
Під кого має лягти Україна? Зрозуміло, що не під кого! 
Україна має бути самостійною і потужною державою. 
Так, має. Але такою не є. І поки вона такою не стане, то 
буде завжди боротьба серед інших країн, хто буде впли-
вати на політику України. Хто буде хотіти контролювати 
наш уряд і вказувати, що йому необхідно робити. Так 
відбувається із усіма слабкими країнами. Так відбува-
ється зараз і з Україною.

До тих пір, поки Україна не стане сильною країною, 
так буде відбуватись і далі.

Незалежність народ України отримав в 1991 році. За 
цю незалежність ніхто не боровся. Вона просто впала з 
неба, як божий дарунок. І зразу з 1991 року розпоча-
лася боротьба за Україну між іншими, більш потужними 
державами. В результаті боротьби в 2014 році Україна 
потрапила під вплив США. Крім того, за цей вплив дове-
лось розрахуватись із Росією частиною українських 
територій.

Гарно це чи погано? Можливо, погано. А може й ні, 
може це кращий варіант? Якщо це зло, то яке зло для 
нас краще: бути під впливом Росії чи США, якщо само-
стійними не здатні стати? Що нам може дати цей про-
текторат? Якщо ми поки-що не здатні бути самостійними 
по факту, то з ким ми маємо бути?

На ці запитання відповіді може дати досвід історії. 
Світ знає багато прикладів, коли імперії пожирають 
більш слабкі держави. 

Найбільш яскраві приклади, про які знають всі, – це 
процес експансії двох могутніх імперій. Перша – Рим-
ська імперія, друга – імперія Чингіз-Хана. І Рим, і мон-
голи завойовували все, що могли. Ці дві імперії завою-
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вали всі країни, до яких тільки могли добратись. Вони 
обидві діяли безжально, без всяких компромісів. Під-
корюючи всіх, хто траплявся на їх шляху. А тих, хто не 
хотів коритись – знищували. Це історичний факт, який, 
мабуть, знають і діти в дитячих садочках. 

Тепер проаналізуємо наслідки для тих, кого захо-
пили ці імперії. Теж, всі знають зі шкільної історії, що 
Рим ніс разом із загарбленням і розвиток культури, ніс 
цивілізацію. А коли завоював Грецію, яка мала більш 
високий рівень розвитку культури, то почав переймати 
культуру підкореного грецького народу, асимілював 
її із власною культурою. І далі розповсюджував. Що 
робили монголи? Нищили! Все що попадалося їм на 
шляху. Все прогресивне, що з ними стикалось, зразу 
в’яло, зничтожувалось. Після розпаду Римської Імперії 
було п’ятсот років темних років. Поки знову не почався 
розквіт, який поступово дійшов до рівня минулої імпе-
рії. Але ще навіть і досі є місця, де народи не дійшли 
до рівня культури римлян. Тобто при загарбленні Римом 
йшов прогрес, а після розвалу Риму йшов регрес. З 
монголами все відбувалось навпаки. Після завоювання 
монголами – народи потрапляли в темні віка. Розвиток 
культури, науки, економіки зупинявся. Що спричиняло 
уповільнення людського прогресу на цих територіях. 
Лише після послаблення гноблення монголів починався 
поступовий розквіт. 

Зовсім недавно розвалився СРСР. Так, СРСР був могут-
ньою імперією. В першу чергу, військовою. Підібрав 
під свій вплив велику кількість народів і країн. Про-
сте запитання: хтось бачив позитивний прогрес в цих 
країнах під час протекторату СРСР? Так, промисловість 
розвивали. Але промисловість не для того, щоб підви-
щувати якість життя громадян. А для того, щоб збільшу-
вати військову могутність. Загарблення. Це була єдина 
мета розвитку промисловості. З іншого боку, зі сторони 
США також йшла експансія. Але головним чинником цієї 

експансії була експансія капіталів. Так, військова могут-
ність також ставилась на самий високий рівень. Але ця 
могутність слугувала і слугує зараз не просто  загарб-
ленню, а саме забезпеченню експансії капіталу. Кому-
ністи б сказали, що військова могутність забезпечувала 
і забезпечує розвиток інтересів експлуататорів. 

Мабуть, вже всім стало зрозумілим, під впливом якої 
держави зараз Україні краще бути, якщо вже країна 
сама не здатна швидко стати могутньою?

