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Slovo ke čtenářům

Co je Skutečná demokracie?

A Světlo svítí v temnotách …

V naší společnosti se objevil fenomén s názvem Skutečná demokracie. Tato Skutečná demokracie se tak
nazývá proto, že je skutečně skutečnou. Vlastně by se
měla nazývat pouze DEMOKRACIE a to bez přívlastku.
Problém je ale v tom, že toto slovo (demokracie) zde
bylo a je značně zprofanované a používané na vše možné, jen ne na to co je jím skutečně míněno. Tedy vláda
lidu (demo=lid, kracie=vláda). Často zde bývá dogmaticky tvrzeno, že demokracie je vládou lidu tak, že do vlády,
a tedy vládnout, může kdokoliv, třeba i blbec (pak jde o
chaos), pokud bude zvolen, či dogmatik, pokud přesvědčí ty ostatní o svém dogmatu (pak se jedná o diktaturu).
Že demokracie má svá pravidla a jde o úžasný systém,
který je založen na diskusi (Pozor, jedná se o skutečnou
diskusi a ne rozepře a hádky, kterým se sice diskuse
říká, ale se skutečnou diskusí, kde se řeší problém ve
smyslu stupňovaných diskusních kol a řešení bývá
ohromující, nemá nic společného), nahlíží málokdo.
V poslední době se dokonce rozmáhá fenomén položit
rovnítko mezi přímou demokracii a skutečnou demokracii. Jde o nesmysl. Pokud bychom na tento princip měli
přistoupit, tak skutečnou demokracii de facto rušíme.
V následných odstavcích si ukážeme zásadní rozdíly
mezi oběma systémy a zdůvodníme je.

Redakce
Redakci tohoto internetového časopisu tvoří lidé, kterým
není jedno co se v naší zemi děje. Není jim jedno, že tu
opět existuje selektování zpráv, že tu existuje překrucování těchto zpráv, a že tu dokonce existuje vyložená
dezinformační kampaň. Lhaní a cenzurování je něco,
čemu se hodláme postavit. Jde totiž o základní práva na
informace, dané naší Ústavou a dalšími zákony této
země. Stávající systém postkomunistické vlády se od
principů DEMOKRACIE silně odklonil a systém, který lze
nazvat v tom lepším případě OLIGARCHIÍ ne-li něčím
horším začíná evidentně opovrhovat lidmi a základními
hodnotami lidského soužití.
V tomto časopise se chceme vyjadřovat k dění jak v
našich zemích, tak i v Evropě ale i ve světě. Chceme
nejenom pravdivě informovat, ale především hledat a
nacházet odpovídající kořeny toho co se děje a proč
tomu tak je. Nebudeme se zabývat komercí, ale budeme
se snažit na základě pravdy a objektivity, jež je reprezentována v současnosti zdravým "selským" pohledem
na svět, nacházet odpovídající řešení.
Chceme zde vedle těchto úvah psát i o tom, co je v současnosti pozapomenuto či vědomě zasouváno do pozadí.
Chceme se ve svých úvahách dotknout palčivých problémů současnosti a ukázat na nesmyslnost současného politického dění našich popředních politiků.
Ukázat jak je možné vést společnost a v ní normální žití
naplněné ideou budoucnosti, jak je možné vést školství
a v něm vychovávat skutečnou avantgardu národa, či jak
vést zdravotnictví a přeměnit ho ve službu lidem. Jak a
proč jsou současné metody soudnictví zvrácené a proč
není možné se dovolat práva.
Vše to chceme a budeme vést v duchu pravdy a odpovědnosti za napsané.
Tento časopis nebude místem pro nářky, ale pro
seriozní vědomé poznání skutečností. Chceme to
vše psát v duchu SKUTEČNÉ DEMOKRACIE.
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Principy skutečné demokracie
Ústava musí být vytvořena nejlepšími lidmi toho kterého
národa či uskupení. Tito lidé musí splňovat nejvyšší hodnocení IE (emoční inteligence, což je inteligence moudrosti, viz patřičné práce o IE) a musí být skutečnými odborníky. Ústava může pochopitelně být přijata referendem a je to i žádoucí, ale vytvoření musí projít širokou
diskusí lidí a poté je nutné jí dotvořit a završit právě lidmi,
kteří jsou toho hodni. Ve Skutečné demokracii je kladen
důraz právě na IE (moudrost).
Ve Skutečné demokracii musí být složky výkonné, zákonodárné a soudní moci striktně odděleny a je naprosto
nepřípustné jakékoliv vzájemné ovlivňování a to i nepřímé. Zákony jsou závazné pochopitelně jak pro výkonnou
tak i soudní moc. Zákony se musí redukovat na pouhé
principy (100-200) a zbytek se přikryje duchem zákona.
To pochopitelně představuje skutečné odborníky v oblasti zákonodárné moci. Moc výkonná je pouze nástrojem.
Zákony nemůže určovat. Moc soudní je mocí kontrolní.
Moc výkonná i soudní spadá pod pravomoc zákonů. To
znamená, mimo jiné, trestní odpovědnost jak zástupců
výkonné, tak i soudní.

