
ПОЛЮВАННЯ НА ЛОХА

КОЛЕКТИВНА БЕЗПЕКА

На бігбордах поволі починають з’являтися “біг-
морди”, в мережі інтернету розміщуються картинки та 
відео дорого одягнених людей. А на телебаченні ці ж 
люди звинувачують один одного в недостатній любові 
до народу, брехні, а то й взагалі, роботі на Путіна. Все 
це явні ознаки того, що в нашому заповіднику почи-
нається полювання на лоха. І в них виходить! Лох 
ведеться! В соціальних мережах “Фейсбук” та “лавка 
біля будинку” починають точитися дискусії про те, 
який кандидат кращий. Доходить навіть до рукопри-
кладства! Кандидати міряються своїми обіцянками, а 
лохи — розмірами виданих їм продуктових наборів. 
Але чим ці вибори відрізняються від попередніх, так це 
різноманіттям потенційних кандидатів. На будь-який 
смак! Тут і “чесні та порядні”, і “успішні бізнесмени”, 
і “українські націоналісти”, і “полонені путіна”, і “з 
досвідом президентства у кіно”, і “співаки”... Лише 

Будь-яка людина так чи інакше прагне вижити. Це і є 
основа так званої піраміди потреб Маслоу. Виживання 
є ключовим і першим завданням нормальної людини. 
І звісно, складовою цієї основи, на ряду з потребою 
харчуватись, спати і дихати, є потреба в безпеці. Саме 
відчуття безпеки є запорукою подальшого розвитку 
людини. Те саме можна сказати і про розвиток суспіль-
ства. Таким чином, відчуття безпеки буває особисте 
і колективне. Особисте відчуття безпеки ми можемо 
отримати від задовільного фізичного та психологіч-
ного стану та від матеріальної бази. Але, навіть, якщо 
особисто у Вас все гаразд, це ще не гарантує безтурбо-
тного і світлого майбутнього. Людина живе в соціумі 
і її безпека повністю залежить від безпеки спільноти, 
до якої вона входить. Якщо раптом суспільство людей 
розвалиться і кожен індивід буде дбати виключно про 
свої інтереси, ні про яку безпеку, розвиток і прогрес не 

категорія “наш пацан” вакантна. Вони впевнено обі-
цяють знизити тарифи та ціни на все, підняти пенсії та 
зарплати, перемогти ворога, покарати винних та заохо-
тити невинних, повернути цноту “нічним метеликам” та 
нагодувати пломбіром чорношкірого лускунчика. 

І заради того, щоб дати всі ці блага нашому нещас-
ному народу, вони витрачають десятки та сотні міль-
йонів доларів на штаби та рекламу! Марія Тереза, 
допомагаючи людям, витрачала свої сили! А ці святі 
вкладають не лише свої сили, а й свої та чужі гроші. 
І ті люди, які дають їм гроші на вибори, — ще святіші. 
Бо про них, навіть, ніхто ніколи не дізнається. Скромні 
благодійники, які бажають залишитися невідомими. І 
лох вірить. І плювати на те, що кандидат в президенти 
дає обіцянки, які не входять до повноважень глави 
держави. Які він апріорі не буде в змозі виконати! Лох 
точно знає, що прийде на вибори і проголосує саме за 

може йти мови. Колишні знайомі, колеги, сусіди стануть 
конкурентами, а відсутність суспільних домовленостей 
розв’яже руки тваринним інстинктам людей навколо. 
Це і є анархія в чистому вигляді – відсутність спільноти, 
як принципу впорядкування відносин між людьми. Тому 
кожна людина, якій вистачає глузду думати на кілька 
кроків вперед, неодмінно опікується безпекою своєї 
спільноти, держави і людства загалом.   

Розглянемо вищенаведені тези на прикладі мурашок. 
Кожна окрема працьовита мурашка може легко забез-
печити собі дім, їжу та особисту безпеку, але навряд чи 
такі мурашки дійшли б по еволюційному шляху до наших 
днів. Вони б не будували мурашників, не робили б колоній 
і не протистояли б ворогам в рази більшим за них самих. 
І згодом би вимерли. Те саме і з людьми. Майбутнє люд-
ства залежить цілком і повністю від здатності домовлятись 
і гуртуватись у сильні, потужні спільноти і захищати їх. 
Цю здатність нерідко називають патріотизмом, самовід-
даністю, націоналізмом..., хоча насправді – це лише нор-
мальний інстинкт самозбереження. Нормальне бажання 
розбудувати людську цивілізацію. Нормальне бажання 
зробити гідну базу для розвитку майбутніх поколінь.

