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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 МЕНЕ БУЛО ДВА ШЛЯХИ.
Перший - це красти і вивести своїх друзів
і родичів в списки «Форбс», при цьому
залишивши свій народ на голій землі.
Другий - це служити своєму народові і
вивести країну в десятку кращих країн
світу.
Я вибрав друге.
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Лі Куан Ю
Сінгапурський державний діяч,
один з авторів сінгапурського «економічного дива»
1923-2015 рр
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ЯКИЙ ПРЕЗИДЕНТ ПОТРІБЕН УКРАЇНІ?
Сергій Солодкий
член Ради ГО «Поступ»
Пропоную дане питання розділити на два:
1. Який Президент потрібен сьогодні?
2. Чи потрібен нам Президент взагалі в майбутньому?
Давайте розберемо ці два питання.
СТОСОВНО ПЕРШОГО ПИТАННЯ.
Сьогодні Україна є парламентсько-президентською
республікою, Президент є Головнокомандувачем ЗСУ.
Посада Президента прописана в Конституції, тому сьогодні питання «чи потрібен Президент» не стоїть, він є і
поки буде. Зважаючи на реалії сьогодення, Президент має:
1. Любити Україну, бути українцем (українофілом, націоналістом) в душі та вільно володіти українською мовою.
2. Знати історію України та наших сусідів, щоб розуміти,
хто що і про що каже, і головне чому саме так.

3. Бути «воїном» в душі та тілі. Здатним вести війну з
зовнішніми та внутрішніми ворогами.
4. Бути готовим прожити все своє життя лише заради
одного - побудови ВЕЛИКОЇ УКРАЇНИ.
5. Розуміти шкідливу демократичну формулу: «ГРОШІ >>
ВИБОРИ >> ПРИХІД ДО ВЛАДИ >> ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ З ПРИБУТКОМ», та розуміти необхідність зміни
системи влади в Україні.
6. Бути готовим безжально «саджати своїх» за порушення Законів.
7. Розуміти економіку та необхідність проведення реформ.
Підсумовуючи відповідь на перше питання, Президент має бути схожим на Лі Куан Ю (Сингапур).
СТОСОВНО ДРУГОГО ПИТАННЯ.
Україна в майбутньому має стати парламентською
республікою, головним органом буде ВЕРХОВНА ГРОМАДЯНСЬКА РАДА (ВГР). Тому посада Президента має бути
ліквідована, або, як максимум, зведена до рівня «весільного генерала».
ВГР буде призначати і головнокомандувача ЗСУ, і

керівників силових структур, і визначати зовнішню
політику та інше. Тобто ВГР має взяти на себе всю відповідальність за розвиток України, сама буде визначати
пріоритети, сама призначати, сама знімати, сама карати,
сама і відповідати.
В світі є досить багато успішних прикладів парламентської республіки (Італія, ФРН інші), тому Україна
має рухатись саме в цю сторону.
В кінці хочеться зауважити один момент. Перехід
від сьогоднішнього безладу в Україні до нормальної
парламентсько-президентської України, а надалі до
парламентської республіки, можливо лише через включення потужної політичної волі. Адже однозначно буде
спротив внутрішніх та зовнішніх ворогів. Лише «сильна
рука» здатна провести швидко всі необхідні реформи і
ліквідувати всіх ворогів.
Майбутнє України – форма правління ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА в ВЕЛИКІЙ Україні.
ДЕМОКРАТІЮ ГЕТЬ!!!
_____________________________________________________

ПОЗИЦІЯ ГО «ПОСТУП» З ПРИВОДУ ТАРИФІВ!

Не тарифи треба зменшувати, а рівень доходу громадян підвищувати,
щоб вартість комунальних послуг стала доступною для громадян без будь-яких субсидій!

МІСЦЕ НОВОЇ ЛЮДИНИ В «ПОСТУПІ»
Олександр Черниш
член Ради ГО «Поступ»
Роздумуючи над приєднанням до тої чи іншої організації, кожна нормальна людина задається логічним
запитанням: «А ким я там буду?» Складно сказати за
інші організації, але приєднавшись до «Поступу», в
ньому людина може бути ким завгодно. Від простого
члена організації, який просто платить внески, до
одного з керівників організації. Все цілком і повністю
залежить від енергії людини та бажання вкладати її у
побудову Великої України. «Поступ» не має так званої

«дідівщини». Тобто, член організації, який рухається з
«Поступом» 10 років та 10 днів — є абсолютно рівними.
І через короткий проміжок часу «новачок» може піднятися в ієрархії організації значно вище, ніж «старожили». Звісно, за умови, що він активно працюватиме на
реалізацію мети організації, буде готовий взяти на себе
додаткову відповідальність та обов’язки. Найголовніше,
що цінується в «Поступі», — це вклад людини в досягнення спільної мети. І саме від цього вкладу залежить
як її сходинка в ієрархії «Поступу», так і місце у команді
реформаторів після приходу до влади.
ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО «ПОСТУПУ».
БУДУЙМО ВЕЛИКУ УКРАЇНУ РАЗОМ.

