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А
чому не
державною

РОБОТА
КАДРОВОГО
НАПРЯМКУ

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
дізнатись у адміністратора сторінки «Поступ» в
Фейсбуці.

У нас велика біда, що багато людей думають, що
досить говорити українською, щоб мати
право на назву патріота, робітника на рідній ниві,
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чоловіка з певними переконаннями і т. п. Така легкість
репутації приманює багатьох. Ще тепер можна у нас почути
фразу: «Як се? От Ви казали, що NN дурень і тупиця, а він
же так чудово говорить по-нашому!» «Говорить по-нашому»
– се вже ценз! А послухати часом, що тільки він говорить
по-нашому, то, може б, краще, він говорив по

китайськи...
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ГРОМАДЯНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ – ЗАПОРУКА УСПІХУ КРАЇНИ!
Володимир Антонюк
член ГО «Поступ»
Глибинні причини деградації суспільства й особистості в Україні - це тоталітарне минуле, яке супроводжувалося погромами й вбивствами культурних прошарків
населення. Також поглиблювалися постійним терором проти корінної людності й національних меншин.
Окупація, насильницька колективізація, голодомори,
жорстоке придушення всякого інакомислення, яке відрізняється від основної «лінії» більшовицької партії.
Нещадно подавлялися й викорінювалися всілякі прояви громадянської активності. Особистість перетворили в «гвинтик» гігантської людиножерської машини.

Де кожен окремий індивід втратив усі людські почуття,
крім тваринного страху, за себе й своє потомство. Щоб
вижити, потрібно було постійно демонструвати свою
лояльність до влади. Звичайно, були й винятки, але вони
тільки підтверджують правило.
Пройшли роки, змінювалися покоління, та страх
залишився на генетичному рівні. За сімдесят років
«совєтського» режиму населення майже остаточно
втратило здатність до самоорганізації. Навіть, отримання декларативної незалежності нічого не змінило.
Партії, які виникли на теренах України, перетворилися
на фан-клуби їхніх лідерів, а не ідеологічні платформи.
Все звелося до «схем» швидкого збагачення партійної
верхівки, або обслуговування інтересів олігархату й
компрадорської буржуазії. Олігархічні ЗМІ зазомбували
виборця підміною понять: що патріотизм - це вірнопід-

даний якогось клану, а не вільний громадянин. Постійно
йде травлення різних груп населення, поділ на проценти
(25-73), а під «шумок» «господарі життя» грабують
ресурси держави.
Складається враження, що для свідомого громадянина немає місця в цьому політичному «болоті». Але
порятунок поруч! Це ГО «Поступ», який сповідує громадянську ідеологію, як інструмент для розбудови Великої України! Адже всі люди хочуть бути причетними до
чогось великого, й жити в процвітаючій країні, де все
залежить від волі її громадян. Але для цього потрібно
постійно приймати участь в громадянському житті країни. Інакше пасивність призводить до занепаду й деградації. Тому ніхто за нас, громадян, не побудує сильну,
справедливу, багату країну.
_____________________________________________________

ЯКОЮ ПОВИННА БУТИ ОРГАНІЗАЦІЯ, В ЯКУ ЛЮДИНА ПОВІРИТЬ, І
ЯКА ДОСЯГАЄ МЕТИ?
Іван Карасьов
член ГО «Поступ»
Структура кожної організації базується і повинна
відповідати таким чинникам, як:
1. РЕАЛЬНА МЕТА, тобто кожна організація повинна бути дієва, слово повинно співпадати із ділом, а не
розходитись, одним словом сказав - зробив, яке в свою
чергу повинно бути підкріплено справами і можливостями.
2. АКТИВ, ядро організації, яке має вести всю організацію до мети.
3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОДНОДУМЦІВ, яка формується із
громадян та людей, які підтримують рух і вірять в перемогу, в досягнення мети. А також які за своїми особистими, діловими та професійними якостями відповідають
вимогам та підтримують рух і цілі в досягненні тих чи

