ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАШОГО РУХУ
ЗА ГРОМАДЯНСЬКУ ДЕРЖАВУ!
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РЕЗОНАНС

НИКТО НЕ ЗНАЕТ, КАКОВЫ ЕГО СИЛЫ,
ПОКА ИХ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТ. И. ГЁТЕ
В 458 номере газеты «Поступинформ» была опубликована статья нашего журналиста Натальи Сергиенко:
«Защитить сильных от слабых, инициативных от «серой
массы», действующих от говорящих», которая вызвала
резонанс у наших читателей, в первую очередь, не членов общественной организации «Поступ».
Радует, что нашу газету читают многие люди, притом не входящие в организацию. И реакции на публикации значат, что читают внимательно.
Елена Слободняк написала: «Только что прочла
статью «Защитить сильных от слабых, инициативных от
«серой массы»....» — Вы знаете впечатление, что статью
поместили в газету без обсуждения. Вот сижу и думаю:
а вдруг я слабая, или меня отнесут к «серой массе»,
или же я больше говорящая, нежели действующая? Интересная точка зрения журналиста, но немного опасная, вопросы идеологии вообще сложные — тут так
просто нельзя говорить... Цитата Крауса в конце статьи
вселяет некую надежду, что меня не «отсортирует» её
автор и не «сбросит в пропасть» за мои слабости, но

щих от говорящих. Поэтому и избрали мы приоритет
сильного человека, а не защиту слабого.»
Мария Пелех: «Саме цей момент ми обговорювали з
Наталею перед виходом статті. Він також мимоволі викликав у мене запитання. Але після повторного вникнення в суть викладеного, стає зрозуміло, що думка
автора правильна і що справді слабкі духом, «сіра маса»
і балакуни наносять суспільству неймовірної шкоди, яку
саме сильним, ініціативним і дієвим потрібно виправляти. Тому й сильних, ініціативних і дієвих потрібно захищати і підтримувати, бо саме від них залежить
майбутнє взагалі і майбутнє слабких, в тому числі.»
Наталья Сергиенко: «Уважаемая Елена, спасибо за
комментарий. СМИ призваны «задевать за живое». Я
знала, что будет подобная реакция читателей, действительно, статья несколько провокационная, но цель
нашей организации как раз в том, чтобы привлечь активных в свои ряды и дать возможность остальным поверить в свои силы, в том числе сомневающимся в них.
У «Поступа» не стоит задача делить общество на сильных и слабых, скорее наоборот — объединять всех идеей

Единственный путь к достижению прочной устойчивости жизни - непрестанное движение
вперед. Генри Эгард Уоллес
тогда весь смысл статьи сводится к нулю.»
Такой комментарий не мог остаться без ответа.
Максим Твердохлеб: «Извините, Лена, тут уже я не
согласен. Вот пример. Буквально вчера вечером был на
встрече жильцов одного общежития (ул. Якира, 16) с
кандидатом в депутаты Викторией Лесничей. Весь разговор сводился к одной теме: люди не могут добиться
права на жилье, в котором живут, но сами ничего для
этого не делают. Только ждут от властей. Ждут от очередных депутатов. Короче, ждут, чтобы кто-то их проблему решил. Так вот, Лена, боюсь, что Вы меня
раскритикуете, но я КАТЕГОРИЧЕСКИ против такого рабского подхода. Почему они не борются? Кто им мешает?
Вот именно такие люди и есть СЛАБЫЕ! Каждый человек СЛАБЫЙ, пока он один. Я — БОЛЕЕ сильный, чем
другие! И не потому, что я бэтмен :), а потому, что за
мною стоят люди, целая организация, и я не один. И
точно так же можно сказать обо всех наших поступовцах. И тот, кто этого не понимает, или понимает, но так
ничего и не делает — тот себя сам автоматически относит к «серой массе». И, возможно, именно общественная организация «Поступ» призвана защитить сильных
от слабых, инициативных от «серой массы», действую-

