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Демоноборці на студреспубліці
Сеанс екзорцизму на «Студентській республіці 2013» провів Мішин Андрій, директор

Державного інституту сімейної та молодіжної політики. Пан Андрій разом зі
студреспубліканцями та експертами поринали в світ демонів та демоноборців.
Демони, створюють негативну «ауру» навколо людини, суспільства та держави. Тому
вигнання демонів з України, напевне єдине ймовірне рішення в процесі врятування нашої
країни, якщо всі інші методі вже не є дієвими.
А. Мішин вважає, що для того, щоб
позбутися негативного впливу демонів,
потрібно змінити світобачення на більш
позитивне. Чим далі, тим розмова йшла в
ще більшому фантасмагоричному
напрямку, що будоражили навіть найбільш
психологічно стійких осіб.Але, слухаючи
пана Андрія не перший раз, можу сказати,
що думки ці цікаві та неординарні.
Веніамін Богуславович

Цитати Великих
Новій постіндустріальній реальності не потрібні зайві
люди
(Андрій Окара)
Провокація - дія, яка має викликати емоційну реакцію
(Альона Сібірякова)
Якщо провал непомітний, то і різниця між успіхом і
провалом не відображається
(інтернет-мудрість)
Я хотів би заразити вас підозрілістю до самих себе, своїх
«звичних» думок і оцінок
(Михайло Мінаков)
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СТУДРЕСПУБЛІКА - 15 років для України!

В результате дневного пленума
определились новые группы по
направлениям: группа
«Формирование элиты»,
«Развитие космонавтики и
ракетостроения», «Новые методы
в ремонте дорог», «Ожидание и
созерцательная позиция»,
направление «Малых дел»,
«Энергетика», «Новая
агрономия». Лидеры этих групп,
выступая перед собравшимися
должны были ясно донести свои
мысли. А участники-слушатели
могли соотнестись с одной из групп
для продолжения работы над
смысловыми позициями
направления.
Следующий пленум в 18:00!
Надеемся, что результат будет
успешным.

Для того, чтобы
зарегистрировать партию
нужно выполнить5 условий:
· предоставить 500
НДЛМчиков,
· 50 фьючерсов,
· подать заявление Министру
юстиций Никоновой
Елизавете,
· собрать список из 50
человек, входящий в партию
· провести съезд на 50
человек с участием Министра
юстиций Никоновой Лизы.
Для этого у участников есть 1-2
час времени. Будем надеется,
что все пройдет гладко.

Олег Деренюга, модератор
кластерного пленума (13:45)

Калайко Артем, модератор
кластерного пленума (13:55)

Хоть официально
регистрация должна была
начаться в 14:15 и длиться
час, из-за затянувшегося
пленума время регистрации
продлили. На нынешний
момент только 2 партии
провели необходимый съезд.
Зарегистрированных партий
н е т. К о м а н д ы б е г а ю т,
собирают бумаги, но
выглядит это несколько
хаотично. Благо, что время
еще есть.

Никонова Лиза, Министр
юстиций Студреспублики
(15:57)

ПРИБУТТЯ ВІСТОЧКИ ВІД КОСМІЧНИХ ГОСТЕЙ
майже вдалося!
Неймовірно, але факт! Нам майже вдалося поспілкуватися з
космонавтами. Сеанс радіозв'язку в прямому ефірі відбувався з екіпажем
Міжнародної космічної станції: Олександром Місуркіним, Павлом
Виноградовим та Федіром Юрчихіним. Студреспубліканці мали нагоду
почути деякі відривки реплік цих людей. Нажаль через деякі
технічні аспекти звязок був дностороннім та коротким. Але ми
спробували і досягли хоча б малого!
Не кожна людина у житті може сказати, що чула вісточку з
космосу, а студреспубліканці МОЖУТЬ!
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Мир повинен бути
вигідним

Гравці, що в грі і поза неї
«Я в перший раз
приїхала на
СтудРеспубліку і
найяскравішим
явищем
для
мене стали саме
факультативи від
е кс п е р т і в , б о
в с т и г л а
послухати і
повчитись у
Сергія Дацюка,
М и х а й л а
Мінакова,
Андрія Мішина,
Раду Качимару, Вадима
В а с ю т и н с ь к о г о , А н д р і я О ка р и ,
Михайла Притули, отця Антонія, Сергія
Грабського, побувати на зустрічі з
нардепом Юрієм Дерев'янко та
відомим громадським та політичним
д ія ч ем Ю р іє м
Л у цен ко . Тем и
підіймались найрізноманітніші:
політичний та соціальний дискурс,
глобальні філософськи проблеми,
психологічні аспекти. Але
найголовніше: все це стосувалось
напряму молоді, майбутнього, було
подано свіжо та цікаво. Ці теми та
рівень експертів підтвердив для мене
рівень СтудРеспубліки, готовність цього
інституту молодіжної політики України
ставити дійсно глобальні, дійсно
глибокі запитання та намагатися
знаходити відповіді, які в перспективі
змінять нашу улюблену Батьківщину
назавжди і лише в
кращому напрямі.»
Ольга Лебедєва,
магістрат делегація
міста Зп