Pokračování na str 2

Ve skutečné demokracii nejsou politické strany (jsou
výrazem OLIGARCHIE). Volby se provádí zespodu a
tudíž celý humbuk kolem těchto voleb je zbytečný. Jediné skutečné volby proběhnou v rámci cca 100 členné
obce. Zvolení zástupci pak volí své zástupce a ty pak
další. V šesti kolech jsem u prezidenta republiky. Viz
patřičné dokumenty. Je snad pochopitelné, že tu existuje
nejen mechanizmus kohokoliv kdykoliv odvolat, ale i
mechanizmus trestní odpovědnosti, který je stupňován s
důležitostí funkce.
Veškeré volby jsou prováděny zespoda. Tudíž neexistuje
nikdo, kdo by nebyl odvolatelný, trestně stihatelný a pochopitelně zde není a nemůže být nikdo, kdo by funkce
vykonával pro majetek či postavení. Odměna bude vždy
pouze přiměřená. Vždy a za všech okolností se jedná
především o dobrovolnou práci pro druhé, která se nekoná pro odměnu, ale proto, že dotyčný těm druhým chce
být k užitku. Viz patřičná kritéria IE.
Znovu zdůrazňuji. Odvolatelnost je naprostou samozřejmostí a to na všech stupních.
Občané – voliči musí mít právo vyvolat kdykoliv referendum, nikoliv ale k jakékoliv otázce, ale pouze k otázkám,
které jim jako lidem či občanům přísluší. Tedy například
je na místě referendum o způsobu jak naplnit hodnoty
života nebo o tom, jestli se jako národ budeme jmenovat
tak či onak. Referendum nelze vyhlásit o otázkách, které
jsou naprosto speciální a musí je řešit odborníci, to znamená na příklad jak a jakým způsobem vést vzdělání
(míněno pochopitelně způsob, tedy dosavadní, waldorfské či dle jiných kritérií) a podobně.
To, že nebude existovat imunita a všichni zástupci jsou
trestě odpovědní, je snad zbytečné zdůrazňovat. Zde je
nutné si uvědomit, že ve Skutečné demokracii nebude
trestán ten, kdo nechtěně pro neznalost zákona udělá
ten či onen přestupek, ale každý bude se vzrůstajícím
postavením stále víc a víc podléhat trestní odpovědnosti.
Výše postavený člověk tedy bude za stejný přečin potrestán více, nežli člověk v nižším postavení.
Musí existovat naprostá svoboda slova a heslo VOLNOST, ROVNOST, BRATRSTVÍ (SVOBODA, ROVNOST, SPOLUPRÁCE) se musí stát základem tvorby
nové společnosti, která bude založena na tvůrčím principu naprosto svobodného přístupu všech ke všemu.
V čem je zásadní rozdíl?
Po tomto úvodu si znovu zopakujme co je co, a také si
znovu připomeňme základní body, které odlišují Skutečnou demokracii od současnosti.
Abychom si to ujasnili, tak se podívejme na to, co je tu
dnes a proč tomu tak je. Vládne tu systém tak zvané
ZASTUPITELSKÉ DEMOKRACIE. Že se nejedná o demokratický systém, snad nikomu už není potřeba vysvětlovat. Jde jednoznačně o systém, který se nazývá OLIGARCHIÍ. Jde totiž o vládu nikoliv lidu, ale zájmových
skupin. Je v podstatě jedno, zda zájmová skupina se
bude nazývat šlechtický rod, nebo politická strana. V
obou případech rozhoduje ona a ne lid. Pro mnohé je
matoucí, že v případě politických stran jsou možné volby
a tedy možnost zvolení do svého čela někoho jiného.
Problém, je v tom, že se jedná vždy pouze a opět o politickou stranu, tedy zájmovou skupinu. Takže volby jsou
jen chimérou. Ve skutečnosti to nejsou volby. Při volbách
musím mít možnost volby a to předpokládá znalost toho,
co volím. Minimálně musím znát program (vizi) toho kterého voleného účastníka a pochopitelně i jeho, abych