Росія в значній мірі стала послідовником СРСР. Чому 
час іде, а Росія все далі й далі продовжує економічне 
падіння? Чому економічні дива відбуваються будь де в 
світі, але тільки не в Росії? І чому саме це тягне в прірву 
всіх, хто попадає в коло тяжіння Росії? Тут теж відповідь 
є. І дуже проста. Бо навіщо ламати голову урядові Росії, 
розвивати економіку, бігати по всьому світові щодо 
пошуку ринків збуту російських товарів, якщо можна 
просто сидіти на нафті, газові та інших колосальних 
природних ресурсах? Так, саме ці колосальні природні 
ресурси і стали головним чинником нерозвитку Росії. І 
всі, хто буде попадати під її вплив, будуть також розви-
ватись подібно. Тому для України вкрай важливо віді-
рватись від такої мрячної перспективи. Тільки розвиток 
своєї власної країни і досягнення її високого рівня може 
привести до справжньої незалежності і могутності. Так, 
спочатку необхідно висмоктати все корисне, що може 
дати протекторат США. І використати це на розбудову 
власної могутності. І от вже коли Велика Україна стане 
реальністю, то можна говорити про рівноправні відно-
сини з будь-якою країною світу, в тому числі і з Росією, і 
з протектором – США. І не виключений факт, що в цьому 
випадку сама Росія попаде під вплив Великої України. 
Що й стане новим обертом цивілізаційного руху, коли 
скито-слов’янська цивілізація знову про себе заявить 
на весь світ.
________________________________________________

Максим Твердохліб
     голова Ради  ГО «Поступ»

Сышь, Хохол, 
давай к нам!

Ты куда собрался, 
мы же братишки!

Или давай дружить, 
или сдохни!

Come on! 
We will give you
more money

Wellcome to 
the world’s
culture

Hey, Ukrainian!
We will show you
better life!

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001444464850
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Пенсійна система в Україні нині фактично не є 
пенсійною. Не варто думати, що відрахування з 
вашої щомісячної зарплати десь відкладаються на 
рахунках і чекають, щоб із відсотками повернутися 
до вас у старості. Насправді Пенсійний фонд – це 
прямоточна система, коли податок з працюючих 
одразу перераховується на пенсії теперішнім 
пенсіонерам. Тобто, коли ви постарієте, то за нині 
діючою системою власних грошей ви не побачите. 
У кращому випадку ви отримаєте невеличку 
пенсію за рахунок тих, хто працюватиме на той 
час. Але й ця надія стає дедалі мізернішою, бо 
населення України стрімко старішає, а молоді й 
працездатні люди масово виїздять за кордон та не 
повертаються. Тобто, якщо нічого не змінити, то 
платити вам у старості буде просто нікому.

Громадянська республіка пропонує перейти до 
накопичувальної пенсійної системи, де кожен 
сам зможе керувати персональним рахунком, 
визначаючи розміри відрахувань та своєї 
майбутньої пенсії. Роль держави при цьому – 
гарантувати збереження пенсійних заощаджень 
громадян та інвестувати накопичені фонди у 
вітчизняні підприємства для їх зростання. Це 
має запобігти повторенню досвіду 90-х років, 
коли накопичення громадян були знецінені й 
розграбовані корумпованими держчиновниками. 
Пенсії ж самих посадовців варто прив’язати до 
рівня економічного зростання країни, аби вони 
персонально були зацікавлені у збільшенні 
добробуту громадян.

Озирнувшись навколо себе, ми бачимо велику 
кількість людей, зайнятих активною трудовою 
діяльністю, спрямованою на заробіток грошей. З 
великим ентузіазмом, сконцентрувавши свої зусилля 
на цій діяльності, вони віддалились від розуміння 
того, що є більш значимі справи. Справи, які виходять 
за рамки тимчасового існування. Коли таким людям 
пропонують зробити щось цінне не для себе, як вони 
реагують? Вони відповідають: «У мене немає часу. 
Все це гарно, правильно, але робіть самі, а я повинен 
заробляти. Мені потрібно утримувати сім’ю». І тут 
важко посягнути на його добробут і сказати: «Навіщо 
перепрацьовувати на роботі? Навіщо ти гонишся 
за грошима? Може зробимо щось для держави, для 
майбутнього покоління?».

Якщо людина прагне досконалості, вона 
повинна поставити собі три питання та знайти на 
них правильні відповіді. ПЕРШЕ ПИТАННЯ: хто ти 
такий є? Не по своїй природі, не за професією, не 
за національністю. ДРУГЕ: яка в тебе вища мета у 
житті і чи достойна ця мета твого життя? ТРЕТЕ: як ти 
досягнеш своєї вищої мети? Який шлях приведе тебе 
до неї?

Не гайте часу. Починайте свою справу життя.

ХТО ЗАПЛАТИТЬ 
ВАМ ПЕНСІЮ?

ТРИ ПИТАННЯ

5025ТАЛАНТ ЧИ НАПОЛЕГЛИВА РОБОТА?

МИ ПРОТИ ПОДІЛУ ВЛАДИ!

