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Вступ 

 Українці! Перед тим як щось змінити  на краще  давайте  будемо 

максимально чесними перед собою і реально, самокритично подивимось на 

себе, якби зі сторони. Правду  боляче чути і її відторгають та навіть інколи не 

розуміють бо надто дуже погрузли в самообмані як найстрашнішій формі  

обману.  А тому спершу спитаємо себе, чому ми слов’яни, маючи такі  багаті  

землі, на яких живе чимало розумних, сильних здібних людей не живемо 

хоча б так файно, як  живуть араби в ОАЕ на клаптику пустелі з запасом 

нафти в краплю,  і  відомий факт, що вони є господарями управлінцями на 

своїй  землі ...не шукають собі  хазяїна,  який  надаватиме їм інструкції про 

те, як краще  жити, і не чекають подачки з заходу чи сходу. ЧОМУ?! 

 А, що чи хто створює сильну державу? Відповідь очевидна, Люди, які в 

ній  живуть. А щоб створити сильну державу треба, щоб розум був у 

людей…РОЗУМ, а  щоб він був треба навчатися, займатися  самоосвітою, 

пізнавати себе, суспільство, природу буття.. збирати інформацію аналізувати, 

перевіряти …мислити мислити та  ще раз мислити…так формується  людина 

з «царем в голові»! І коли в країні таких людей  більшість то і менталітет 

буде правильний конструктивний.  Менталітет у таких людей буде не 

рабський і люди будуть господарями на своїй землі і до влади хапуг вже не 

пустять. 

 А, що чи хто є найголовнішою цінністю у будь-якій розвинутій країні 

світу? Знову ж таки, відповідь очевидна  - ЛЮДИНА! (громадянин). А у нас 

розуміння, щодо ціності людини відсутнє.  Бо при владі (і не тільки) сидять 

такі менеджери некомпетентні, що не  бачать і  не хочуть бачити яку цінність 

представляє з себе кожна людина. Ось головна проблема. Тому, якщо ти 

нормальна, чесна, справедлива, совісна людина…то ти тричі дурень в 

Україні!  Якщо ж ти вмієш брехать, мутить, дурить, «лизати дупи» та  

шукаєш в усьому вигоду  для себе, аби найбільше нахапати плюючи на  

інтереси оточуючих та екологію, то ти молодець, ти в дамках. А чому так, бо 

з голови риба гниє…з тієї голови, що «вверху» сидить і такий приклад подає 

народові. Це є дикий егоістичний рівень тварин… І владі вигідно 

культивувати  низькосортний рівень світогляду у людей, такими ж простіше 

керувати і геноцид чинити проти них.  
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Моя програма (її сміливо можна назвати народною, бо більшість людей 

нашої країни мріє про теж саме). Програма правдива, правильна, справедлива 

і вона є фундаментальною.  

1. ЦІННІСТЬ ЛЮДИНІ! В розвинутих країнах світу людина її життя, 

здоров’я, безпека, честь та гідність дійсно є найвищою соціальною цінністю в 

державі. Тому нам для початку треба навчитися щиро цінувати та  поважати 

одне одного. Бути чемними та культурними.  Отже! Людина – цінність. 

Гроші та будь-які інші ресурси, окрім людини – не більш ніж інструмент для 

досягнення цілей.  

 Люди были созданы, чтобы быть любимыми. Вещи были созданы, чтобы ими 

пользовались. Но наш мир объят хаосом… Потому что, вещи любят, а людей используют. 

© Далай-лама XIV 

2. Щоб «зробити» державу, треба для початку «зробити» людей, які  й 

надалі  будуть робити цю державу, а для цього потрібно дати їм правильну 

ОСВІТУ (просвітлення в плані світогляду...показати загальну  для всіх 

ідеологічну картину).  Нац. Ідея «Просвітництво,  розвиток, процвітання».  А 

те, що дають в школах та вищих учбових закладах то все  вирвана інформація 

(дезнформація) з загальної картини правильного розуміння всесвіту  та ролі 

людини в ньому. 