věděl, zda je či není schopen program, který předkládá
také realizovat. Je samozřejmé, že při skutečných volbách musí existovat odpovědnost. Se vzrůstající mocí je
tu také stoupající trestní odpovědnost a člověk, který by
chtěl podvádět, lhát a fixlovat, musí být potrestán daleko
více, nežli ten, kdo by byl souzen za stejný přečin jako
nezvolený občan. Volby nemohou být prostředkem k
získání moci, postavení a mamonu, ale musí být o tom,
že tyto poklesky současnosti budou nahrazeny prací pro
druhé, což lze systémem Skutečné demokracie dosáhnout. O tom, že tu musí existovat systém kohokoliv a
kdykoliv odvolat a tedy i volat k odpovědnosti (včetně
trestní odpovědnosti) je snad samozřejmé
Skutečnost tak zvaných voleb je ale tomuto základnímu
principu na hony vzdálená. Tyto pseudovolby probíhají
pomocí reklam, billboardů a demagogických nerealistických prohlášeních. V případě, že lidé nejdou k volbám,
pak jejich hlas propadá ve prospěch těch nejvíce úspěšných. Zákon říká, že volby jsou platné vždy a to i za
předpokladu, že se jich nezúčastní drtivá většina obyvatelstva.
Nyní se tedy podívejme na to, co je to, co se nám
podsouvá s fenoménem Přímé demokracie.
Přímá demokracie je jen vylepšenou formou stávajícího
stavu, tedy Zastupitelské demokracie.
Co představuje?
Jsou to především referenda.
Co to představuje? Referendum je jistě velmi dobrá věc,
ovšem jen v případě, že jsem v obraze o tom, o čem se
rozhoduje. Je tedy velmi vhodné o obecních věcech, ale
naprosto nevhodné o věcech specifických, o kterých mají
povědomost jen odborníci. To se řeší v Přímé demokracii
tím, že se zavádí tak zvané BUŇKY. Ty pak každému
ozřejmí, o co jde, a ten se pak má možnost rozhodnout.
V tom je ale dle mého zakódován nesmysl. Posuďte sami. Existuje specifická otázka, která je o tom, zda se má
vybudovat specielní zařízení z jaderné fyziky typu A,
nebo typu B, nebo se nemá budovat nic. Co představuje
jaderná fyzika a jaké úskalí zde jsou skryta, chápou jen
odborníci, a to mnohdy jen skutečně nejzasvěcenější.
Tyto zkušenosti a vědomosti jsou nepřenosné na další
lidi, protože ti by museli tyto zkušenosti a vědomosti nabýt mnohaletým studiem a praxí. Sdělení cokoliv "buňkám" je z toho důvodu nesmyslem. Normální člověk ani
nerozliší skutečného, na slovo vzatého odborníka, od
průměrných vědců - odborníků. Tady není na místě referendum, ale rozhodnutí zasvěcených a věci rozumějících
moudrých lidí. Naopak referendum je víc než vhodné v
otázkách obecných. To, jak vypadá přímá demokracie
je patrno na Švýcarsku, kde tento systém je naprosto
funkční. Že se nehodí pro nás, tedy konkrétně pro Českou republiku vycítí každý Čech i z jiného důvodu. Přímá
demokracie předpokládá respektování práva. Jak je toto
právo obcházeno v naší zemi a jak Čech dokáže obejít
zákony, je všeobecně známo. Vtip je v tom, že toto právo
je aplikováno slepě. Jde o strojové, tedy materiální chápání skutečnosti. Naši lidé jsou ale jinde. Chtějí mít možnost vědomé tvorby a to přímá demokracie neumožňuje.
To umožňuje až systém skutečné demokracie.
Skutečná demokracie je ale zhola něco jiného.
Skutečná demokracie je založena na vládě lidu. Tedy na
vládě toho, co tento lid má k dispozici. Tím je pochopitelně míněn systém MOUDROSTI. Volby jsou skutečnými