свого кандидата. Іншого йому не треба. Йому не важ-
ливо, що цей кандидат при владі вже не один десяток 
років, що він просто клоун, або взагалі, об’єктивно, 
тупе створіння... Це все деталі, які мало, кого цікав-
лять. Та найголовніше, лох не розуміє одного. Кого 
б він не обрав — нічого не зміниться. Якби вибори 
могли щось змінити, то чи допустили б до них лоха? Та 
й якщо уявити, що прийшла кришталево чиста та чесна 
особистість, то чи зможе вона щось сама зробити? Чи 
може якось завадити саботажу та диверсіям? Звісно 
ж ні! Олігархічну систему зможе подолати лише інша 
система. А чесний одинак... Прийшовши до влади, 
одинак може лише поховати своє політичне майбутнє 
під тонами політичного бруду. Тому, як кажуть: “Голо-
суй, не голосуй, а все одно отримаєш...”.

________________________________________________

Людина, яка працює на власну особисту безпеку, 
ніколи не досягне її в майбутньому. Людина, яка ставить 
собі в квартирі броньовані двері, ніяк не застрахована 
від того, що весь будинок згорить. Людина, яка не думає 
про свою країну зараз, в недалекому майбутньому ризи-
кує стати біженцем без громадянства. Без суспільної 
безпеки не може бути безпеки індивідуальної, а відтак і 
розвитку, реалізації і нормального життя загалом. Долу-
чайся до побудови Громадянської Республіки і Великої 
України і забезпеч безпеку, розвиток і добробут собі та 
своїм нащадкам!          
________________________________________________
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ГРОМАДЯНСЬКА 
СЕРЕДА

З організації "Поступ" за власним бажанням вийшла 
Селіванова Н.В.
 
Станом на 07.12.18р. в ГО "Поступ" 159 членів".

НОВИНИ ГО «ПОСТУП»

19 
грудня

РОЗВИТОК
ГАЗЕТИ "ГРОМАДЯНСЬКА 
РЕСПУБЛІКА"

Оригінал фото: кадр з фільму "Три білборди на межі Еббінга, Міссурі"

Даниїл Лемешко
      член Ради ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/daniel.lemeshko
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В организации «Поступ» был проведен опрос по 
уплате дополнительных членских взносов. Был задан 
такой вопрос: «Почему в организации те, кто дают 
дополнительные взносы, их дают, а те, кто не дают, 
их не дают?»
Приводим пример одного из «интересных» ответов:

«Платят дополнительные взносы 
те, кто имеет материальную 

возможность и понимает, куда 
идут эти деньги».

КОММЕНТАРИЙ К ОТВЕТУ:

Прежде чем ответить на данный комментарий, 
стоит разобраться, что есть обязательные и 
дополнительные взносы. Роль обязательного 
взноса – это своего рода подтверждение 
членом организации своего активного статуса. 
Сейчас взносы – единственный и основной 
источник финансирования. На сегодня основных 
взносов не хватает даже на администрирование 
организации, для этого приходится использовать 
дополнительные взносы. А по поводу увеличения 
притока дополнительных взносов можно сказать 
только одно -  при больших вложениях можно 
получить результат и больше и быстрее.

Теперь перейдем к дополнительным взносам 
и ответу на комментарий. Первая часть 
комментария: платят те, кто имеет материальную 
возможность. Платить дополнительные взносы 
материальную возможность имеет любой. У 
нас минимального уровня дополнительных 
взносов нет. Поэтому даже уплата пяти гривен 
дополнительно (а это сейчас ниже стоимости 
проезда в метро), все равно приближает нас к 
цели. Лучше даже гривну допвзносов давать. Но 
давать!