інших результатів, та яких об’єднує спільний інтерес і
мета.
4. НЕЗАЛЕЖНІСТЬ, тобто організація повинна не
залежати від тих чи інших чинників, які можуть впливати на її функціонування та розвиток, об’єктивність та
неупередженість. І в тому числі саме фінансова незалежність. Бо абсолютна більшість організацій в Україні залежить від свого ресурсного центру. А це різко
зменшує вірогідність досягнення мети. Бо рух залежить тільки від поведінки ресурсного центру (фінансування).
5. ЗДАТНІСТЬ ДО ТРИВАЛОГО ТА ПЛАНОМІРНОГО
РУХУ, тобто організація повинна рухатись планомірно
до поставленої мети протягом тривалого часу. Тобто
ціль і мета повинні переслідуватись на протязі всього
часу її існування.
Підводячи підсумки по вказаним чинникам, а також,
щоб організація, в яку людина повірить, та яка досягне
поставленої мети, відповідала вказаним умовам, за
відсутності однієї із цих умов жодна організація, уста-

нова чи структура не має перспектив в досягненні
поставленої цілі та мети, і на кінець ДИСЦИПЛІНА, і ще
раз дисципліна.
Як сказав відомий адмірал армії США - Уільям
Макрейвен:

Почніть кожен день із виконання
завдання. Шукайте людей, на яких
можна спиратися. Поважайте всіх.
Знайте, що життя несправедливе
і що невдачі трапляються
часто, але якщо Ви смієте
ризикувати, бути сміливими у
важкі часи, відбивати кривдників,
підбадьорювати занепалих духом
і ніколи, ніколи не здаватися...
якщо Ви все це зробите, наступні і
майбутні покоління будуть жити
в набагато кращому світі, ніж наш
_____________________________________________________
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А РАПТОМ ВИ ШАХРАЇ?

НОВИЙ БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК З 20 ЛЮТОГО 2021 РОКУ

Максим Твердохліб
голова Ради ГО «Поступ»
Максим Твердохліб
Доброго дня, Денисе.
Якщо доля України Вас турбує, в чому я маю велику
впевненість, то прошу прочитати далі.
А якщо ні, то ні.
Пишу до Вас від імені нашої громадянської організації «Поступ». Ми хочемо побудувати Велику Україну.
Вважаємо, для того, щоб ситуація в Україні змінилася
до кращого, потрібно змінити систему влади. Сьогоднішня демократична система працює за формулою:
«гроші-виборча компанія-вибори-отримання мандата
депутата-витягування грошей із прибутком». Це неминуче призводить до олігархічної влади. Наша мета
- замінити в Україні демократичну форму правління
на Громадянську республіку (республікансько-громадянський лад). Працюємо в цьому напрямку. Шукаємо
однодумців. Як Ви дивитеся на те, щоб ми Вам розповіли про нашу роботу?

Члени громадянської організації «Поступ» постійно працюють по просуненню ідеології «ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА» та пошуку однодумців через соціальні мережі.
Іноді трапляються цікаві випадки. Один з таких пропонується Вашій увазі:
Максим Твердохліб
Дякую за відповідь. Для знайомства із нами пропонуємо почати отримувати нашу власну газету щотижня
на електронку. А після того, як газета почне приходити,
то продовжити нашу розмову. Згодні із таким планом
дій?
Денис Філіппов
Так.
Максим Твердохліб
Ок. Тоді прошу написати свою електронну адресу.
Передам її в нашу службу розсилки.
(через тиждень)
Максим Твердохліб
Денисе, Від Вас очікувати на Вашу електронну
адресу?
Денис Філіппов
Я думаю,, все ж таки ні. Хоч я і підтримую Вашу ідею,

Денис Філіппов
Ідея у Вас непогана.

але не настільки, щоб вийти із зони комфорту.
Максим Твердохліб
А в чому полягає вихід із зони комфорту? В тому,
що ми з Вами будемо спілкуватись, щоб Ви розібрались
із нашим громадянським рухом? Я ж Вас не запрошую
ані приєднуватись до нас, ані зустрічатись, ані ще щось
робити? Можете пояснити?
Денис Філіппов
Ви незнайома людина, зараз в мережі, вибачте,
багато шахраїв, тому вихід із зони комфорту - це довіритись незнайомій людині.
Максим Твердохліб
Капець. Такого в нас ще не було. Навіщо нам довірятись? Ви про що? Ок. Якщо Ви вважаєте, що ми шахраї, то на цьому і завершимо. А наш діалог запропоную,
щоб опублікували в газеті нашій. Як приклад, що і таке
може бути. До побачення :-).
_____________________________________________________

