього поступово
вмирають наші душі, людство перестає
бути людяним…
«Правильно називати – це означає
правильно розуміти», – говорили древні.
…Якщо Україна — незалежна держава,
то Росія втрачає свою ідентичність, бо без
України історія Росії розпочинається у
XVI столітті, тобто з Московського
царства і не інакше. Київський же період
додає тисячоліття до їхньої вигаданої
історії, створює «фундамент» їхньої
державності. Тому для росіян це питання
— питання самоідентичності, і від цієї
псевдоідентичності вони не хочуть
відмовлятися.
Пункт «д» статті 3 Резолюції 3314
(XXIX) Генеральної асамблеї ООН від 14
грудня 1974 року «Визначення агресії»
встановив, що «засилання державою або
від імені держави озброєних банд, груп,
іррегулярних сил або найманців, які
здійснюють акти застосування збройної
сили проти іншої держави, мають
кваліфікуватися як акти агресії».
Незалежно від того, чи мало місце
формальне оголошення війни, чи ні.
Крім війни класичної, ведеться
гібридна, дифузна - це нелінійна війна,
наслідки якої неначе виникають раптово і
нізвідки, типу результату роздавленою
метелики Бредбері, коли незначна подія
веде до значних наслідків... Адже те, що
ми бачимо, що чуємо, читаємо - тільки
вершина айсберга... Війни розвідок,
контрозвідок, стратегів ведуться
непомітно для більшості...
І тут, як же нам потрібні не тільки
справжні воїни, а й високопрофесійні,
мотивовані патріоти, об’днані спільними
цілями, скріплені спільними цінностіми,
здатні до самоорганізації, створення
ефективної системи управління з дієвим
зворотним зв’язком…
І хто, як не ми?
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10 фактів про Україну в Другій світовій війні
Друга світова війна була
найбільш масштабним і
руйнівним воєнним
конфліктом в історії
людства.
Особливо великих втрат і
збитків зазнала Україна,
через територію якої війна
з жорстокими битвами
прокотилася двічі.
10 фактів про Україну в другій
світовій або уроки для нащадків.
1. Для українців війна розпочалась в
березні 1938р., коли внаслідок
Мюнхенської змови, дружні Німеччині
угорські війська збройно захопили
новопроголошену Карпатську Україну,
що перед тим була в складі ЧехоСловаччини. В боях було втрачено 430
убитими та більше 400 пораненими
бійців Карпатської України. Сукупні ж
втрати січовиків, за різними даним,
склали від 2 до 6,5 тисяч чоловік. Це
пояснюється тим, що більшість з них
загинула не в зіткненнях з
регулярними угорськими частинами, а
в результаті зачисток і розстрілів
полонених. Угорське населення почало
полювати за групами січовиків і вбивати
їх на місці без суду і слідства. Січовиків,
які були передані полякам, теж
розстрілювали на місці.
2. У вересневій кампанії 1939 р. вже
112 тис. українців вступили у двобій з
Вермахтом у складі Війська Польського, 7
834 жовнірів української національності
загинули у боях з Вермахтом під
польськими прапорами, а 16 тис.
отримали поранення у вересневій
кампанії.
3. В Україні Червона армія широко
практикувала так званий «достроковий»
призов юнаків 16 – 17 років, яких без
підготовки та часто погано озброєних
відразу кидали в бій, в результаті чого
вони масово гинули.
4. Загалом у другій світовій війні
загинув кожен п'ятий українець. Серед
військовослужбовців призову на літо 1941
року уціліли тільки 3% з загальної
кількості.
5.Загальні демографічні втрати України
- включно з убитими, жертвами
концтаборів, депортованими та
евакуйованими - становлять не менше 14
млн. чоловік. З 41,7 мільйона людей, які
мешкали до війни в УРСР, на 1945 рік
залишилося тільки 27,4 мільйони чоловік.
6.Під час евакуації з України на Схід
було забрано близько тисячі найкращих

фотоколаж УІНП

промислових підприємств України, які
після війни не повернули в рідні міста.
Підприємства, за створення яких
український народ заплатив власною
кров'ю (в буквальному розумінні цього
слова), упродовж 1930-х рр. стали
основою створення військовопромислового комплексу в східній частині
СРСР у повоєнні роки.
7.В 1941 р. радянська влада при
відступі залишала «випалену землю». При
евакуації в Запоріжжі висадила в повітря
Дніпрогес. Про це не знало ні цивільне
населення, ні навіть поблизу розташовані
військові частини, значна частина яких
була потоплена водяним валом
Дніпрогесу. В Дніпропетровську було
підірвано хлібокомбінат разом із
робітниками. В Одесі, при відступі
Червоної армії, затопили приморські
квартали разом з жителями, а поранених
червоноармійців скинули в море разом із
санітарними машинами. З Харкова
вивезли сотні представників інтелігенції,
щоб їх спалити в закритому будинку. В
Умані живими замурували людей у льоху.
Таких прикладів багато. І все це робили
не нацисти, а комуністи при відступі.
8.Кореспондент газети «Saturday
Evening Post», відвідавши в 1945 p.
Україну, з жахом написав: «Те, що дехто
намагається зобразити як «російську
славу», було, насамперед, українською
війною. Жодна європейська країна не
постраждала більше від глибоких ран,

