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О 18.30 студреспубліканці та небайдужі можуть прослухати лекціюсемінар на тему «Україна в глобальному світі». Лектор – Юрій Ліпчевський, президент Центру соціальноконсерватиіної політики та бізнесмен.

Також сьогодні очікується одна з найважливіших частин гри Студреспубліки. Це – вибори
депутатів Студентського парламенту України
по мажоритарній системі,
які відбудуться о 21.30
(локація 10 на карті у
довіднику). Процес регіс-

Початківцям в бізнес сфері, майбутнім
політикам та тим, хто хоче знати реальну ситуацію та положення України у
світі наполегливо рекомендуємо
завітати до Східного ресторану на півна-сьому!

страції кандидатів вже
розпочався. Балатуватися може будь-який гравець, якого висуне партія
та хто відвідує кластерні
пленуми. Кожна партія
повинна організувати
з’їзд, на якому висуне
свого кандидата та куди
буде запрошений оргкомі-

До однієї з найцікавіших та
найнеочікуваніх подій Студреспубліки
залишилося кілька годин!
―МІСТЕР СТУДРЕСПУБЛІКИ 2012”.
Найкращі, найталановитіші та
найсексуальніші парубки Студреспубліки
будуть боротися за звання першого!
Не пропустіть на головній сцені,
о 23.00!
Їм потрібна ваша підтримка!

тет.
О 17.00 буде оголошений перелік регістраційних виборців, які будуть мати право голосувати.
«Бажаємо мріяти! Мрії
мають властивість
збуватися!» Сервер Аширов

Андріюк Віра — бренд-менеджер Студреспубліки
Пишнєва Софія — головний редактор

Розпочинається продаж сувенірної
продукції Студентської республіки2012: футболка—40 гривень або 100
грошових одиниць. Звертатися до
Олександра (067 )624 67 18.

300
екземплярів

Кустова Веронiка — верстальник
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Ось так швидко, неочікуванно і дуже активно
проходить Студентська республіка-2012 в РК
«Сонечко». Що ж можна
сказати про цьогорічну Студреспубліку? Гра побудована за досить новим та цікавим принципом, в основі
якого лежить 4 характерні
кластери – націоналістичний, капіталістичний, соціалістичний та духовноінтелектуальний. Такого
формату ще не було, і це
добре, що СР змінюється,
удосконалюється і від цього
ОДГ стає значно продуктив-

нішою.
Україна моєї мрії, чи може вона бути побудована на одному з цих принципів? Це питання залишається відкритим, як мінімум
до вечора 26.08, коли будуть підведені підсумки
ОДГ. Мульти-фестивальна
частина цього року проходить фантастично! Величезна кількість учасників, що
беруть участь у кожному суб
-фестивалі, котрий субпродуманий до дрібниць. Зацікавленість учасників зростає безперервно. За неповних два дні пройшла низка

суб-фестивалів, але найцікавіше не пропустіть сьогодні
увечері та завтра!
Що до вільної програми кожна делегація
справляється самостійно.
Крім того, що вони привезли власні розважальні програми, гравці запрошують
до своїх містечок гостей,
влаштовують флеш-моби та
проводять пляжні ігри та
змагання. А нічні дискотеки перетворюються у ранкові зарядки.
Мріємо та досягаємо мрій
разом, студреспубліканці!

Унікальна можливість!

ТИРАЖ

Редакційна група

Випуск № 4 (25.08.12)

Павел Викнянский о факультативном
семинаре «Мечта или реальность? Как
нам жить сейчас, чтобы страна мечты
стала реальностью?»
Во-первых, формат семинара—круглый стол,
мы говорили с разными людьми. Говорили о
нашем видение мечты, о том, что много существует мечт, которые превращаются в утопии.
Но мы ищем вариант, когда надо выжить и
надо жить хорошо, чтобы индекс счастья был
как можно выше, для этого нам надо разо-

браться в мечтах и реальности. Итоговый ответ
на Студреспублике дадут участники круглого
стола. И мероприятие, которое прошло сегодня, должно
стать отправной точкой, от
которой можно будет сделать
выводы, продвинутся дальше.
Присутствовали все эксперты,
а модератором был Юрий
Липчевский.
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Факультатив-семинар М.Притула .
Основным
подходом достижения целей Михаил
Притула считает конкретизацией своей
мечты. Именно такой подход, по словам
лектора, обеспечит желаемый результат
наших стремлений.

