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Мені часто дорікають, що я використовую по відношенню до людей слова "стадо", "бидло", "люмпен" і аналоги.
А як ще назвати цей піпл, який не розуміє, що ГРОМАДЯНИН просто зобов'язаний цікавитись політикою,
працювати для своєї країни, йти в управління країною, бути організованим, бути відповідальним, бути готовим
віддати своє життя для своєї країни.
Я не розумію, чому носії українського паспорту цього не розуміють.
Позбавити їх всіх статусу ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ і продовжити їх називати, як їм подобає.
Бидло повинно знати, що воно бидло.
Стадо повинно розуміти, що воно стадо.
А не хочеш бути ні тим, ні іншим - не будь. Відірви свій зад від дивану, знайди вільний час і включи мозок.
Стань справжнім ГРОМАДЯНИНОМ УКРАЇНИ і тоді Україна зміниться на краще!!!

серпня

ГРОМАДЯНСЬКА
СЕРЕДА
РОБОТА НАПРЯМКУ
ПРОПАГАНДИ

Громадянські середи відкриті для всіх.
Щосереди о 19:00 за адресою:
м. Київ, вул. В. Васильківська, буд.57/3
(біля ст. м. «Олімпійська»), Товариство «Знання»
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Максим Твердохліб
голова Ради ГО «Поступ»
Весь Фейсбук прямо насичений думками "громадянспеціалістів", де вони пишуть: "треба зробити так...",
"необхідно, щоб було так...", "мають виконати це...",
"потрібно, щоб..." ..... і так далі й тому подібне.
Шановні дописувачі! А чи хтось може сказати, ХТО все
це має зробити, та ЯК це буде зроблено? Якщо цього
не пишете, то знайте - Ви пишете дурню! Свідомо або
несвідомо - але дурню! Бо це має зробити тільки влада! І
чи хтось може пояснити, з якого переляку олігархічна
влада буде все робити, про що Ви так мрієте?

О МОТИВАЦИИ ГРАЖДАН
Кирилл Соколов
член Исполкома ГО «Поступ»
«Человек – существо политическое»
Аристотель
«Человек – существо социальное, и высшее дело
жизни, окончательная цель его усилий лежит не
в его личной судьбе, а в социальных судьбах всего
человечества»
В. Соловьев
Любой человек, когда приступает к действию,
то преследует какие-то цели. Или определенные
обстоятельства, или возникшая необходимость
принуждают его к действию. Как видим, присутствует
факт мотивации, который побуждает действовать.
Причем, это работает во всех сферах, но мы
остановимся на гражданской активности.
Что же может мотивировать человека стать
гражданином, или «казаться им быть»? Кому и какой
стимул нужен, и зачем люди начинают что-то делать.
По видам активности люди могут делиться на
три условные группы: гражданско-патриотическая,
гражданско-потребительская, потребительская.
Разберем детальнее представителей ГРАЖДАНСКОПАТРИОТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ, и что их мотивирует к
действию. В обществе есть часть людей, у которых
есть просто потребность помогать государству. Они
не нуждаются в мотивации. Для таких граждан важна

судьба своей страны. Стремиться сделать благо для
своей страны у них так же естественно, как и стремление
заботы о детях и престарелых родителях. Процент в
обществе таких людей невелик, может быть, около
десяти процентов. Но такие люди – действительно
ядро будущей «здоровой» системы власти, основа,
кристаллическая решетка, которая формирует вокруг
себя силы для развития страны.
Вторая группа, можно назвать ее «ГРАЖДАНСКОПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ». Данная группа также стремится
к развитию и улучшению ситуации в стране, но скажем
так, в первую очередь, в своих интересах. Например,
такие потребители, имеющие желание сменить систему
власти страны, оздоровить экономику, провести
реформы – делают это в первую очередь для себя, так
как понимают, что при новой системе они добьются
большего в карьерном росте или в общественном
влиянии, или в благосостоянии, или бизнесе.
Третья группа – ПОТРЕБИТЕЛИ. Люди, которые за
каждый свой шаг, поступок – хотят получить что-то
взамен. Которые никогда не задумываются о том, к чему
это может привести. У которых во главе угла личная
выгода и ВСЕ. Люди, которые готовы переступать через
любые человеческие нормы, закон, семейные нормы и
здравый смысл – лишь бы набить себе карман. Такие
по своей потребительской натуре бесполезны для
общества, они не принимают участие в каких-либо
процессах, потому что вместо того, чтоб участвовать
в развитии своей страны, они зациклены на личной
выгоде. И если на бытовом уровне это больше вредит
такому «потребителю», с ним перестают контактировать
и стараются не иметь дел, то на государственном уровне
такие субъекты являются вредителями, которые не дают

развиваться стране, а то и отбрасывают ее назад.
Эти три группы не зависят от финансового состояния
человека или его образования. Так Граждане патриоты
есть и среди состоятельных. В свою же очередь
бесполезные потребители могут быть, как и среди
людей без образования так и среди тех, кто владеет
научными степенями и дипломами учебных заведений
с мировым именем.

