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ГЕОЛОКАЦІЯ УКРАЇНИ В СВІТІ
НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
До лав організації "Поступ" приєднався Семенов
Сергій Володимирович.
ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

Станом на 18.04.2019 р. в ГО "Поступ" 160 чоловік.
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Сергій Солодкий
член Ради ГО «Поступ»
Сьогодні безліч експертів розказують нам щодо
необхідності чи відсутності необхідності до когось чи
до чогось приєднуватись. І кожен наводить десятки
аргументів чому так чи інакше треба робити.
Розберімося в цьому питанні.
Отже, жодна людина зі здоровим глуздом не буде сперечатись із тим фактом, що слабкий ніколи не буде диктувати волю сильному, що слабкий завжди підкоряється
сильному, що слабаків ніколи й ніде не поважають, що за
слабаків завжди все вирішують і ніколи не питають їхню
думку (а якщо й питають, то просто не зважають на неї під
час прийняття рішення), що слабаки завжди є суб'єктами,
а не об'єктами. Це прості жорсткі світові правила.
Так от, зважаючи на ці правила можна підсумувати, що
поки УКРАЇНА є слабкою, а вона сьогодні є слабкою і це
беззаперечний факт, то ми не повинні нікуди й ні до чого
приєднуватись. Тобто, нам не треба ні НАТО, ні Євросоюз,
ні щось подібне. Ну, не потрібні ми там нікому, а якщо й

А

потрібні, то виключно як сировинний та людський ресурс
або випробувальний полігон. Адже ні про яке рівноправне партнерство не йдеться взагалі. Чудовим підтвердженням є Будапештський меморандум 1994 року щодо
захисту від сторонньої агресії. Меморандум є, агресія є,
а захисту – немає.
Звичайно, Україна повинна співпрацювати зі світовими геополітичними структурами. Ми не можемо жити
відокремлено, адже ми – центр Європи. Але про вступ,
як повноправного партнера, не йдеться. Всі ці розмови
навколо вступів туди чи туди - це пустопорожні балачки.
Сьогодні головним завданням УКРАЇНИ повинно бути
створення багатої, потужної та процвітаючої УКРАЇНИ.
Ми повинні стати реальним світовим гравцем на геополітичному просторі. Нас повинні почати поважати та
боятись. Без всього цього ми так і залишимось країною
третього світу. Тобто, сьогодні у Світі є ТОП-20, а є всі інші,
думка яких нікого не цікавить.

Пастуха не цікавлять думки та
бажання отари овець, адже, в
кінцевому результаті, всі вони
підуть на шерсть та м'ясо.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЗАСІДАННЯ РАДИ ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП» №09-19, ЩО
ВІДБУЛОСЯ 23.04.2019 р.
На засіданні Ради вирішено:
Призначити чергові Загальні збори громадської
організації «Поступ» на 08 червня 2019 року м. Києві.
Затвердити такий порядок денний:
1. Обговорення тактики організації ГО «Поступ»
після виборів Президента України.
2. Нарощування кадрового ресурсу організації.
3. Різне.

Наше найближче завдання ввійти в ТОП-20. А для
цього ми повинні відсторонити від влади олігархію
разом із ліквідацією демократії. Адже саме демократія дає олігархії завжди безпрограшний варіант
завдяки формулі ГРОШІ –› ВИБОРИ –› ПРИХІД ДО
ВЛАДИ –› ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ З ПРИБУТКОМ.
І теперішні вибори – чергове тому підтвердження.
Саме демократія сьогодні є тим гальмом на шляху до
світлого майбутнього.
Умовою цього є лише одне – ідея повинна оволодіти
масами, тобто, українці повинні захотіти побудувати
ВЕЛИКУ УКРАЇНУ й бути готовими за неї боротись.
Інакше ми так і залишимось на невідомих сторінках
світової історії. Зважаючи на наше яскраве минуле ми
можемо бути тими, хто пише історію СВІТУ!!!
ВЕЛИКІЙ УКРАЇНІ БУТИ!
________________________________________________

ЗРОСТАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ ЧИ ПРОПАГАНДА?
Даниїл Лемешко
член Ради ГО «Поступ»