гаясь к цели, мы не имеем возможности
отступать.
Понимание и осознание надо рассматривать как ресурс, который будет
двигать нашим внутренним состоянием. Человек может многое, когда руководствуется внутренней мотивацией,
когда стремится к саморазвитию, когда
он берет ответственность за себя и за то,
что он имеет.
Поэтому, человек который стремится
осуществить свою мечту, должен ее конкретизировать, должен понять и осозновать зачем ему это.

Человек, который имеет четко сформированную мечту (цель), - будет иметь
все. Следующий ключевой момент, который лежит в основе достижения целей – это понимание того, что ты хочешь, осознание и принятия этого. Задавая себе вопросы по типу: «Чего я
хочу», «Зачем оно мне» и т.д. Мы должны отвечать для себя, чтобы потом, дви-

Что нам поможет и облегчит процесс
реализации собственных целей? Хорошее настроение и вдохновение! Михаил
Притула заверяет, что отдача позитива
подарит нам вдвойне больше. «Хочешь
получить – дай!» Этот лозунг делает
наши мечты осуществимыми и мы –
счастливы!!

Одним із найцікавіих факультативів СР став
семінар «Суспільство мрії –
суспільство без рабства»,
який був проведений сьогодні о півдні. Під час семінару студреспубліканці прослухали про торгівлю людьми та компанію «А21».
Отже, що це? А21 –
«Аболіціонисти 21 століття», тобто люди, які допомагають іншим людям, що
потрапити до рабства.
Україна живе та функціонує в так званому форматі
3D. Вона одночасно є країною-постачальником жи-

вого товару, країноюпризначення та країноютранзиту.
Якщо ми уявляємо
собі карту України то зазвичай тих, хто живе на
сході країни вивозять до
Росії, відповідно тих, хто
живе на заході – до Польщі
та країн Західної Європи, а
мешканців півдня, в свою
чергу. – до Туречинни.
Ситуація в багатьох країнах
-призначення гірша, ніж в
Україні, тому міф про
«золоті гори» та пошук
кращої долі за кордоном,
казка про Попелюшку та

прекрасного принцябагатія виявляється майже
завжди дешевою фальшивкою та підступного пасткою для українців.
Ця тема є надзвичайно актуальною та варта
уваги для всіх небайдужих
до долі українців. Запрошуємо свідомих студреспубліканців відвідати сайт A21
www.THEA21CAMPAING.org
Гладіліна Марина, делегація міста М.

Ищенко Алина

П.І.П.
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Прибуток

Рачук О. А.

600

659

59

Смірнов А. А.

50

55
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Плотніков П. Ю.

200

190
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Колісніченко К. В.

3283

3907

624
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Країна мрій - це
Україна локомотив майбутнього розвитку світу та космічна держава.
Для меня Украина
мечты—это цветущее государство, в котором нормальная власть, адекватные законы и цены меньше, да и
стипендия больше.
Украина мечты—это
духовно развитое и культурное общество, понимающее
и несущее ответственность
за свои поступки и слова.
Свободная страна
без всех плохих вещей.
Країна з щасливими
людьми .
Країна мрії — країна

де я можу самореалізовуватися без перешкод.
Страна мечты — это
страна, где все всех понимают.
Страна мечты с платным образованием, платным лечением, страховкой
для людей, и государство
должно обеспечить эти
пункты, не только на словах.
Країна мрії — це
поддержана БМВ, а не
нова Лада Каліна, це реальна демократія, а не
якийсь там шарик в небі.
Страна мечта—это
идеал воплощения страны в
которой я живу. Я надеюсь,
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что через небольшой период
времени Украина придет к
тому виду, которой ее хочет
видеть большинство граждан и, надеюсь, что большинство молодежи .
Страна полная возможностей и средст для их
реализации