Как мы понимаем, первая и вторая
группа граждан - это те, кто и так
не только хочет что-то сделать, но и
работает для развития своей страны.
Как мы понимаем, первая и вторая группа граждан
(«гражданско-патриотическая»
и
«гражданскопотребительская»), это те, кто и так не только хочет
что-то сделать, но и работает для развития своей
страны. Но для того, чтоб получить действительно
смену действующей системы, оздоровление общества
необходимо
объединяться.
Но
объединяться
необходимо вокруг идеологии, которая предлагает
новую систему государства, новую модель, отличную от
нынешней, демократической, которая доказывает свою
несостоятельность.
Граждане должны управлять своей страной, и этот
девиз является основополагающим в Гражданской
Республике.
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ГРОМАДЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКА
ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

19.07.17-25.07.17

І ЯКОГО БІСА МИ ПРОВЕЛИ РЕФОРМУ В
МІЛІЦІЇ?!
Анна Лисаченко
член ГО «Поступ»

Навіть і по сьогодні не припиняється по ЗМІ восхваляння
вагомих «змін» та «покращень» серед міліції-поліції.
І ми, як громадяни, чудово відчули на собі реформу
перетворень. А ще точніше, я б назвала цю реформу просто
в перейменування яєць в яйця (юлі в сеню, віті в петю).
Не так давно мені довелось стати щасливим власником
«двоколісного коня» велосипеда. Що може бути на
сьогодні важливіше власного здоров’я?! Хіба що здоров’я
наших дітей! Тому здоровий спосіб життя дедалі вагомішим
стає в нашому сьогоденні, і набирає обертів серед молоді,
людей зрілого віку. Наша нація намагається з кожним
днем стати міцнішою та здоровішою, але моя радість від
заїздів по місту та бездоріжжю тривала не досить довго.
Одного вихідного дня мого байку просто не виявилось
на місці. Прошу звернути увагу, що велосипед знаходився
в передквартирному коридорі, в якому повсякчас
зачиняються на ключ двері, до стіни велосипед був
прикутий спеціальним велосипедним замком за гачок, в
будинку на першому поверсі сидить охорона. Крюк був
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надпиляний, оскільки велосипедний замок зняти не змогли,
а щоб обійти охорону знизу – велосипед просто передали
з другого поверху загального балкону (сліди коліс та ніг
чітко були відображені на снігу, як на другому поверсі,
так і на парапеті першого поверху). Цього вихідного
дня до будинку заходили-виходили тільки фактичні
мешканці, всі були свої, окрім неодноразових візитів
однієї чужої людини. Охорона зауважила, що до нашого
сусіда протягом ранку три рази поспіль приходив один і
той самий молодик. І репутація сусіда та його компанії,
м’яко кажучи, носить присмак «накурених недоумків».
Виявивши відсутність велосипеда, я, як законослухняний
громадян і як добропорядна людина, викликала міліцію,
вибачте, обмовилась, «поліцію». Заява була прийнята,
документи на велосипед надані, вартість підтверджена
товарним чеком. Ми Державу повідомили про злочин!
Наступного дня за номером телефону дізналися, що
відповідальним по моїй справі є слідчий Дніпровського
району міста Києва – Трофимчук М. Два візити до
райвідділу, нажаль, не дали змоги поспілкуватися з шалено
зайнятим слідчим Трофимчуком М. Неодноразово велись
розмови зі слідчим, але зустрітись було дуже проблемно з
його боку. Під час третього візиту у домовлений завчасно
час – слідчого знову не виявилося на місці (колеги
пояснили, що він у главку) і люб’язно взяли в нас копії
додаткових документів, а саме паспорту на велосипед.
При цьому, ми попередньо звернули увагу, що вартість
велосипеда становить понад 10 тисяч гривень і крадіжка
у великих розмірах карається позбавленням волі на строк
від 5 до 8 років. І ми всіляко готові допомогти слідству.
Нами були проведені бесіди с охороною, сусідами, всі
контактні дані мої та членів моєї сім’ї відомі слідчому. Але
у відповідь з боку доблесної поліції на все про все просто
тиша.
Четвертий візит знову ж таки виявися безрезультатним.
Я зіштовхнулася зі стіною непорозуміння з боку слідчого,
але ще жахливіше, що має місце підтвердження, що це
небажання системи працювати вцілому, ловити злочинців,
боротися за права громадян, навести лад в нашій Державі.