нанесених своїм містам, своїй
промисловості, сільському господарству,
людській силі».
9. Друга світова війна повністю змінила
етнічне обличчя українського суспільства.
З України «зникли» такі впливові раніше
національні меншини, як німці (виселили
на схід СРСР або виїхали на Захід в
Німеччину.), кримські татари, що
впродовж віків були важливим фактором
історії причорноморського регіону, в 1944
році вони були депортовані з Криму в
Середню Азію, із майже 3 млн.
українських євреїв війну пережили 800
тис. осіб (згодом 140 тис. з них виїхало до
Польщі), із 2,5 млн. поляків до 1950 р.
залишилося менше 400 тис. Натомість,
кількість росіян із довоєнних 4 млн.
зросла за перше повоєнне десятиліття до 7
млн. осіб.
10. Українці воювали проти Німеччини
і в складі інших армій та військових
частин, зокрема, багато з них служило в
американській й канадській армії (в
останній їх нараховувалося 40 тис.). Вони
воювали і в французькому Русі опору.
Тисячі українців служило у польській
армії генерала Владислава Андерса і
приймали участь у військових діях на
британській стороні у Єгипті, Лівії й
Італії. Також західні українці становили
2% складу польської дивізії ім. Тадеуша
Костюшки та 70% чехословацької бригади
генерала Людвіга Свободи.
Жидобандерівець Криворізький, блогер
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Війна для України почалася 22 червня 1941 року - міф
свободу з
Угорщиною, яку
Двадцать второго июня,
підтримувала
Ровно в четыре часа,
гітлерівська
Киев бомбили, нам объявили,
Німеччина.
Что началася война.
Радянська пісня часів війни Коротка боротьба
Карпатської
України
СУТЬ МІФУ
коштувала, за
різними даними,
Війна для українського народу
розпочалася від моменту агресії Третього від 2 до 6,5 тисяч
життів її
Райху проти СРСР 22 червня 1941 року.
захисників.
Українці у
ФАКТИ СТИСЛО
складі армії
Польської
Участь українців у Другій світовій
держави почали
війні не обмежувалася періодом
воювати з
протистояння між СРСР і Німеччиною в
1941—1945 років. Друга світова війна від Німеччиною з 1 вересня 1939 року.
Уже у перший день війни німецька
самого початку відбувалася на території
авіація бомбила Львів, упродовж першої
України.
половини вересня — Луцьк, Станіславів
У складі польської армії українці
воювали проти Німеччини з
перших годин війни 1 вересня
1939 року. Від 17 вересня
українці також воювали на
боці СРСР проти поляків, а
перетин Червоною армією
державного кордону Польщі
означав фактичний вступ
Радянського Союзу у Другу
світову війну на боці
нацистської Німеччини вже у
вересні 1939 року.
ФАКТИ ДОКЛАДНІШЕ
Ще до початку Другої
світової війни, 14—18
березня 1939 року, українці
Карпатської України воювали за власну