Більшість громадських організацій мають на меті
чудові речі, пов’язані з прогресом та розвитком певного суспільства. І основна їх задача на шляху до
мети - донесення до мас певної ідеології чи ідеї. Але
чи є ця задача першочергова? Чи може організація
досягти своєї мети, займаючись виключно пропагандою своєї ідеї? Чи питання тільки в зростанні кількості

членів організації?
Насправді в будь-якій спільноті людей уся активність зводиться до зростання чисельності спільноти та
зростання власної політичної потужності. І перший, і
другий процес життєво важливі й тісно пов’язані між
собою. Жодній організації не вдасться суттєво збільшити власне членство без інформаційних заходів, що
висвітлюють мету організації з потрібного боку. В
той самий час потужну, всеохоплюючу пропаганду не
можливо уявити без чисельної і професійної команди,
що забезпечується зростанням кадрової бази. Найцікавіше те, що починає працювати ефект самозаохо-

чення. Люди, вступаючи до лав організації, природно
зацікавлені в успіху її пропаганди, а значить і в збільшенні кількості членства. Це зумовлено споживацькою
частиною мотивації. Якщо «ідейна» частина людини
може отримувати задоволення лише від процесу, то
прагматична частина людини тяжіє до отримання
своєї частини успіху спільної справи якомога швидше.
Отже, більш прагматичні і дієві люди, не вагаючись,
долучаться до обох процесів пропаганди і агітаційної
роботи.
Щоб довести правильність вищенаведених тез,
треба розглянути приклад найпростішої організації –
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релігійної громади. У релігійній громаді всі без виключення члени за першої ліпшої можливості спробують
розповісти оточуючим про свою громаду, що є по суті
пропагандою. Якщо серед оточення знайдуться зацікавлені люди, то неодмінно запропонують продовжити
більш глибоке знайомство з метою вступу людини у

громаду. Це і буде агітаційною частиною процесу.
Навіть, якщо взяти стародавнє плем’я чи сучасну наддержаву, у них в решті-решт всього лише дві задачі.
Збільшення чисельності і пропаганда ідеології. А будьякий прогрес у напрямку мети організації може бути
лише на базі успішного виконання цих двох задач.

Отже, не бійтесь ділитися з оточенням власними
поглядами та ідеями. Сміливіше гуртуйте однодумців навколо спільної мети. Впевнено міняйте всесвіт навколо себе, як це вже робимо ми, команда ГО
«Поступ»!
________________________________________________

КАСАТЕЛЬНО «КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ».
ДИАЛОГ С МИХАИЛОМ КОЛОМЫСОМ
Вашему вниманию предлагаем ответ на ряд вопросов о деятельности организации «Поступ».
Собеседник Главы Совета ГО "Поступ" Максима Твердохлеба - Михаил Коломыс.
Беседа происходила в Фейсбуке. Считаем, что этот диалог может быть полезным также и другим, чтобы лучше нас понять.
тем, как привлечь, объединить людей вокруг этой идеи.
Так как вижу, что особо люди не понимают важность
этой информации. И мне кажется, что должно быть
что-то ещё, как можно «Поступу» заявить о себе и о
своей идее более громко и эффективно.
Максим Твердохлеб
А как Вы узнали о «Поступе» и Гражданской республике?
Михаил Блажен Коломыс
Через Фейсбук. Точно не помню, какая информация
была, но меня это заинтересовало, так как я очень много
уделял времени (лет) разным общественным и общественно-политическим делам у себя в городе Кривой
Рог. И знаю, что людям нужно словом и делом заявлять
о своей позиции.

