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№ 853
08.04.20-14.04.20 Громадянські середи відкриті для всіх  і проходять 

щотижнево о 19:00 за адресою: м. Київ, вул. Велика 
Васильківська, 57/3. Товариство «Знання».
Під час психозу Громадянські середи проводяться 
в онлайн-режимі. Посилання на приєднання 
можна буде побачити на сторінці «Поступ» перед 
початком заходу. Початок - о 19:00.

ГРОМАДЯНСЬКА 
СЕРЕДА

15 
квітня

РОБОТА ГАЗЕТИ, ЗОВНІШНІ 
КАДРИ, СТРАТЕГІЯ ДІЙ «ПОСТУПУ» 
ПІД ЧАС І ПІСЛЯ КАРАНТИНУ

Продовження на стор. 2

Може не всі знають, що таке «План Маршалла». 
Нагадаємо. Після Другої Світової війни вся Європа була 
зруйнована і необхідно було відновлювати економіку. 
Тут, як добра фея, з’явились США і запропонували 
свою допомогу. Згідно із цією програмою США надали 
допомогу на 13,3 мільярда доларів (146 мільярдів в 
цінах 2019 року). Принциповим було те, щоб країни 
самі попросили допомогу. В результаті отримали кре-
дити такі країни: Австрія, Бельгія, Люксембург, Данія, 
Франція, Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, 
Нідерланди, Норвегія, Португалія, Швеція, Швейцарія, 
Туреччина. Зверніть увагу, кредити отримували країни 
і нейтральні, і ті, які воювали між собою. США пропо-
нували в цій програмі прийняти участь і СРСР, але Сталін 
відмовився, навіть, обговорювати це питання.

Що вийшло в результаті? А в результаті стався досить 
бурхливий розвиток країн Європи, з одного боку. З 
іншого боку, американський капітал став домінувати в 
Європі, що разом із військовою могутністю США привело 
Америку до домінування не тільки в Європі, а і майже в 
усьому світові. Фактично світ став біполярним. З одного 
боку США із союзниками та сателітами та СРСР із своїми 
союзниками і сателітами. Були ще країни третього світу. 
Але вони не впливали ні на що. Проте термін «країна 
третього світу» залишився і сьогодні. 

Повертаємось тепер в наші часи. Ознайом-
тесь, будь-ласка, із фактами, які є не просто 
фактами. Якщо їх всі поєднати між собою логіч-
ним зв’язком, то, навіть, не зовсім досвідченій 
людині щось стане прояснятись. Ось ці факти.

1. США програють у розвитку Китаю. І це продовжу-
вало відбуватись незалежно від протекціоніст-
ської політики Дональда Трампа.

2. США втрачають контроль на Європою. Вихід Вели-
кої Британії з ЄС 31 січня 2021 року якраз і під-
тверджує цей факт.

3. Всі очікували нову всесвітню кризу. Ніхто не 

знав, коли вона мала відбутись. Але основні очі-
кування вказували, що це мало відбутись перед 
виборами Президента США в 2020 році.

4. Приблизно через місяць після розкрутки коро-
навірусного психозу МВФ оголосив, що готовий 
акумулювати для постраждалих країн біля 1 
трлн. долл. (для орієнтування бюджет України на 
2020-й рік складає  біля 45 млрд. долл, тобто мова 
йде про 22 бюджетів України).

5. Сполучені Штати вже прийняли рішення про вкла-
дення в економіку США 2 трлн. долл. Хоча роз-
глядаються питання виділення до 6 трлн. долл. 
Зрозуміло, що основну частину цих коштів отри-
мують американські транснаціональні корпорації 
і ці кошти стануть їх інвестиційним ресурсом за 
межами США.

6. В ЄС почали напряму казати про новий «План 
Маршалла» і розглядають питання виділення для 
цього понад 1 трлн євро.

Єдине, що необхідно для того, щоб новий «План Мар-
шалла» відбувся, це те, щоб країни самі захотіли взяти 
ці гроші. Як ми бачимо на прикладі України, то наш уряд 
готовий продати національні інтереси за всього лише 10 
млрд. долл. А МФВ вже оголосило, що отримали заявки 
від 85 країн. Це значить, що дефіциту таких країн, які 
будуть просити кредити на ліквідацію наслідків психозу 
коронавірусу нема. 

Треба нагадати, що таке МВФ. Краще за все про МВФ 
сказав один з ідеологів сучасної Америки Збігнев Бзе-
жинський:

«Крім того, слід вважати частиною американської 
системи глобальну мережу спеціалізованих організацій, 
особливо «міжнародні» фінансові інститути. Міжна-
родний валютний фонд (МВФ) і Світовий банк, можна 
сказати, представляють глобальні інтереси, і їх клі-
єнтами можна назвати весь світ. Насправді, однак, в 
них домінують американці, і в їх створенні простежу-
ються американські ініціативи, зокрема на конференції 
в Бреттон-Вудсі в 1944 році». (Збігнев Бзежинський 
«Велика шахівниця: панування Америки і її геострате-
гічні імперативи»).