Чи потрібно працювати усім поступівцям у напрямку 
по залученню зовнішніх кадрів до організації «Поступ» 
на професійній основі? Чи може кожен працювати в 
цьому напрямку або це доля тільки «асів»?

Багато людей хоч раз у своєму житті зіштовхувалися 
зі страхом того, що «не знаю, що сказати, як правильно 
висловити свою думку, і що про мене подумають, якщо я 
скажу щось не так». Так, і я знаю точно, що велика кіль-
кість людей були в таких ситуаціях і відчували себе ні 
в сих, ні в тих. Але життєва практика показує, що одна 
категорія людей намагається уникати подібної практики, 
а інша робить роботу над помилками і продовжує руха-
тися вперед до поставленої мети. Поговорімо про першу 
категорію людей, які уникають ситуацій, що можуть при-
звести до «незручного становища». Кожного разу, коли 
такій людині дають завдання або вона сама зіштовху-
ється з обставинами, коли їй потрібно донести інформа-

Уявіть собі, що одна нога йде прямо, інша назад, а 
тіло вліво. Уявили? Правда, смішно? То чому ж ми досі 
живемо з цією ідіотською демократичною системою, 
що ратує за розподіл влади? 

Депутати приймають ідіотські закони, бо їм начхати 
на народ, який їх обрав. Виконавча влада чухає макітру, 
бо не розуміє, як це перетворити в життя, але все одно 
щось вигадує, бо треба працювати. Ну а судді взагалі 
живуть на іншій планеті і судять, як їм заманеться. Бо 
все віддається на розсуд судді. А тут ще й закони такі, 
що половина з них незрозуміла, і ніхто не поспішає 
брати відповідальність розтлумачити їх, а в половині 
випадків можна судити так, як вигідно. Бо "Закон як 
дишло – куди повернеш, туди і вийшло".

Шановні громадяни, чи Вам не набрид такий бардак 
в країні? 

Навіщо нам ця клята демократична система з її дого-
ворняками і стримуванням важелів і противаг?

Нам не потрібна влада, яка не може керувати держа-

цію, яка містить суворі межі, правила і, навіть, конкретні 
тези, то перше почуття, яке виникає, – це страх. Думки: 
а що я скажу, я не знаю точно цей матеріал, а раптом я 
отримаю запитання і не зможу на нього відповісти і т. д. 
І тут раптом народжується він! Хто він? Він – це містер 
«Міф», що говорить тобі: «Цим повинні займатися про-
фесіонали, спеціально підготовлені люди, які проходили 
спеціальну підготовку». І після того, коли ти вислухав 
годинну доповідь містера «Міфа», тобі різко легшає, і ти 
заново бачиш світ у яскравих барвах. Розгляньмо другу 
категорію людей, які вирішили для себе, не зважаючи ні 
на що, рухатися вперед. Як і до перших, до них надходять 
завдання, пов’язані з донесенням інформації до певної 
кількості людей. Але на відміну від перших, ця категорія 
дає змогу «прийти» таким думкам: із чого я почну, як 
краще мені донести цю інформацію, я подивлюся, як це 
роблять інші і т. д. Отже, ми можемо зробити висновок, 
що «міф» – це лише ілюзія, яка не є реальністю. Адже 
реальність полягає в тому, що людина не може знати все, 
але якщо вона захоче, то незалежно ні від чого, вона 
зможе досягти своєї мети. Ключове слово – «ЗАХОЧЕ».
________________________________________________

вою і постійно виправдовується то «ПАПЄРЄДНІКАМІ», 
то недостатністю повноважень!

Нам потрібна влада, яка керується логікою, спра-
ведливістю та працює в інтересах громадян і держави. 

Вона контролює усі три гілки влади (законо-
давча, виконавча та судова) та у разі необхідності 
швидко корегує закони, розпорядження і дії. 

У разі необхідності знімає аматорів, та замінює 
їх професіоналами. 

Винних саджає, ефективних нагороджує. 
Влада повинна бути ефективна та дієва. 

А це значить, що уся влада працює, як одна команда, 
однаково розуміє шлях задля перемоги на шляху до 
ВЕЛИКОЇ УКРАЇНИ! Досить обіцянок, шоу та балачок. 
Нам потрібна нова система «Громадянська Республіка», 
де громадяни фактично керують державою, а не так 
як за демократії, лише потрібні, як вівці, що віддають 
шерсть та нагулюють м'ясо для олігархів.

МИ ПРОТИ ДЕМОКРАТІЇ!
МИ ПРОТИ ПОДІЛУ ВЛАДИ!
МИ ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ РЕСПУБЛІКУ!

________________________________________________

Віталій Дмитраш
      член ГО «Поступ»

Олег Алёхин
     член ГО «Поступ»

Михайло Коломис
        член ГО «Поступ»

Дмитрий Таций
    член Исполкома ГО «Поступ»
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