гражданственности. Просто существует объективная реальность — люди, «болеющие» за свою родину и индеферентные к общественной жизни. И если наши идеи
кому-то близки, то такие люди, как правило, присоединяются к нашему движению, а любящие только поговорить — сами собой отсеиваются. Добро пожаловать в
общество действующих граждан!»
От себя хочу добавить, мы сами выбираем, в какой
стране нам жить, и какую лепту мы внесем в развитие
нашей страны. Человек может быть как сильным, так
и слабым, все зависит от него самого, какую он примет жизненную позицию. Да, конечно, слабым быть
легче, так как сильному нужно что-то делать, а куда
проще сидеть, и ждать, что кто-то за тебя это сделает. Конечно, один в поле не воин, поэтому организация «Поступ» предлагает объединяться и решать
вместе задачи для развития государства. Ведь когда
будет развито сильное государство, тогда исчезнут
мелкие проблемы, либо их будет легче решить.
Подготовила Татьяна Абаева,
член редакции еженедельника «Поступинформ»

ПРАВОВИЙ ВСЕОБУЧ

Кримінальний кодекс України:
Стаття 170. Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій,
громадських організацій
Умисне перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій або їх органів — карається виправними роботами на строк до двох років або позбавленням волі
на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
на строк до трьох років.

ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «ПОСТУПУ»
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НОВИНИ ГО «ПОСТУП»
Громадянські середи
На засіданні Громадянської середи, 19 вересня
ц.р., продовжено обговорення напрацювань кадрового напрямку діяльності ГО «Поступ» та намічено
ряд практичних кроків щодо реалізації внутрішньої
кадрової політики організації.

Актив ГО «Поступ»
На зустрічі Активу, 20 вересня, обговорено
проект малої ідеологічної моделі Громадянської
держави, яку попередньо було викладено у фейсбук-групі «Поступ-координація».
Наступну зустріч Активу ГО «Поступ» заплановано
провести у понеділок, 24 вересня, о 19:00 за адресою: вул. М.Раскової, 19, офіс 1216.
Із запитаннями та пропозиціями звертатися до
Вячеслава Шевченка за телефоном (050) 330 4998
або до Дениса Чубка за телефоном (067) 732 6195.

Skype-конференція
з регіонального розвитку
Наступну скайп-конференцію з питань регіонального розвитку заплановано провести у четвер,
27 вересня 2012 року, з 19:00 до 20:00. Усім, хто
бажає взяти участь у заході, звертатися до Ігоря
Мотузки (Тел.: 050 150 9042, imotuzka@gmail.com).

Вісті АЦ «Громадянська Україна»
21 вересня відбудеться друга лекція відомого
українського економіста, автора популярних книг,
одного із засновників функціонально-вартістного
аналізу в Україні Є.І. Голибарда. Авторський курс
лекцій «Технології творчого мислення на основі
функціонально-вартістного аналізу» проводиться
виключно для членів Аналітичного центру «Громадянська Україна» та ГО «Поступ». Наступну лекцію заплановано провести у п’ятницю, 27
вересня, о 18:30, за адресою: м. Київ, вул. Довженка, 10 (за додатковою інформацією звертайтесь до Марії Пелех (050 9379627) та Олександра
Гнєдаша (067 4041088).

КАЛЕНДАР ПОСТУПІВСЬКИХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ СЕРЕД
• Як захищати свої громадяньскі права? Про це
у напрямку «Захист» 26 вересня.
• Кадровий напрямок роботи ГО «Поступ». Продовження наради. 3 жовтня.
Громадянські Середи, які проводить ГО «Поступ», відкриті для усіх, кому не байдужа доля
України. Приходьте та приводьте друзів і знайомих!

Наші зустрічі відбуваються щосереди о 19:00
за адресою: Київ, вул. Велика Васильківська,
буд.57/3, товариство «Знання» України, кімн. 317
або 318 (біля ст. м. «Олімпійська»)
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З ОСОБИСТОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗА СУСПІЛЬСТВО І УКРАЇНУ
Редакція продовжує знайомити читачів «Поступінформу» із поступівцями — кандидатами в депутати до
Верховної Ради України. Цього разу ми звернулися із
запитаннями до Стеценка Святослава Олександровича, полковника запасу, самовисуванця на виборах
до Верховної Ради України у 212 виборчому окрузі
(Дарницький район м. Києва).
— Що слугувало основною причиною Вашого рішення взяти участь у
парламентських перегонах-2012?
— Причина одна: відчуття особистої
відповідальності за суспільство і країну.
— Одвічне запитання виборця:
«Чому ми повинні голосувати саме за Вас?»
— Мені ви нічого не винні. Ви винні своїм нащадкам. Я не закликаю кожного виборця проголосувати
за мене. Мені потрібні лише ті виборці, з ким поділяю моральні принципи, хто готовий і після виборів
діяти спільно з депутатом, котрого обрали.
Не слід голосувати за мене тим, кого задовольняє той
стан країни і суспільства, що є зараз. Не слід голосувати
за мене тим, хто чекає від кандидата в депутати подачок
— грошей, їжі, дитячих майданчиків, косметичного ремонту у під'їзді. Не слід голосувати за мене тим, хто чекає
на чарівника, котрий самотужки здолає всі проблеми суспільства, доки вони перейматимуться лише власними
справами. За мене повинні проголосувати лише ті, хто
готовий діяти спільно далі, після виборів.
— Наведіть відмінності Вашої програми від програмних зобов'язань інших кандидатів у Вашому виборчому округу.
— Головна відмінність є принциповою. Вона поля-