ПРО ЗДОРОВ’Я ТА РЕФОРМИ
Дмитро Тацій
член Ради ГО «Поступ»
Вже минув рік, як увесь світ охопила пандемія короновірусу. Багато хто перехворів на цю хворобу у важкій формі чи легкій, а дехто і не помітив, що щось було,
але страху натерпівся, мабуть, кожен. Так сьогодні вже
винайшли «ліки» від COVID-19 і кампанія вакцинування
крокує світом. Це повинно захистити нас від хвороби
короновірусу. Але і тоді і зараз лікарі в один голос
запевняють, що головний захисник від цієї хвороби та
інших - є імунітет самої людини. Імунітет - це сукупність
захисних механізмів, які допомагають організму боротися з чужорідними чинниками (бактеріями, вірусами,
сторонніми тілами, тощо).
На сьогодні медицина та фармакологія досягла значних успіхів у боротьбі і лікуванні хвороб. І ми вже так
звикли, що на допомогу у будь-якій критичній ситуації
нам прийде або чарівна пігулка, або чудодійний уколь-

чик. Але життя щоразу нагадує нам, що і медицина не
всесильна, якщо немає здоров’я. А на здоров’я впливає і
харчування, і спосіб життя, і ще багато яких чинників. Я
хочу розглянути лише один – фізичне виховання дітей,
адже це наше майбутнє.
Нещодавно по телевізору в новинах розказували
про скандинавську державу, де на державному рівні
піклуються про фізичне виховання дітей. Там кожна
дитина після уроків йде на свою спортивну секцію, де
і проводить свій час до вечора, а держава фінансує
щомісяця витрати за кожну дитину. Тобто діти після
школи не тиняються десь, чи розважаються гаджетами,
а займаються корисною справою та й ще загартовують
своє здоров’я, навчаються терпінню та наполегливості.
А крім того здорові діти - це здорова нація!
В Україні теж є програми фізичного розвитку, і можновладці про це кажуть гучні слова. Але в реальності
більшість спортивних секцій в Україні тримається на
голому ентузіазмі тренерів. Батьки крутяться на роботі,
щоб прогодувати сім’ю, а більшість дітей надані самим
собі. Я розумію, що олігархічній владі не потрібні ані

освічені, ані здорові українці, тому і маємо те, що маємо.
Так, в Україні куди не кинься, усе треба реформувати.
І медицину, і освіту, і державний підхід до фізичного
та патріотичного виховання дітей. А на все це потрібно
мати гроші. А для того, щоб мати гроші, треба спершу
реформувати економіку. Але оскільки в нас олігархічна влада, то вона тільки дерибанить бюджет, бо її і
так все влаштовує, а тому треба прибирати олігархію!
А це можна лише змінивши систему. Бо демократична
система працює за формулою: «гроші-вибори-прихід до
влади-повернення грошей із прибутком». Це неминуче
призводить до олігархічної влади. Наша мета - замінити
в Україні демократичну форму правління на Громадянську республіку (республікансько-громадянський лад).
Висновок - нація буде здорова, коли від влади буде
усунуто олігархію.
ЛІКВІДАЦІЯ ОЛІГАРХІЇ –
РЕФОРМА ЕКОНОМІКИ –
ЗДОРОВА НАЦІЯ!
_____________________________________________________

ЯКИМ ЧИНОМ ГРОМАДЯНСЬКИЙ РУХ «ПОСТУПУ» ПРИЙДЕ
ДО ВЛАДИ?
Олександр Рябцев
член ГО «Поступ»
Перед приходом до влади ГО «Поступ» поставив за
мету (згідно з Доктриною «Громадянська Республіка»)
забезпечити власний кадровий потенціал, який налічуватиме від 1000 осіб.
Ядро із 1000 членів організації повинно впровадити
ідею про зміну системи управління державою в маси, це

як мінімум 3%, але може бути 5-6% від загальної кількості громадян. Далі ця ідея швидко розповсюдиться
серед всього населення і тоді вже ніхто і ніщо не зможе
протидіяти реалізації приходу до влади громадянського
руху «Поступ».
Саме після реалізації впровадження ідеї в маси,
шлях охоплення ідеєю із 3-6% до 99,99% населення
має термін 3-10 років. Для приходу до влади достатньо
підтримки 25% від кількості населення серед представників середнього класу.
Зважаючи на те, що представники середнього класу

підтримують не політичні лозунги, а саме чітку і готову
до реалізації ідеологію, з якої побудований монолітний
фундамент системи управління державою «Громадянська Республіка», то і підтримку серед середнього класу
можна очікувати значно вищою від 25%, не враховуючи
підтримки люмпену.
Якщо половина з цієї масової підтримки проголосує
на виборах за нашу політичну силу, то наш громадянський рух отримає більшість в парламенті.
_____________________________________________________
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