volbami, kdy z těchto voleb vychází vítězně lidová moudrost, reprezentována těmi nejtvořivějšími silami lidí, kteří
se v ní nachází (Jak se tyto volby provádí, je popsáno v
jiné mé úvaze). Finanční systém je převeden do správy
lidu, tedy státu a banky přestávají sloužit byznysu a machinacím různých korporací a manažerů.
Postupně se změní celý finanční systém se svou
měnou na systém, který opět bude sloužit jen jako
zástupná hodnota věcí či práce, případně služeb.
Zruší se závislost lidí na financích, mamonu, moci a
postavení. Lidé přejdou ze závislosti na těchto nízkých hodnotách, které dnes reprezentuje systémem
burz a bank, na tvořivou práci, kterou budou chtít
provozovat pro ty druhé, a tím i pro sebe.
Základ skutečné demokracie byl položen v dávnověkém
Řecku před 2,5 tisíci lety. Dnes je úkolem člověka ho
dotvořit a dovést do konce.
Na Islandu se podařil už první krok. Lidé svrhli nenáviděný režim – Finanční systém. Že Island je zhola
něco jiného, nežli Švýcarsko, snad nahlédne každý.
Měl by tedy nahlédnout i diametrální rozdíl mezi SKUTEČNOU a PŘÍMOU DEMOKRACIÍ.
To, že skutečná demokracie zvítězí, je nad vší pochybnost. Otázkou je, jsme-li my sami schopni dosáhnout toho, že tato demokracie, tedy skutečná
demokracie ve svých tvořivých činech, je v nás dostatečně zakotvena a v naších srdcích dostatečně
cítěna a ctěna. Pokud tomu ale tak není, pak cesta k
ní bude ještě dlouhá.
Antonín Mareš

Šel jsem touto Zemí, a mé srdce zaplakalo.
Šel jsem touto Zemí, a mé srdce zaplakalo.
Potkal jsem mnoho lidí, ale oni neměli srdce.
Místo něho měli kámen, a on je tížíl, hrbil a ohýbal.
Potkal jsem mnoho lidí, ale oni neměli lásku.
V sobě ale živili nenávist, zlobu a touhu po pomstě.
Potkal jsem mnoho lidí, ale oni neviděli, neboť byli slepí.
Neviděli lásku tohoto světa, neboť vnímali pouze sami
sebe.
Neviděli krásu tohoto světa, neboť vnímali jen hmotu bez
obsahu.
Neviděli touhu tvoření, neboť jejich vnitřek byl prázdný.
A mé srdce zaplakalo.
Tu zřel jsem u v prachu cesty člověka, jenž ubohým se
zdál.
Byl špinavý a jeho šat byl potrhán, jeho obuv rozedrána a
on na kraji svých sil.
Poklekl jsem k němu, abych mu podal skývu chleba,
neboť hladovým se mi zdál.
Však pozvedl ke mně své oči a já spatřil v nich obraz nevýslovné krásy. Jeho ústa promluvila a takto ke mně hovořil.
"Svým srdcem jsi mě nasytil, svou láskou jsi mě napojil
a svým lidstvím jsi mi otevřel svět nebývalé krásy."
A já v jeho očích spatřil samo Nebe a sama Sebe a vše
Lidské, jež láskou září.
To sama věčnost, mi v očích ubohého starce, ukázala svou
tvář.
Od té doby jdu životem a pro tohoto jediného, ubohého
i svůj život chci v plen dát.
Neboť v jeho očích, v jeho srdci a v jeho lásce, jež
obejmula celý svět,
SAMA SEBE JSEM UVIDĚL.

