Трагедія на Майдані
була організована,
щоб привести до влади
Тимошенко?
22 лютого нарешті остаточно з’ясувалися
справжні цілі та замовники «Української революції».
Арсен Аваков, прихильник Тимошенко, призначений
виконуючим обов’язки міністра внутрішніх справ. Він
зразу ж приймає рішення про необхідність включення
до МВС представників «Правого сектора». До речі,
«Правий сектор» цілком можна назвати «бригадою»
Тимошенко. Основу цього радикального руху складає
«Тризуб ім. С. Бандери». Як пише anna-news.info, це
ультрарадикальна націоналістична організація з
Дніпропетровська, звідки Тимошенко й починала свій
шлях до українського Олімпу. Також туди входять
активісти УНА-УНСО (Українська національна
асамблея — Українська народна самооборона), які у
2000-2001 роках брали участь в акції «Україна без
Кучми», провідну роль в якій зіграла Тимошенко. Хоча
лідери УНА-УНСО заперечували свою причетність до
Тимошенко, їхня організація була основною ударною
силою в цій акції.
Саме «Правий сектор»
фактично
керував
Євромайданом. Це стало
очевидним, коли «лідерів
опозиції» Яценюка, Кличка і
Тягнибока освистали на
Майдані за підписання
«мирової» з Януковичем. На
сцену піднявся один із сотників,
який відразу показав, хто на
Майдані головний, заявивши:
«Я не вірю в ці складні політичні
процеси, про які вони говорять.
77 чоловік поклали голову, а
вони домовляються. Якщо ви
завтра до 10 ранку не
виступите із заявою, щоб Янукович ішов у відставку,
ми підемо зі зброєю, я вам клянуся». Нагадаємо, що
формально Янукович погодився виконати всі умови,
поставлені «опозицією». Значить, справжня мета
кровопролиття була зовсім не в тому, щоб домогтися
відкочування до Конституції 2004 року... А в тому, щоб
негайно прибрати Януковича і принести Україну до ніг
Тимошенко?
Для цього недостатньо було просто масових
мирних демонстрацій і душевних співів Майдану. Мало
статися щось немислиме, неймовірне... Саме тому
щоразу, коли Майдан вщухав і заспокоювався,
організовувалися все нові і нові провокації. Навіщо
було йти 18 лютого «мирним» наступом з «коктейлями
Молотова» на кордони міліції?! Навіщо було
провокувати кровопролиття? Останньою краплею в

чашу народного гніву став холоднокровний розстріл і
майданівців, і беркутівців найнятими снайперамипровокаторами. Як пише Микола Стариков,
протестантів вбивали чіткими пострілами в серце і
голову. Міліціонерів же снайпери поранили, щоб
розлютити і викликати агресію проти майданівців.
Неймовірна жорстокість цієї трагедії шокувала весь
світ. А хто від цього виграв? Кому це було вигідно?
Згадаймо інтерв’ю 2005 року екс-міністра з
надзвичайних ситуацій Д. Жванія, яке він дав
«Українській правді»: «Ми переживали, щоб не
пролилася кров, а Тимошенко провокувала, щоб щонебудь штурмувати або йти в атаку. Вона назвала це
біомасами. Так само вона ставилась і до народу, який
стояв на Майдані. Тому вона не лідер Майдану, вона —
зрадник Майдану. Тимошенко повторювала, що
революції без крові не буває. Мовляв, «ну і що? Ну
загине 1000 чоловік, біомаса є біомаса». Вона постійно
говорила, що народ — це
ширма...»
У 2014 році сценарій
кривавих
провокацій
звільнив її з-під варти і привів
на сцену Майдану... Україна
ще не розуміє, кого зводить
на п’єдестал.
Головою Верховної
Ради 22 лютого було обрано
давнього
соратника
Тимошенко Олександра
Турчинова, з яким Юля
працювала ще з 1989 року,
коли
він
керував
Дніпропетровським
комсомолом. Рада під
головуванням Турчинова приймає постанову про
негайне звільнення Тимошенко і про відставку
Януковича у зв’язку з тим, що президент
«самоусунувся від виконання своїх конституційних
обов’язків». Тимошенко відразу ж вилітає до Києва.
Вона їде на Грушевського, де на колінах проливає
сльози за загиблими «за вільну Україну дівчатами і
хлопцями». Зі сцени Майдану Незалежності вона,
нарешті, проговорюється: «Зараз я повертаюся до
роботи. Я хочу зараз вам сказати, що серед вас я буду
гарантом насамперед того, що вас ніхто не зрадить,
ніхто не піде тим шляхом, яким звикли ходити політики».
Як хто вона повертається до роботи? Як гарант? Тобто
Тимошенко вже вважає себе президентом?
Її політична кар’єра нагадує клубок інтриг,
популізму, жорсткої боротьби за владу. Юлія