Коментар
Максим Твердохліб
Голова Ради ГО «Поступ»
Все написано вірно, але є один нюанс. Написано, що
ціниться вклад людини в «Поступ». Так, все вірно. Але
вклад не минулий, а ПОТОЧНИЙ! Це принципово. П’ять
років тому людина могла бути активною, працювала,
була енергійною. І багато чого зробила для руху і просування вперед до перемоги. А потім у неї щось башту
заклинило і вона перестала проявляти активність. Тому
важко сказати, що така людина буде цінуватись більше,
ніж та, яка робить поточну роботу, хоч і невелику.
_____________________________________________________
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СЕЛЕКЦІЯ ПОГРОЗОЮ

НОВИЙ БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК З 20 ЛЮТОГО 2021 РОКУ

УРИВОК З КНИГИ ГУСТАВА ВОДІЧКИ

Ми живемо за законами, які заперечують нашу генетичну пам’ять. Відсутність селекції погрозою опустило
кожного з нас. Чоловіки стали боятися того, чого раніше
не боялися жінки і діти.
Від деякого наше суспільство втратило імунітет до
лідерів низької якості. Повсякчас повторюємо, що ми
– діти козацького роду. Але якби хоч один запорожець
з’явився сьогодні де-небудь на вулиці – сучасна публіка
наклала б у штани від страху. Який там «Беркут», яка
«Альфа»! Навіть, бувалі у бувальцях сучасники жахалися
цього легіону екстремалів і висловлювали своє співчуття
їхнім старшинам. Адже обіймати будь-яку посаду в межах
степових вільностей було смертельно небезпечно.
Козак – це не лише гопак, а (згідно з науковим визначенням) особисто вільний і озброєний чоловік. Підкорятися випадковим людям було не в його правилах. Тому
в основі школи запорізького лідерства лежала пряма
погроза. Перш ніж випинати груди і роздувати щоки,

ПИТАННЯ – ВІДПОВІДЬ!
Андрій Хлиптун
член Виконкому ГО «Поступ»

Матеріал підготовлено на підставі розбору Доктрини «ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА»

Питання 6:

Ми працюємо по залученню кадрів по системі великих чисел (метод перебору). А які ще є варіанти залучення і чому вони не дали результату в «Поступі»?
***

Відповідь:

Ми визначили ШІСТЬ методів залучення кадрів:
- перебору (метод, за яким працює «Поступ»);
- залучення друзів та знайомих;
- вербування (індивідуальний підхід);
- масової агітації (реклами);
- поглинання інших організацій або об’єднання з ними;
- маргінальний (через авторитета).
Всі методи, крім «перебору», спрямовані на кількісне зростання організації. В той час як метод «Перебору» саме орієнтований на якісне зростання одночасно із кількісним гростанням).

Питання 7.

«Чому метод «друзі друзів» не дає ані якості,
ані кількості?».

запорожець запитував у себе: “А чи не тонка в мене
кишка?” Виходячи з численних прикладів, він знав, що
завоювати тут довіру суспільства і не виправдати її –
означає вірну загибель.
Кожний козак, який наважився вирізнятися своїми
позитивними якостями із загальної маси, ризикував бути
обраним на посаду. При цьому його згодою ніхто не цікавився. Відмовитися від запропонованої честі можна було
тільки символічно і не більше двох разів. Якщо кандидат починав упиратися по-справжньому, то, у кращому
випадку, його могли зробити інвалідом, аби надалі не
видавав себе за крутого.
Приймаючи посаду на річний термін, запорізький лідер
буквально ходив по лезу ножа. Сотні очей уважно стежили
за кожним його рухом. Найменше порушення діючих законів або колективних уявлень про справедливість негайно
бралося на замітку. За рідкісним винятком, до закінчення
призначеного терміну посадова особа вважалася недоторканною. Але після чергових перевиборів грішне керівництво вбивали на місці. За тими, хто вцілів, довічно залишалося почесне право носити звання “Колишній кошовий”
чи “Колишній суддя” тощо. Це слугувало своєрідною компенсацією за шкідливість і виявлену мужність.
Русь (Україна) була товариством озброєних чоловіків
і лідер одержував зворотний зв’язок не газетними публікаціями, а кулями. Це зобов’язувало.
Продуктивно працюючи на благо колективу, козацька
старшина не розлучалася з булавами і перначами, щоб у
будь-який момент прийняти критику народу. Лідери тієї
епохи були варті своїх виборців.
Сьогодні теж варті, але якість виборців є іншою. Втративши право на володіння зброєю, наші чоловіки змінилися конституціонально. Якщо раніше хтось порушував
права та вольності, русич (українець) хапався за шаблю,
то сьогодні він може хапатися тільки за серце. Швидкість пострілу ми замінили дальністю плювка. Лідери
не бояться покарання. Беззахисність чоловічої маси
розклала націю. Дріб’язковість погрози визначила нову

Відповідь:

Для того, щоб зрозуміти відповідь не тільки на це
питання, а й на інші аналогічні, треба зрозуміти, які люди
нам необхідні.
Начебто, все просто - ті, які прочитають Доктрину,
зрозуміють її і будуть підтримувати.
Прочитати здатні майже всі. Хоча в «Поступі» є й такі,
хто це поки так і не зробили. Але ми віримо, що вони на
це здатні.
А от зрозуміти - ні. Це залежить від багатьох факторів. Від рівня знань загальних. Тобто загального розвитку людини. Від світогляду людини. Від наявності у
людини певного життєвого та професійного досвіду. І,
звичайно, від рівня інтелекту. Тобто кількість тих, хто
погодиться прочитати, вже буде меншою, ніж кількість
товаришів-знайомих. Кількість тих, хто зрозуміє, буде
також меншою. А серед тих, які зрозуміють, тих, хто буде
підтримувати, - буде ще менше.
В соціології є такий показник «число Данбара». Відповідно до нього у звичайної людини кількість товаришів-друзів знаходиться в діапазоні від 100 до 200 чоловік. Тобто в середньому 150. Це називається «числом
Данбара».
Йдемо далі. Якщо припустити, що через фільтр «прочитати - зрозуміти - підтримати» пройде один з десяти,
то це буде не просто гарний результат, а астрономічний!
На практиці ми такого ніколи не бачили. Тобто, звичайна
людина може теоретично (при астрономічному результаті) спробувати долучити до нашої справи біля 10-15
людей. Це абсолют! Більше знайомих та друзів нема,

якість еліти і, відповідно, нашого життя.
Горе не в тім, що у нас начальство слабке, а в тім, що
ми не розбираємося в нарізній зброї. Американська еліта
змушена хоча б створювати видимість турботи про власних громадян. Там, де зберігається 20 мільйонів снайперських гвинтівок, інакше і бути не може. Там завжди
присутнє відчуття реального права особистості на захист
свого життя, честі і гідності, минаючи посередників.
Тому найменше зазіхання на особисту зброю в США
сприймається як зазіхання на усе, що є в людини. Готовність індивідуума в будь-який момент перетворитися на
озброєну опозицію визначає ступінь його соціальної
повноцінності. Чого можна чекати від нації, коли в чоловіках виховують комплекс провини за природне бажання
поторкати парабелум? Нічого, окрім покірливості тупого
стада.
У результаті юридичних хитрувань русич (українець)
став схожий на півня, якому відрубали дзьоба і видерли
шпори. Маючи право на протест (відповідно до Конституції), він не має права на зброю (за винятком мисливської). Тобто одружуватися можна, але секс заборонено.
Україна — територія старих демократичних традицій.
Тут поняття волі було невід’ємним від права володіння
зброєю. Немає зброї — немає погрози і, відповідно,
немає сміливих лідерів і прогресу.
А найголовніше — у нас немає почуття власної значущості. Ми живемо за законами, які заперечують нашу
генетичну пам’ять. Відсутність селекції погрозою опустило кожного з нас. Чоловіки стали боятися того, чого
раніше не боялися жінки і діти.
Ми усі розучилися відповідати за свої слова і робимо
вигляд, що так і було. Але так не було. І не буде, якщо ми
захочемо.
Підготував
Володимир Воловодюк
член ГО «Поступ».
_____________________________________________________

закінчуються. Але з цих 10-15 реально можуть вступити
зразу 1-2. І це, нагадаємо, при астрономічному результаті. Ще 2-3 можуть долучитись, якщо застосовувати
методи вербовки. Тобто висновок. Метод друзів-знайомих може дати лише 1-2 людини необхідної нам якості.
І це при тому, що ми взяли дуже оптимістичний (астрономічний) результат. Але це не все. Якість кола друзівтоваришів теж може бути різною. Якщо ми маємо не
дуже розвинутого поступівця, то й друзі в нього будуть
аналогічні. Так, і в цьому випадку також можна очікувати
від 1 до 3 людей щодо вступу. Але рівень їх якості буде
відповідати не рівню Доктрини, а загальному рівню кола
знайомих нашого гіпотетичного поступівця.
Наші оцінки кажуть, що для швидкої перемоги, мінімально нам необхідно, щоб кожний з поступівців (кожний!!!) раз на рік генерував біля однієї людини. Причому
належної якості. І так має бути не менше трьох-п’яти
років. Нагадаємо, для входу в політику і старту процесу
отримання всієї влади нам необхідно набрати мінімум
1000 членів необхідної якості. Як бачимо, метод друзівзнайомих не дає ані кількості, ані якості. На відміну від
методу перебору. Де просто звичайним перебором ми
знаходимо серед певної множини незнайомих людей
тих, які здатні пройти необхідний фільтр. Тут принцип
дуже простий: скільки працюєш - стільки й напрацюєш.
Джерело кадрів не вичерпується лише рівнем в 150 знайомих-друзів. Воно практично необмежене. Успіх залежить не від якості та кількості джерела кадрів, а лише від
потужності команди, яка працює.
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