 У нас больше ученых степеней, но меньше здравого смысла, больше знаний, 

но меньше способности к трезвому суждению, больше специалистов, но еще больше 

проблем, больше лекарств, но меньше здоровья. © Далай-лама XIV 

3. Заборонити на ТВ негативне програмування (зомбування) людей, 

заборонити фармацевтичну рекламу, яка програмує на хворобу, заборонити 

рекламу алкоголю  та  іншої шкідливої для здоров’я  гидоти. 

4. На даний момент нашій країні потрібен ЛІДЕР справедливий, правий 

від  Б-га, котрий діятеме по совісті, яка є вище будь-якого закону. ЛІДЕР, 

котрий наведе порядок, поставить народ в правильнее русло розвитку. І 

навіть коли того лідера не стане в  живих, то народ вже тямитеме як і надалі 

правильно розбудовувати свою державу... і всіляких  вибачте чмошників  

більш вибирать за гречку не будуть і молоді вже не доведеться платити 

кровью в революціях та на війні за дурість і дешеву  жадібність  народу. 

5. Верховенство права! Щоб воно було працювало – обєднуйтесь люди і 

захищайте свої права, особливо ст. 3 та 5 Конституції України.  Але закон 
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буде завжди як дишло і працюватиме не на користь беззахисного 

громадянина до тих пір поки ДИКИЙ український олігархат буде пхати свого 

носа в політику та лізти до влади. 

6. БІЗНЕС – НЕПУСКАТИ  до влади. Бізнесмени хай роблять бізнес і для 

цього треба дати певні умови  (дивись пункт 7). 

7. В якості системи оподаткування - Система 5.10 (Генадія Балашова). 

Зробити з України офшорну зону і сюди «потекуть» гроші. 

8. Звести до мінімуму владний адмін. аппарат (Раду, Міністерства, 

Адміністрації та інший подібний непотріб, що з’їдає мільйони бюджетних 

коштів).  Сферу адмін. послуг перевести в режим онлайн, так, як це зробили в 

Естонії. Створити у громадах спілки (громадські обєднання) по контролю за 

діяльністю влади. Чиновники  мають регулярно, публічно звітувати про 

результати своєї  роботи за певний період часу. Але в жодному разі не 

робити державний переворот, революцію… не розгойдувати човен, в той час 

коли і так за бортом чимала буря. Тиснути на слуг народу, щоб вони 

працювали на результат і, щоб той результат суттєво відчувався у підвищенні 

стандартів життя кожного українця. 

9. Всіх політиканів-блудословів вдягнути в форму, трохи підготувати, 

дати зброю і на передову в окопи…там  з них більше користі буде, а позаду 

поставити розстрільну команду, на той випадок,  якщо хто надумає втекти. 

10.  Посилювати  Армію на максиму, зробити її якісною! У нас відважні  

самовіддані вояки, яких нема ніде в світі! Дати найкращу сучасну бойову 

техніку все необхідне матеріальне забезпечення, підготовку і  з такими 

бійцями можна буде ввесь світ покорити. 

11.  Повернути Україні статус Ядерної держави. 

12.  В аграрному плані наша земля здатна прогодувати весь світ, можемо 

добувати  свою нафту, газ,  розвивати еко-энергетику, еко-поселення. 

13.  Цей список можна продовжувати довго, навіть придумувати нічого не  

треба,  достатньо повчитися у таких країн, як Данія, Норвегія,  Швейцарія, 

Японія ітд.  Як казав Шевченко: "Учітесь, читайте, і чужому навчайтесь, й 

свого не цурайтесь..." 

14.  І  насамперед треба спитати  глобалістів:  «ЧИ  БЛАГОСЛОВЛЯТЬ  ВОНИ 

НОВОГО ЛІДЕРА  НА РЕАЛІЗАЦІЮ ВИЩЕ ВКАЗАНИХ ПУНКТІВ, ЧИ ДОЗВОЛЯТЬ 

ВОНИ ЗРОБИТИ УКРАЇНУ ДІЙСНО СИЛЬНОЮ, ГАРНОЮ, КВІТУЧОЮ»? 

https://510.ua/whatis510/