Сонце, море, пляж, хороша компанія. Певно,
саме ці враження в першу чергу привозять учасники
«Студреспубліки» з Криму у свої рідні міста і селища.
Принаймні, так думав автор цих рядків, людина, для якої 15
ювілейна стала першою республікою в житті. Думав до того,
як потрапив сюди.
У перші години перебування тут, спостерігаючи за
усміхненими молодими людьми яких, здавалося, нічого
взагалі не бентежить, починаєш запитувати себе: «Який
балбес взагалі придумав, що «Студреспубліка» - гарний
старт для молодого політика? Звичайнісінький фестиваль,
яких мільйони». Однак з часом переконуєшся, що суттєво
помилявся. Ці усміхнені люди – інтелектуальна еліта
української молоді, а під цим сонцем вирішують долю
країни. Маса тренінгів, купа зустрічей з людьми, до яких,
будемо відверті, простому смертному часто доступ закрито.
Тут дійсно можна багато чого навчитися, якщо хочеш цього.
Основна помилка багатьох, хто прийшов на той чи інший
тренінг – вони не вміють слухати.
Кожен з ораторів, що виступає на
«Студреспубліці» приїжджає зі своєю власною позицією,
власним світоглядом, своїм унікальним «інтелектуальним
запасом». І головне – він готовий цим ділитися. Але
слухають їх, на жаль, мало. Вірніше, слухають, але не чують.
Багато молодих людей, які взяли собі на озброєння тезу про
те, що «СР» - хороший політичний старт, просто намагаються
«засвітитися», виділитися серед групи собі подібних. У
результаті, складається таке враження, що оратор
розмовляв зі стіною, при чому, не із найрозумнішою зі стін.
Коли на зустрічі з народним депутатом,
спеціалістом із банківською справи звучать запитання про
хімічну зброю в далеких африканських країнах, коли замість
розмови з політичним активістом піднімаються теми
навкололітературні (а конкретно – хто у кого улюблений
автор і як цікаво його читати, хто розкаже кращий
політичний анекдот тощо), це неправильно. Навряд чи
можна вважати такі зустрічі корисними як для оратора, так і
для його слухачів. Інколи потрібно жертвувати бажанням
випендритися заради цінного життєвого уроку. Давайте
слухати, друзі. Давайте ставити питання, на які ми не знаємо
відповідей, а не запитання, у відповідь на яке хочеться
крикнути «Заткнись!»
Володимир Кондрашов
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Спілкуючись з паном Сергієм
Грабським студреспубліканці
дискутували на тему всесвітньої
взаємодії, взаємодопомоги держав
та народів один одному. Окремим
напрямом була стежка України на
холсті підтримки миротворчої
діяльності. Поняття
«миротворчість» дослівно можна
тлумачити, як творення миру і
зявилось воно досить недавно.
Перша місія ООН була
започаткована у 1948 році. Для
сучасних міжнародних відносин
миротворчість розглядається як
проведення операцій по
підтриманню миру та безпеки.

-

-

-

Є декілька типів операцій по
підтриманню миру:
- операції з підтримання миру –
проводяться з метою
забезпечення виконання мирної
угоди та спостереження за її
виконанням.
- примушення до миру - частіше
всього проводяться задля
припинення конфліктів, що
відбуваються переважно у вигляді
громадянських або міжетнічних
війн
- операції з відбудови миру
включають заходи, спрямовані на
відновлення життєдіяльності
інфраструктури, інститутів
країни у постконфліктний період
із використанням як військових,
так і невійськових засобів.
Як показує практика
міжнародні миротворчі операції –
це завжди комплекс дій та заходів.

В України вже є
первинний досвід, набутий
українськими
миротворчими
контингентами. І це має
певні позитивні сторони
для розвитку держави:
підвищуєть авторитет на
світовому рівні; Україну
сприймають, як важливий
фактор забезпечення
стабільності та миру. Ще є корисний результат: з однієї
сторони миротворчі операції є справжною школою
набуття практичною досвіду врегулювання збройних
конфліктів, зміцненню взаємин між
військовослужбовцями різними людьми. Але пане
Сергій каже: «На сьогодні ми маємо констатувати той
факт, що миротворча діяльність України не принесла
їй очікуваних економічних вигод!» Так можна називати
суми відшкодування Україні з боку ООН, проте це дуже
мала частка порівняно із вигодами, які не отримала
наша держава. Українці платили життям і здоров'ям у
Іраку, Ліберії, Лівані, ін. державах, здобуваючи лише
політичні дивіденди і бойовий досвід. Системних
економічних вигод та преференцій – немає. Тому
головною думкою доповідді стала така думка: прийшов
час зробити так, щоб наші миротворці діяли не
лише у вимірі військових операцій, вони повинні
стати важливим елементом національної системи
просування різних інтересів держави у світі.
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