до армій цих країн.
У лавах Червоної армії українці брали
участь у радянсько-фінській війні
1939—1940 років. Зокрема, на боці СРСР
воювали 44-та та 70-та стрілецькі дивізії,
які комплектувалися в Україні.
Перша з них потрапила в котел
у битві під Суомуссалмі 7
грудня 1939 — 8 січня 1940 рр.
44-та дивізія майже вся
загинула — втрата близько 17,5
тисяч осіб перевищила 70%
особового складу. Майже 1 200
бійців потрапили в полон.
Кількість загиблих українців у
радянсько-фінській війні
оцінюють щонайменше в 27
тисяч осіб (за деякими даними
— 40 тисяч).Перші українські
підрозділи, що воювали на боці
Фінляндії, сформували на
початку 1940 року.
Добровольці здебільшого
(Івано-Франківськ), Тернопіль, Дрогобич,
набиралися з числа радянських
Сарни, Яворів, Стрий та інші міста.
військовополонених. Одним із
Серед мільйона польських
найвідоміших командирів українських
військових, 106-112 тисяч (за деякими
добровольців був холодноярівець і
оцінками, до 120 тисяч) були
письменник
Юрій Горліс-Горський.
українцями.
Трагедією українського народу була
У боях у вересні 1939 року загинуло
відсутність власної держави, а отже, його
близько 8 тисяч українців-громадян
розподіл між усіма воюючими сторонами
Польщі.
Від 17 вересня 1939 року у конфлікт у цьому конфлікті. На момент початку
німецької агресії проти СРСР українці вже
вступила Червона армія. Після
більше двох років перебували у вирі
вторгнення радянських військ на
територію Польщі українці брали участь великої війни.
Фото 1 - Агітаційний плакат, що
у бойових діях і на боці Польщі, і на
закликає вступати в Карпатську Січ, 1939
боці СРСР.
рік
Після Вересневої кампанії у
Фото 2 - Солдати Вермахту проходять
німецькому полоні опинилося близько
біля вказівника на дорозі в районі Львова
60 тисяч українців, до радянського
(вересень 1939 р.)
полону потрапило понад 20 тисяч.
Фото 3 - Розбита колона радянської 44Також кілька сотень українців
ї стрілецької дивізії, яку перекинули у
вступило у війну у складі Вермахту, в
фінські
сніги з України (Суомуссалмі,
рамках формування ВВН («військові
грудень 1939 р.)
відділи націоналістів»).
Сергій Горобець, УІНП
Пізніше українців-громадян Румунії,
Фото з архіву
Словаччини та Угорщини мобілізували
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Я не трус, но я боюсь. О настроениях силовиков оккупантов
(Мовою оригінала)
Честно, я не знаю, как звучит на
древне-дынырийском или на диалекте
макеевских питекантропов выражение
типу - чото я очкую, но, в связи с
переформатированием АТО в ООС,
настроения у орков не самые лучшие.
Начнем с того, что коллаборанты и
оккупанты поняли простую вещь: игры
разума закончились, за дело взялась
армия Украины, которая является
эксклюзивным поставщиков гробов в рф.
СбУ уходит на второй план, а значит, что
решения приниматься будут иного
характера, чем это было ранее.
Оккупанты понимают простую вещь:
армия заточена на уничтожение врага, в
отличие от спецслужб, поэтому время
реверансов закончилось - впереди их

ждет боль и еще раз боль. Церемонии и
подковерная борьба уходят тоже на
второй план, адекватные орки поняли
намек - теперь их будут бить, не нарушая
при этом минские шото там.
Знаете что такое лыжный спорт подынырийски? Неа, не знаете. Но я сейчас
объясню. Итак, выглядит это все действо
приблизительно так: берем пособника
оккупанта, который знает таблицу
умножения [редкий вид гомодынырийцокацапиенса, кстати ] и
смотрим за тем, что он будет делать.
Бум! Только позавчера уволились 25
коллаборантов из так называемого центра
спецопераций мыгыбы. Из этих 25
пособников оккупантов, шоб было
понятно, большинство -это боевое мясо
мыгыбы дыныры, живодеры. Это те, кто с
ксивами мыгыбы является мясом на
войне. В отделе так назывемого центра

спецопераций мыгыбы паника и
непонимание причин, по которым не
хотят дохнуть за магазины захараста
крепостные.
Так называемый "беркут", мвд
дыныры - 2 недели назад уволилось 18-20
коллаборантов. Причина простая очкуют. И все.
Недоспецсназ дыныры "витязь"
уволились за взятки, [не ржать ] не
дослужив контракт 21 абизяна.
Для тех, кого рожали на бетонный пол
в воркуте, объясняю, что произошло.
Коллаборанты, не смотря на кучу
привелегий и высокие зарплаты, как для
оккупированого рф Донецка, решили
включить заднюю. На пальцах если
показывать, то это выглядит
приблизительно так. :

В "беркуте" дыныры зряплата - 20-25
+ гуманитарка из рф.
В недоспецназе "витязь" 25-30 тыщов
фублев+ гуманитарка.
В центре спецопераций
дыныры или в мыгыбы так
называемом - зряплата 3050 штук фублев в месяц+
гуманитарка.
На гражданке в
оккуппации таких зряплат
нет в принципе, хорошая
зряплата у холопа или
крепостного-это 7-8 тыс
фублев, у полицая - 12-15
тыс фублей. Мне одному
кажется, что самые умные
крысы тихонько бегут с
корабля уже не по парами,
а мини табунами? Сами
посудите, отказываться от

Образец дегенерата

большой зряплаты и становиться
обычным безправным гражданским по
собственному желанию - это таки
неплохой маячок.
Для многих уволившихся крысколлаборантов, кроме
переформатирования АТО в ООС,
дополнительным фактором встать на
лыжи стал тот факт, что кураторы
приказали в срочном порядке убрать с
тряпки-флага дыныры петуха. Ну то есть
курицу на флаге дырындыды приказано
мокселем убрать. Кто не согласен, тот
агент СБУ. Точка.
Мораль : вата! Осторожно, двери
возможностей сдаться добровольно
закрываются. Не знаю как вы, а я пошел
за попкорном.
P.S. Хочешь помочь русскому
мальчику приехать из Донбасса домой в
гробу? Это просто -инструкции на сайте
http://hunta.in.ua/
Фашик Донецкий, блогер
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