Крісталіна Георгієва, директор-розпорядник Міжна-
родного Валютного Фонду, вже встигла доповісти, що 

Максим Твердохліб
    голова Ради  ГО «Поступ»

МВФ не просто отримав заявку від 85 країн на кредити 
щодо подолання наслідків короновірусного психозу. 
Але й вже приступив до опрацювання конкретних умов 
для кожної країни-позичальника, за яких ці кошти 
будуть надаватись. На прикладі України ми бачимо, як 
це працює. Коли змушують прийняти земельний закон. 
Чи може хтось вважає, що цей закон було  прийнято в 
інтересах України?

Є ще один момент, який не всі розуміють або не 
завжди тримають його на увазі. Після того, як в 1949 
році в СРСР з’явилась ядерна зброя, стало зрозуміло, 
що подальша експансія великих держав не може вирі-
шуватись за допомогою зброї. Війна стала інструментом 
вирішення локальних завдань. Треба змінювати страте-
гію експансії. Глобальні завдання почали вирішувати за 
допомогою економічної експансії. Дослідники виявили, 
що результати економічної експансії за своїми наслід-
ками дорівнюють окупації. Тобто, не треба захоплювати 
території силою. Достатньо зайти в країну економічно. 

Тепер можна все поєднати разом і побачити, що всі 
пазли сходяться. Просте запитання: хто після всього 
цього психозу виграє, а хто програє? Ясна справа, що 
ті, хто будуть давати кредити – будуть вигравати, а ті хто 
брати – ввійдуть в певну залежність  від своїх креди-
торів. 

Тобто логіка проста, як двері. Зробити кризу, яка 
за своїми масштабами втрат схожа на велику  війну. 
Довести всі країни до необхідності відновлення еко-
номіки. Зверніть увагу, треба ввести в прірву ВСІ (!!) 
країни, і кредиторів також. Залити всіх кредитними 
грошима і продовжувати панувати. Тобто ті, хто сильний 
– стане ще сильніший, а хто слабкий – попаде в залеж-
ність до сильних. 

Питання по Китаю. Бо часто кажуть, що від цього 
виграє Китай. Ясна справа, що виграє. Бо при новому 
розвитку виробництва, після того, як все буде залито 
кредитними грошима, Китай, як світова фабрика, також 
отримає вигоду. Але незрівнянно меншу, ніж прямі кре-
дитори. Бо МВФ Китаю не підконтрольний. А у Китаю 
нема інструменту інвестування. Він буде просто як 
підрядник головного замовника – Сполучених Штатів. 
Крім того, є принципова різниця походження інвести-
ційних грошей між Китаєм та США. Китай інвестиційні 
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ПРО ТРИВОГУ, КАРАНТИН ТА САМОЗБЕРЕЖЕННЯ

Сьогодні, навіть, найстійкіші, котрі не схильні до про-
яву і, тим більше, обговорення своїх почуттів, говорять 
про тревогу.Так чи інакше, нас усіх переповнює щось, 
що змушує нас почуватися «не в своїй тарілці».

Зайві, безцільні рухи: гойдання на стільці, стукіт 
пальцями по столу, ходіння по кімнаті в пошуках думки; 
відчуття безпорадності, безсилля, складність у при-
йнятті, навіть, простих рішень; незрозуміла втома, слаб-
кість в ногах, затруднене дихання, розлад травлення, 
загострення ВСД - це все прояви тривоги.

Зараз, в умовах карантину, тривога, на жаль, лише 
підвищується. Хтось впадає в паніку, інші зберігають 
«холодний розум».

Останні радять взяти себе в руки, дотримуватися 
правил поведінки на карантині, не боятися, вирішувати 
поточні питання, готувати грунт для виходу з кризи. Це, 
безумовно, добре і правильно. Якщо виходить. Але не у 
всіх. І, навіть, ті, у кого виходить, були помічені з підви-
щеною балакучістю або, навіть, буркотливістю. Багато 

хто починає повчати оточуючих, що було їм не властиво 
до самоізоляції і карантину.

Так пригнічені емоції рвуться назовні. А ще заци-
кленням на дрібницях, причіпками, роздратуванням 
через дрібниці, постійною тягою щось жувати, посма-
лити, поговорити «за життя».

В «нормальному» житті у нас є добре відпрацьовані 
і доступні механізми з нею справлятися. Ми, навіть, не 
звертаємо уваги на те, як тривога відступає, коли ми 
гуляємо на свіжому повітрі, граємо з домашніми тва-
ринами, дивимося на ігри дітей на майданчику, займа-
ємося спортом, просто сидимо в тиші з чашкою аромат-
ної кави і захоплюючою книгою ... У нашому арсеналі 
море способів справлятися з власними переживаннями. 
Зараз частина з них недоступна: прогулянки з друзями, 
тихий куточок з книгою (у будинку повно народу і тиша 
часто - розкіш), відвідування спортзалів, салонів краси, 
кав’ярень...