В Одесі 7 липня 2017 року представники
«Поступу» провели презентацію
Доктрини Громадянської республіки.
До вашої уваги відео з цієї презентації.

У мене, як постраждалого громадянина України, виникає
питання: «І якого біса ми провели реформу в міліції? Ох як
недешево нам це обійшлося?! Замилювання очей народу
коштує досить дорого! Пилюка в очі коштує дорого!»
До тих пір, поки не буде зламана олігархічна система
влади, до поки народ не об’єднається заради нас же
самих і не буде створена Громадянська держава, свавілля
і безлад будуть процвітати з кожним днем нашого життя.
Звертаюсь до Міністра внутрішніх справ України,
Авакова А.Б.
Шановний Арсен Борисович, прошу Вас взяти під
особистий контроль розгляд моєї скарги про бездіяльність
працівника поліції, а саме слідчого Дніпровського
районного відділу УПО міста Києва, Трофимчука М.
Звертаюсь до Начальника Дніпровського районного
відділу УПО, Громова А.В.
Шановний Андрій Вікторович, прошу Вас надати
пояснення з приводу бездіяльності Вашого підопічного
Трофимчука М. стосовно даної справи. Надати інформацію,
які саме слідчі дії були вчинені за даною справою (номер
заяви 5072 від 21.01.2017року)? Що саме було зроблено?
Вимагаю надати відповіді на поставлені питання у ЗМІ!
Вимагаю відпрацювати вказану кримінальну справу.
Всі подальші дії з розгляду даного питання будуть
висвітлюватися через ЗМІ.
_____________________________________________

СИСТЕМА СОВЕТОВ РАБОЧИХ,
КРЕСТЬЯНСКИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ
Дмитрий Таций
член Исполкома ГО «Поступ»

Нам часто задают вопрос:
«Хорошо, Вы против Демократии! Вы предлагаете
Гражданскую Республику. А где работает эта самая
система управления «ГРАЖДАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА»?
В чистом виде нигде. Как нет в чистом виде демократии
или монархии. В истории человечества полнее всего
принципы Гражданской республики были реализованы:
1. Римская республика (до Юлия Цезаря)
2. Древняя Русь (вече в Киевской Руси)
3. Казацкая республика (период Гетманщины,
примерно 50 лет до правления Богдана Хмельницкого и
50-70 лет после этого)
4. Республика Нестора Махно (Махновщина)
5. Система советов рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов до прихода к власти большевиков;
6. Центральная Рада Украины;
7. Ливийская Арабская Джамахирия (номинально).
Поговорим конкретнее о Советах рабочих,
крестьянских и солдатских депутатов.
Советы рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов реально работали в период с февраля

1917 года и до прихода к власти большевиков, до
их фактического развала Лениным. Это был орган
управления революционным движением.
В работе таких Советов мог принять участие любой
Делегат! Любой Делегат от завода, фабрики, военной
части, села или объединения сел, или же делегат
от местных советов. В этот период Советы реально
обладали властью и соответственно решали те или
иные вопросы, которые возникали в обществе.
Фактически власть находилась и в руках
Временного правительства, и в руках Советов
одновременно. Именно поэтому и назывался этот
период ДВОЕВЛАСТИЯ. Но по мере приближения к
октябрю 1917 года власть Временного правительства
становилась все более слабая и перетекала к Советам.
А в самих Советах произошла "большевизация". Это
значит, что Советы попали под практически полное
влияние большевиков. Суть Октябрьской "революции"
была в том, чтобы Второй Съезд Советов упразднил
Временное правительство Керенского и вместо него
назначил другое, тоже временное правительство. Но
уже под руководством Ленина. Таким образом, период
двоевластия закончился. Т.к. вся власть находилась
в руках временного правительства, возглавляемого
Лениным. А само это временное правительство
назначалось Советами. А Советы, в свою очередь,
находились под подавляющим влиянием большевиков.

Другими словами - власть
принадлежать большевикам.

стала

полностью

В январе 1918 года Учредительное собрание,
созванное для определения государственного
устройства России, не согласилось утвердить
предложенные большевиками реформы. Поскольку
в руках большевиков была реальная военная сила,
они разогнали Учредительное собрание. И почти
одновременно созвали Третий съезд Советов, где
объявили о создании нового государства - Советской
России. Это было в январе 1918 года. Приставка
"временное" правительство - упразднилась. Стало
просто - правительство. Правительство рабочих
и крестьян. Примерно с этого момента и пошел
процесс демократизации Советов. Т.е. Советы начали
формироваться не путем делегирования, а путем
выборов. А сами выборы стали подконтрольными
большевикам. Таким образом, роль Советов стала
номинальной. Вся власть перешла в руки партии
большевиков и правительства большевиков, которое
теперь уже называлось Совет Народных Комиссаров.
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