ЛЬВІВ – КИЇВ – КРИМ — БОРНЯ: СВОБОДА ЧИ НЕВОЛЯ!?
СПАСИБО ВАМ ОБОИМ, Вэ + Вэ!!!
ЗА СТЁБ ВЗАХЛЁБ ВОКРУГ ЕВРОМАЙДАНА…
БА, УКРАЇНА І ЦВІТЕ, Й ЖИВЕ
ЯК НАЦІЯ ДУХОВНОГО ЄДНАННЯ!
Фахова політична діяльність, як відомо, являє собою сукупність процесів
і результатів взаємодії компетентних і фахових осіб в системах аналізу, синтезу
й упровадження у соціально-політичну дійсність науково обґрунтованих
результатів пізнання філософських ідей і конкретних реалій буття соціуму й
політикуму. Така матеріалізація ідеальних об’єктів у свідомості та
підсвідомості громадян відбувається як у спосіб переконання, так і шляхом
примусу. До примусових форм політичної діяльності належать як спеціальні
пропагандистські, так і військові дії, які зазвичай супроводжуються насиллям,
коли цілі не є досяжними у мирний спосіб.
Як правило, соціально-політичний агресор, який уособлює владу сильних
у країні чи зовні, вдається до відвертої наруги над непокірним соціумом та
політикумом і зазвичай наражається на державний, організований світовою
спільнотою чи на народний спротив, який спочатку об’єктивується у формі
бунту. У висліді перемогу на полях битв класів чи бунтівних сторін здобувають
певні політики мудрішої сили й міцнішого духу. Сюди не належать
заворушення на замовлення грошових мішків, яким зазвичай вдається
скористатися з отої революції… Ціною життів несвідомих відчайдухів та
запроданців…
Щоправда, революція вивищується над бунтом у першу чергу наявністю
ідеології, якою до певного ступеню оволодівають свідомі особи, групи осіб чи
маси. В сучасних умовах щось грянуло на теренах республіки України, де
абсолютна більшість громадян є віруючими, а саме православними, які мали б
вирізнятися посеред інших віруючих безумовним уславленням прав людини.
Натомість у середовищі нинішніх українських верховних «вершників»,
здавалося б освічених, але нікчемних морально можновладців, удаване
православ’я трансмутує нині у збочене «кривослав’я», що воно формується на
підставі «злослів’я», «марнослав’я» й скаредності. Тож у висліді кар’єра
недоособистості завершується тупим синкретичним, тобто нерозчленованим
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мафійним безслав’ям.
І скільки б не плелася ота облудна нелюдська вервечка…
Сьогодні, 2014-го року від Різдва Христового ми в Україні вступили в
історичну епоху ментальної реінкарнації — духовного, морального й
естетичного перевтілення й переоцінки, переосмислення власної сутності,
невидимої межі для ліквідації в душі й у совісті отих тисячолітніх калькованих
нашарувань у формі невидимого панцира на тендітному тілі й голок на
оголених нервах нації.
Цей панцир, віками непорушний і крицево міцний, змайстровано із досі
незламних прошарків та історичних нашарувань, які зацементовано наївним
добросердям народу й нещадним залізобетоном свавілля від владоможців,
починаючи від шумер, трипілля та туземних і прийшлих цивілізацій включно
християнство, аж до сучасного дикого капіталізму із совкомівським оскалом.
Проте часами лиск розкошів, металів і числові піраміди у фінансовому
задзеркаллі, так само й оте жлобське, черепахово-панцирне у хамському дусі, в
хижій душі й у бездуховності багатьох, які навіть на вершині суспільної ієрархії
живуть неусвідомлено, не раптом, але об’єктивно тьмяніє, іржавіє й
руйнується, пожираючи усе людське. Чомусь тваринне бере верх, бо духовне
розбивається об інстинктивне, об допоки сильніші інстинкти хижості також і
абсолютної більшості ментально недозрілих громадян України, й нації в
цілому.
Майдан — це вже є символ республіканської України й українцівреспубліканців, які гуртом та разом, без зброї, одним поліетнічним духом і
Божою волею людськості одностайно спровадили в належне місце тих, які
свавільно сягнули захмарних статків на тлі всенародного обидлення, тих, які
зрештою з’їхали з розуму, зі здорового глузду. Так видається, що пророчими
виявилися долі й підсумки існування знаних негативних героїв наших казок і
ліричних персонажів, що їм, скаредним до людських коштів, народ гуртом
вказав правдивий шлях: «усіх панів до ‘дної ями»…
Натомість істина як дзеркало нації сяє на поверхні: досить вибивати,
вишибати з нас, українців, сльозу-мокровуху. Година для пошуку й актуалізації
сутності ринкового буття грянула: хазяйське, конкурентоздатне українство
перемогло на світовому ринку праці. На часі оволодіння премудростями
звитяги в умовах жорстокої конкуренції на ринку товарів і капіталів.
http://historylaw.lp.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=72:2013-04-2509-09-28&catid=45:2013-04-25-08-46-36&Itemid=66,
http://facebook.com/nagornybook/,
http://vk.com/nagornybook/, http://www.usw.com.ua/profile/NagornijOleksandrMikolajovich
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