По поводу понимания куда идут эти деньги. 
Чтобы было понимание, куда идут деньги, 
главное это понимание, куда идет организация. 
Поступовец, который прочитал Доктрину 
"Гражданская республика" и разобрался в 
движении организации, такие вопросы даже 
не поднимает. Не понимает этого только тот, 
кто не имеет желания разобраться, либо тупой. 
Но тупых в организации у нас нет. Поэтому 
уплата дополнительных взносов — это как 
дополнительный индикатор того, что член 
организации разобрался в ее курсе и любыми 
средствами (в данном случае не действиями, а 
материально) приближает наш общий успех.

О ДЕНЬГАХ5025

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЦИКЛА 
ОТВЕТОВ И КОММЕНТАРИЕВ

Кирилл Соколов
      член Исполкома ГО «Поступ»

ОСТАННІ ПОДІЇ У ФРАНЦІЇ

Останні події у Франції дають можливість на власні 
очі переконатися в деструктивності процесів, що від-
буваються всередині розвинутого демократичного 
суспільства. Завдяки їм легко порівняти проблеми, що 
стоять перед молодою, з точки зору демократії, Украї-
ною і досвідченою Францією. Власне ці країни завжди 
порівнювали за багатьма показниками, враховуючи 
схожість розміру і людського ресурсу.

Отже, що нас чекає і що ми вже маємо з «подарун-
ків» демократичної системи правління, якою б розви-
неною вона не була. Будемо спиратися на вимоги про-
тестуючих «жовтих жилетів».

1. Зменшити розміри банків і розбити банківські 
монополії, заборонити банкам з вкладниками 
займатися біржовими спекуляціями, заборонити 
рятувати неліквідні банки на гроші платників 
податків. Повернути 80 мільярдів євро, які най-
більші компанії повинні державі.

Ура і нашому державному  фінансовому сектору, 
непідвладному народові.

2. Негайно припинити подальшу приватизацію та 
повернути у власність державі вже приватизовані 
аеропорти, залізниці, автостради, парковки.

3. Підвищити на 40% мінімальну зарплату, пенсії і 
прожитковий мінімум!

4. Створити нові робочі місця в сфері охорони 
здоров'я, освіти, громадського транспорту, право-
порядку для забезпечення належного функціону-
вання держави.

5. Побудувати 5 мільйонів одиниць доступного житла, 
щоб знизити оренду, іпотеку і створити робочі 
місця в будівельній сфері.

6. Знизити податки.
7. При народній підтримці переписати Конституцію в 

інтересах повновладдя народу. Узаконити загальні 
референдуми за народною ініціативою.

8. Заборонити лобіювання і схеми впливу. Заборо-
нити особам з судимістю довічно займати виборні 
посади. Заборонити займати кілька виборних 
посад за сумісництвом.

9. Вийти з ЄС. Повернути країні політичний, фінансо-
вий і економічний суверенітет.

10. У сфері юстиції збільшити бюджет в 4 рази. Про-
писати в закон максимальний час очікування 
для вирішення  юридичних процедур. Спростити 
судову систему, зробити правосуддя безкоштовним 
і загальнодоступним.

11. Обмежити вплив фармакологічних компаній на 
систему охорони здоров'я. Провести її реформу.

12. Заново провести індустріалізацію країни з метою 
відмови від імпорту.

13. Вийти з НАТО. Законодавчо заборонити викорис-
тання французьких військ в агресивних війнах.

Виглядає, що завдання, які належить вирішити 
Франції з її майже 70-річним досвідом демократичної 
системи правління, дуже схожі на наші, що народи-
лися вже на початку шляху. Так давайте не купатися 
в ілюзіях і робити висновки. Чи варто втрачати час, 
щоб переконатися в очевидних результатах? У Фран-
ції вже є досвід вирішення подібних питань. Велика 
французька революція змінила державний порядок на 
користь Французької республіки.

Ми живемо в більш цивілізовані часи і 
“Поступ” пропонує оптимальне і необхідне для 
нашого часу рішення - побудову Громадянської 
республіки. На сьогоднішній момент тільки при 
подібній системі влади можна змінити ситуацію, 
олігархічну систему на народну. А далі все в 
наших руках.

________________________________________________
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