Проте, залишилося багато «працюючих» способів 
скинути напругу: секс, сон, зарядка, ігри з дітьми і тва-
ринами, заняття улюбленою справою (малювання, руко-
ділля, приготування їжі, наведення порядку), читання 
улюблених книг і перегляд цікавих фільмів (відсте-
ження новин , тим більше - в соцмережах, тривогу лише 

збільшать). Крім того, зараз нарешті з’явився час поду-
мати про себе, згадати про свої мрії і плани і спробувати 
хоч частину з них реалізувати. Як мінімум, варто заду-
матися про життя «після карантину» і підготувати грунт 
для подальшої реалізації своїх планів.

Також зараз саме час зміцнювати сімейні зв’язки, 
будувати і відстоювати свої кордони, вчитися розмов-
ляти без конфліктів, домовлятися і йти на компроміс, 
вчитися любити себе і оточуючих (сьогодні це сім’я).

А ще можна говорити: у справі і просто так. Головне 
- вголос або письмово. Адже промовляння своїх страхів 
теж знижує тривожність.

І не забудьте про самонавчання. Зараз, як ніколи, в 
інтернеті божевільна кількість безкоштовних матеріа-
лів на будь-яку тему. Знаєте ж, освіта - це інвестиції в 
себе. Вони завжди окупаються.

Головне - пам’ятайте: ви не одні. Навколо вас люди, 
такі ж налякані, тривожні, обмежені в своїх проявах. 
Тому спілкуйтеся, обговорюйте свій стан, говоріть про 
любов і про троянди. І не вганяйте себе і інших в ще 
більшу тривогу, - добра це нікому не принесе.

Будьте здорові і бережіть себе і оточуючих!

__________________________________________________

Наталя Шваб
       член ГО «Поступ»

ГОЛОВНІ ПОЗИЦІЇ КАДРОВОЇ РОБОТИ ГО «ПОСТУП»

1) Зростання чисельності організації - єдина умова нашої перемоги.
2) Зростання чисельності організації - це мета і завдання всієї організації.
3) Для залучення людей до «Поступу» можуть бути використані будь-які методи.
4) Робота по залученню людей здійснюється добровільно.
5) Ніяких планів по залученню людей не встановлюється.

гроші має заробляти, а США просто надрукувати. Якщо 
Штатам буде потрібно намалювати замість 7 трлн. долл, 
наприклад 20 чи 30 трлн, то вони зможуть зробити це за 
декілька хвилин. 

Також необхідно звернути увагу на те, що і у ЄС теж 
нема інструменту інвестування, аналогічного МВФ. 
Проте для того, щоб американські гроші не змогли 
знову підім’яти Європу, мають теж йти за цим сценарієм 
і емітувати євро в обсягах, які будуть паритетні емісій-
ному доларовому пулу США. Вони євро також з повітря 
можуть зробити. Як і всі інші країни свої валюти, проте 
не у всіх країн їхні валюти чогось значать.

І, як вже стало традицією, є ще й вишенка на торті. 
Росія. США дуже красиво і філігранно виключили Росію 
з можливості грати в велике інвестування через свого 

стратегічного союзника – Саудівську Аравію. Вони 
досягли рівня, за якого ціна російської нафти стала 
мати мінусову ціну. Тобто транспортування нафти стало 
дорожчим, ніж її ціна, яку платить покупець. І тепер 
можуть то трохи піднімати ціну, то опускати, тримаючи 
Росію на короткому поводку. Як бачите, існують  більш 
ефективні дії, ніж санкції, про які всі теревенять. Через 
штучне зниження ціни на нафту, Росії тепер не до 
закордонного  інвестування після короновірусного пси-
хозу. Вона буде вимушена займатись своїми власними 
проблемами. Бо її економіка майже повністю залежить 
саме від нафтогазового комплексу.

Як довго буде тривати короновірусний психоз? Зро-
зуміло, що це буде залежати не від медичних показни-
ків, а від готовності країн світу стати щасливими отри-

мувачами американської (або європейської) допомоги. 
Чим більше психоз в країні, тим більше буде падіння 
економіки. Тим більше буде необхідність в інвестиціях. 
Тут необхідно додати, що і національні діючі уряди 
теж виграють. Бо вони будуть розпорядниками вкла-
дення отриманих грошей. І конкретні політичні сили, 
які будуть при влади під час всесвітного інвестування, 
будуть вигравати. А заплатить за весь цей психоз, як 
завжди, простий народ всіх країн. Простий народ всього 
світу. І громадяни самих США теж за це заплатять. Вони 
теж не будуть виключенням. Виграє тільки світовий 
капітал і продажні уряди.

_____________________________________________________
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