Володимирівна суворо дотримується свого іміджу.
Чого варта одна тільки зачіска Тимошенко! Юлія
Володимирівна підкреслює свою прихильність до
традицій українського народу, при цьому сама ж
визнає, що українську мову вона вивчила тільки в 1999
році. Коси, гасла та стилізовані наряди більше схожі
на відрепетируваний сценічний образ. Тимошенко
заявляє, що її предки по лінії батька до десятого коліна
– латиші, а по лінії матері – українці. Юлія
Володимирівна стверджує, що її батько взяв прізвище
матері – Грігян Марії Йосипівни, батько якої був нібито
латишем. Але як пишуть в інтернеті ( http://blog.i.ua/
user/5563610/1168910/ ), в Латвії прізвище Грігьяніс
зустрічається вкрай рідко, а якщо б таких було 10 колін,
як каже Тимошенко, – людей з таким прізвищем було б
набагато більше. Зате дуже багато Грігянів проживає
в Нагірному Карабасі, у східній частині Вірменського
нагір’я. Український ресурс «Фраза», з’ясовуючи
етнічне коріння батька Тимошенко – Володимира
Абрамовича Грігяна, пише: «Таке ім’я цілком
характерне для вірменських євреїв. Це люди дуже
віддані традиції, і навряд чи він (батько Юлії Тимошенко)
одружився б з матір’ю Тимошенко, якби вона не була
єврейкою». Ряд дослідників вважає, що дід Тимошенко
по батьківській лінії Абрам Кельмановича Капітельман
був бессарабських євреєм.
Чимало запитань викликає і загадкова недуга
Тимошенко. На думку відомого російського лікаря,
доктора медичних наук, професора, академіка
Російської академії природничих наук Ігоря Гундарова,
«з імовірністю 99% у Тимошенко можна запідозрити
лепру (проказу)». Цей лікар – практик, який 5 років
лікував цю хворобу – проказу – в лепрозорії в Африці і
чудово розбирається в симптомах цього
захворювання.
Лепра – це насамперед нейроінфекція.
Запалення нервів призводить до їх потовщення, що
викликає
здавлювання
і
рубцювання,
супроводжуючись сильними болями, не підвладними
антибольовий терапії. Виснажливі болі настільки
інтенсивні, що кидають хворого у відчай. При цьому
лепрозні неврити нерідко передують шкірним
симптомам. Існує різновид лепри, яка вражає тільки
периферичну нервову систему.
Проявом хвороби Тимошенко, відповідно до
звітів медичних комісій, якраз і є «здавлення нерва з
неврологічними наслідками у вигляді часткового

паралічу... болів і вертебральних порушень постави»,
«стурбованість щодо свого життя». І суттю лікування
пропонується блокада болю, для якої потрібна
спеціальна клініка. Але це все – симптоматичне
лікування, боротьба з наслідками, а причина
залишається прихованою. І найстрашніше, що лепра
(проказа) – вкрай заразне інфекційне захворювання,
що вимагає ізоляції хворого.
22 лютого на Майдані Незалежності тисячі
людей слухали Тимошенко. І коли вона заявила про
своє повернення до роботи, коли стала кричати про
свої обіцянки щасливого життя народу, частина площі
скандувала: «Не віримо!» Під час виступу Юлії
Володимирівни кільком людям стало погано, довелося
терміново викликати лікарів, і в підсумку мова
Тимошенко була перервана. Може бути, це останнє
попередження Україні, знак згори?
Народ України чимало страждав і заслужив
право гідно жити у своїй країні. Але для цього біля керма
держави повинні стояти не інтригани і кримінальні
авторитети, не олігархи, які остаточно зливають
багатства країни за кордон, а народні лідери. Досить
танцювати під дудку Європи та США, яким потрібний
тільки новий ринок збуту і територія країни, щоб
підібратися до Росії! Україною повинні керувати чесні і
порядні люди, представники народу, ті, хто буде
піклуватися про більшість, а не про свою кишеню. І це
вже точно не Тимошенко, не Яценюк, не Янукович, не
Тягнибок і не Кличко!
Ми, народ України, вимагаємо від
іноземних держав забрати свої руки від України і
припинити втручатися у внутрішні справи
суверенної держави. Нам не потрібна війна! Ми не
хочемо жити в окупації. Ми самі побудуємо
благополучну та сильну державу!
Даєш всеукраїнський референдум про недовіру
діючій владі! Даєш референдум про те, куди йти Україні,
– кожен громадянин повинен висловитися і
проголосувати відкрито, щоб голос його не був, як
завжди, вкрадений!
Даєш чесні, відкриті, поіменні вибори народного
президента і депутатів, які представлятимуть інтереси
народу, а не олігархів і чиновників!
Візьми участь у роботі НК, рятуй своє майбутнє!
Мета комітету – вивести Україну з політичної та
економічної кризи мирно, силою і об’єднанням народу
із збереженням суверенітету і цілісності країни.

ТВОЇ КРОКИ:ОЇ
ІЇ:
1. Підпиши петицію проти втручання іноземних загарбників у внутрішні справи Україна (http://wh.gov/lUymZ)
2. Вступай у Систему оповіщення! (http://vk.com/spasti_ua) Рятуй тих, хто ще не знає правди і не бачить
небезпеки! Це - твої рідні, колеги, сусіди ... Народ сильний тільки в масі! Завантаж, роздрукуй і роздай листівки, розклей плакати (http://raznesi.at.ua/load/).
3. Візьми участь в обговоренні майбутнього України. Приходь на громадські дебати (місце і час дізнавайся
по телефону +38 (066) 027-44-26). Вислови свою думку в інтернеті (http://vk.com/spasti_ua, raznesi.at.ua)
4. Приєднуйся до роботи Надзвичайного комітету з порятунку країни і народу - вимагай проведення всенародного референдуму! Неси людям правду! Запобігай заворушенням і кровопролиттю (raznesi.at.ua).
Дiлу правда — народу влада!
Прочитав– передай іншому!
+38 (066) 027-44-26
raznesi.at.uа