гає у тому, що моя програма є системною, дає чіткі
відповіді на те, що і як саме слід зробити, щоб витягнути країну і суспільство із прірви. Я не спекулюю
на містечкових проблемах, а формулюю головну мету
і завдання для її досягнення.
— Ваша позиція щодо переходу депутатів із фракції у фракцію. До якої фракції приєднаєтеся Ви?
— Вважаю припустимим вихід депутата із фракції і
перехід до іншої лише у разі зміни політичної платформи фракції, з якою депутат не згоден. Стосовно моєї
участі у певній фракції, сьогодні з цим визначатися зарано, оскільки невідомий майбутній склад Верховної
ради. Зараз можу впевнено стверджувати лише те, що
за будь-яких умов не братиму участь у фракціях, котрі
будуть під впливом олігархічного капіталу, а також у тих,
що підтримуватимуть антиукраїнські погляди.
— Яким чином у Вашій програмі відображені ідеї
розвитку Громадянської держави в Україні?
— Ідеї розвитку громадянської держави викладені в
розділах програми, присвячених розвитку держави і
суспільства.
— Як і чим ресурс ГО «Поступ» може допомогти
реалізації Ваших програмних зобов'язань?
— Спочатку потрібно перемогти на виборах. Для цього
важливою є підтримка членів «Поступу». Водночас впевнений, що участь ГО «Поступ» в агітації за кандидатів в народні депутати України із складу організації можна і слід
використати для інформування громадян про ідейні засади,
мету і завдання організації, для залучення нових членів.
Запрошую всіх членів «Поступу» на передвиборчий
мітинг, який заплановано на 6 жовтня в парку «Позняки», щоб представити мешканцям Дарницького
району нашу організацію як згуртовану і дієву силу.
ПОРАДИ ФАХІВЦЯ

ЩОДЕННІ СЕКУНДИ ЩАСТЯ
Найчастіше люди, абсолютно не
замислюючись, голосять: «Ой, горегоре!», «Ой, біда-біда!».
Так і хочеться запитати: «Яке
горе? Де біда?».
Кожен з нас бачить життя і себе в ньому суб'єктивно, так би мовити, зі своєї дзвіниці. Ми самі наповнюємо своє життя сенсом, самі ставимо собі цілі
і досягаємо їх, самі ростимо дітей, радіємо і сумуємо,
дбаємо про своє душевне і фізичне здоров'я і комфорт — самі по крупинках наповнюємо надане нам
земне існування Життям. Те, що ми вкладаємо в
кожен період свого буття — це і є нашим життям. І як
ставитися до плодів праці своєї — теж наш вибір.
Тобто ми, люди, замість того, щоб бути щасливими і
насолоджуватися кожною миттю свого, можливо короткого, життя, самі заганяємо себе у світ нещастя. У світ,
створений нами самими, де ми недостойні бути щасливими, де іншим погано, значить і нам не може бути
добре, де біль — джерело страждань, а її відсутність - не
джерело радості, де краще не сміятися зовсім, ніж сміятися «як кінь», де запах з рота, погані зуби, довгий ніс
або які-небудь інші «дефекти» — причина самобичування
і заборони на щастя. У цьому дивному світі нам страшно
бути щасливими — а раптом сподобається?
«Мені так довго добре, що мені страшно (за все
«добре» обов'язково має бути розплата)»;