Максим Твердохлеб
Добрый день, Михаил. Скажите, пожалуйста, Вы получаете от нас по электронке нашу собственную газету
"Гражданская республика"?
Михаил Блажен Коломыс
Да. И посмотрел буквально все видео, которые есть
на вашем канале «Поступ» и также читал Доктрину.
Меня идея о Гражданской республике очень заинтересовала. И я вижу в этом выход для Украины.
Максим Твердохлеб
Супер! Может быть у Вас есть какие-то вопросы по
нашей деятельности?
Михаил Блажен Коломыс
Пожалуй, есть один. Скажите, пожалуйста, ваша организация на данный момент занимается только распространением информации об идее, или есть ещё дела,
например, правозащитная деятельность.
Максим Твердохлеб
Раньше мы занимались правозащитной деятельностью. Даже был такой центр у нас, назывался "Захист".
Но постепенно мы пришли к убеждению, что нужно
сосредоточиться на главной цели - изменении системы
власти в стране. Так как правозащитная деятельность,
хоть и полезная, но отвлекает на себя ресурсы. Поэтому
сейчас в этом направлении у нас активной работы не
ведется. Иногда мы делаем некоторые действия, но
они связаны с какими-то точечными проблемами, с
которыми сталкиваются члены организации.
Михаил Блажен Коломыс
Ок, спасибо за ответ. Я последнее время думаю над

Максим Твердохлеб
Что Вы имеете в виду, когда говорите, что людям
нужно словом и делом заявлять о своей позиции?
Михаил Блажен Коломыс
Например, как это было у нас. Мы говорили о том,
что мы хотим изменить наш город к лучшему (говорю
образно) и выявляли схемы местной власти и пытались с
этим бороться, привлекая общественность. Я не говорю,
что нужно это сейчас делать, но и понимаю, что какие-то
дела должны быть. Чтобы люди это видели и их можно
было к этому привлекать, говоря об идее Гражданской
республики.
Максим Твердохлеб
Но ведь решить местные проблемы нельзя, если не
решать проблему системы в целом. Или Вы не согласны?
Михаил Блажен Коломыс
Согласен на все 100%, поэтому и думаю, что это и есть
выход, но многие люди этого не понимают и не поймут.
Вот я и думаю, можно (нужно) людей привлечь вначале
более понятным для них. И постепенно проводить с
ними разъяснительную работу об смене системы.
Ну, например, власти повысили проезд и если организация становится на защиту общественности и говорит властям, что это неправильно, и в идеале добивается того, чтобы не подняли проезд, то тогда про эту
организацию с её идеями узнают многие.
Максим Твердохлеб
Да, мы тоже так раньше думали. И очень долго
думали. И пытались так действовать. Более десяти
лет (!!) так думали и пытались делать. Но это привело
нас к кризису в 2012 году. И мы отказались от такой
тактики, как ошибочной. И Ваш личный пример тоже
подтвердил правильность нашего примера. Вы ведь

с нами познакомились не по причине, что увидели
наши какие-то действия по отстаиванию интересов
граждан?
Михаил Блажен Коломыс
Да это так
Да я тоже много раз останавливался. И основная
причина была – деньги, так как на голом энтузиазме
долго не протянуть. Особенно, если есть жена и дети.
Но все равно, я периодически возвращаюсь в строй и
продолжаю верить и бороться за светлое будущее.
Максим Твердохлеб
На энтузиазме вообще ничего нельзя построить.
Строить что-то серьезное можно только на силе воли.
Любой энтузиазм всегда заканчивается, причем даже
раньше, чем это можно предположить.
Михаил Блажен Коломыс
Почему я говорю о делах так? Думаю, этот вопрос
может возникнуть, когда вы будете баллотироваться во
власть и люди зададут вопрос "А что они сделали?" Как
говорится, "вера без дел мертва".
Максим Твердохлеб
Михаил, это и есть ошибочное утверждение, которому мы следовали много лет. Теперь такой ошибки не
делаем. И дела идут более оптимистично.
Михаил Блажен Коломыс
Хорошо, большое спасибо за общение мне было приятно с вами общаться. Я думаю, у нас будет возможность
пообщаться вживую. Не буду вас задерживать.
Максим Твердохлеб
Михаил, наш диалог оказался продуктивным. И есть
смысл его опубликовать в нашей газете "Гражданская
республика". Хочу у Вас спросить. Можно ли его опубликовать с Вашими данными и фото? Если нет, то мы
его опубликуем просто, как от имени "гостя". Что скажете?
Михаил Блажен Коломыс
Конечно, я не против, чтобы вы его опубликовали
с данными, возможно кто-то получит ответы на свои
вопросы.

P.S.: Михаил Блажен Коломыс c 6 февраля 2019
года присоединился к гражданской организации
«Поступ»!
________________________________________________
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