ГО «ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ
з Днем народження і зичить, щоб Ваших
сил завжди було достатньо як для улюбленої справи, так і для активного відпочинку!
Верламову Ірину Григорівну – 20 вересня
Антонюка Юрія Володимировича – 26 вересня
Бажаємо усім читачам «Поступінформу»,
які хворіють або вирішують складні життєві
ситуації, успішно подолати усі перепони!
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ ГО «ПОСТУП» № 17, ЯКЕ ВІДБУЛОСЬ 17 ВЕРЕСНЯ 2012 РОКУ
На засіданні були присутніми 9 членів Виконкому
(при кворумі 9): Замурій Л., Когут Р., Костін І., Нестеренко О., Солодкий С., Твердохліб М., ТрояноваМалош Н., Чубко Д., Шевченко В.
Були відсутніми за об’єктивних обставин: Доненко Т.,
Зінган О., Кравченко О., Лисаченко А., Сметаненко А.,
Соколов К., Ткаченко І.
Секретар засідання: Троянова-Малош Н.
Головуючий: Твердохліб М.
На засіданні Виконкому вирішено:
Скасувати норму щодо мінімуму відвідування Громадських серед членами Виконкому.
Наступне засідання Виконкому заплановано провести у понеділок, 1 жовтня 2012 року.
СИЛЬНА ГРОМАДЯНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ –
СИЛЬНА ГРОМАДЯНСЬКА ДЕРЖАВА –
СИЛЬНА ГРОМАДЯНСЬКА УКРАЇНА!
дження; в будь-який момент він може заявити, що
все скінчено, рахунок закритий і нового не буде.
Що б Ви зробили з грошима, якщо єдина умова отримання цього кредиту — витратити все протягом дня?
Книжковий герой відповів, що витратив би кожен
долар на власне задоволення і на те, щоб накупити
купу подарунків тим, кого любить. Він би використав
кожен цент з цього чарівного банку, щоб привнести
щастя в своє життя і життя оточуючих, «навіть тих,
кого я не знаю, тому що не впевнений, що зумів би
витрачати на себе і близьких 86400 доларів на день».
Такий чарівний банк доступний кожному з нас — це
час! Ріг достатку, з якого постійно течуть секунди ...
На що Ви зараз витрачаєте свій щоденний кредит?
Якщо Ви звикли обчислювати своє життя роками, навряд чи Ви встигли помітити що-небудь приємне, крім
старіючого відображення в дзеркалі та декількох зайвих
кілограмів на вагах. Якщо Ваше життя наповнене секундами, то щастя не змусить себе чекати. Адже Ви встигаєте так багато помітити і зробити: побачити веселку,
почути муркотіння кошеняти, відчути смак свіжих млинців і запах квітів та бузку. Вам вистачає часу на все це. І все
це — і є щастя. Адже Ви встигаєте отримати задоволення
від використання кожної відпущеної секунди.
Пам'ятаєте друге правило: банк має право перервати гру без попередження? Використовуйте кожну
відведену Вам секунду! І будьте щасливі!

«Не може бути так довго добре — скоро закінчиться
(і почнеться погано)!»;
«Я не можу бути щасливим, коли так багато навколо нещастя. Я не маю на це права!»;
«Як тільки я відчуваю, що в мене гарний настрій, я
згадую свою сліпу кішку, яку роздерли собаки», — мабуть кожен з нас чув коли-небудь щось подібне.
Як Ви думаєте, чи щасливі люди, які живуть з такими думками? Такі люди бояться впустити щастя у
своє життя. А якщо впускають, то ненадовго: якби не
довелося дуже дорого платити за щастя нещастям.
А наскільки ми самі готові бути щасливими, приймати і віддавати щастя, генерувати його в собі і дарувати людям? Чи хочемо ми радіти простим
радощам, чи вміємо помічати красу в оточуючому і
насолоджуватися на самоті?
Мені дуже імпонує теорія «86 400 секунд». Не знаю,
хто перший задумався про це, але Марк Леві добре
показав її в книзі «Між небом і землею».
Уявіть: є чарівний банк, який щодня видає Вам 86
400 доларів. Безвідсотковий кредит. Але є правила:
1) все, що не витрачено за день, увечері вилучається,
і змахлювати не можна — скажімо, не можна перевести
гроші на інший рахунок, можна тільки їх витратити, але
щоранку, коли Ви прокидаєтеся, банк відкриває Вам
Наталія Шваб, член ГО «Поступ», психолог,
новий рахунок — 86 400 доларів на поточний день;
2) банк має право перервати гру без попере- тренер УКЦ «Ключі Успіху»

ЯКЩО ПІСЛЯ ПРОЧИТАНОГО ВАМ ЩОСЬ СПОДОБАЛОСЬ, РОЗКАЖІТЬ ПРО ЦЕ ДРУЗЯМ; ЯКЩО НІ – ПОВІДОМТЕ НАС!
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