12 x BEZ současné praxe
Jedná se o 12 základních změn, které prosazuje iniciativa SKDE – SKUTEČNÁ DEMOKRACIE, a které v rámci
ekonomické reformy hodlá realizovat. Tím by bylo možné
nejen naplnit programové cíle tohoto hnutí, ale i v reálném životě občanů společnosti zajistit život občanů tak,
aby byl bez:
1. Ekonomických krizí
2. Nezaměstnanosti
3. Inflace
4. Úroků
5. Finančních spekulací
6. Korupce
7. Nouze
8. Udržitelného růstu (ekonomiky)
9. Eura (úroky a inflace)
10. Konkursních správců a exekutorů
11. Státního dluhu
12. Nedostatku finančních zdrojů
Neboť si musíme uvědomit, že:
"Budoucnost je to, o čem sníme. Přítomnost je to, o
čem se nám ani nezdálo …"
1. BEZ EKONOMICKÝCH KRIZÍ
Ekonomové nám rádi říkají, že ekonomické krize jsou
potřebné, jsou očistnými mechanismy společnosti, jsou
pro nás dobré. Nevíme, odkud čerpají tito ekonomové
své informace, ale rozhodně vnímají ekonomickou krizi z
pohledu výše svého platu jinak, než občan společnosti,
který nedosáhne ani zdaleka na průměrnou mzdu. Je
celkem nepochopitelné, jaká že je ta výhoda ekonomické
krize i z pohledu toho, že společnost v průběhu mnoha
let něco buduje a najednou prý v jejím zájmu přijde krize,
která tuto práci obrátí vniveč.
Naše iniciativa nabízí občanům program, který umožňuje
změnit samu podstatu ekonomického systému – systém
oběhu peněz ve společnosti a jejich funkce tak, aby se
ekonomické krize staly reliktem minulosti.
Za staletí vývoje ekonomických vztahů, které se zafixovaly v myslích občanů společnosti jako neměnná fakta až
dogmata, člověka jen s obtížemi napadne kacířská myšlenka, že tyto vazby a vztahy nejsou seslány shůry, ale
vymyslel je, budoval a upravoval až k dnešní podobě
člověk, a to člověk, který byl zainteresován na tom, aby
mu tyto vazby přinášely užitek, aby mu sloužily a daly
moc. Naše iniciativa ve svém návrhu ekonomické reformy ukazuje konkrétní opatření a jejich uskutečnění, jak
tyto vazby narovnat, aby sloužily potřebám celé společnosti, aby umožnily dosáhnout „Zlatého věku“ rozkvětu
společnosti.
2. BEZ NEZAMĚSTNANOSTI
Nezaměstnanost je prý potřebná, jak se dozvíme z různých zasvěcených prací bohatě tituly honorovaných ekonomů. Zcela jistě se ale nedozvíme od těchto ekonomů,
jak oni sami snášejí období bez práce, kdy se jim hroutí
celý ekonomický mikrosvět domácnosti, kdy exekutoři
klepou na dveře, kdy se domácnosti propadají ve stále
větším počtu do dluhových pastí, kdy systém místo pomoci se z této pasti dostat je zatěžuje dalšími lichvářskými úroky a ekonomicky je totálně likviduje. Naše iniciativa chápe nezaměstnanost jako totální selhání řídícího
systému společnosti. Nezaměstnanost je jako rakovina,
která svými metastázami zamořuje nejdříve rodinné vaz-

by a následně se rozlézá i na úroveň celospolečenskou,
vyvolává nevraživost mezi lidmi přesně v souladu s příslovím, sytý hladovému nevěří, šíří ve společnosti stres,
obavu z budoucnosti. Nezaměstnanost – to jsou ekonomické okovy na nohou nesvobodného občana. Náš program a ekonomická reforma zajišťují takové možnosti v
dostatku finančních zdrojů a přístupu k nim občany i
podnikateli, že nezaměstnanost se stane taktéž reliktem
minulosti. Nezaměstnaným bude pouze ten člověk, který
nebude chtít pracovat ze své svobodné vůle.
3. BEZ INFLACE
Ha ha ha, ano toto je obvyklá první reakce ekonomů a
lidí, kteří věří na pohádku, o ekonomických vazbách a
zákonitostech seslaných z vesmíru. Jak je tomu opravdu
se můžete sami přesvědčit po přečtení naší ekonomické
reformy a sami svým vlastním selským rozumem dojít ke
správnému závěru. Ekonomové praví, že inflace vzniká
tehdy, když do ekonomiky přichází stále více peněz,
zatím co objem výroby hmotných a nehmotných statků
zaostává. To znamená, že hodnota těchto vytvořených
statků se rozpočítává mezi větší množství peněz, čímž
reálná hodnota peněz klesá. Náš návrh naopak využívá
dlouhodobě stabilní množství peněz v ekonomice, jejichž
koloběh v ekonomice je určován reálnými technickými a
technologickými možnostmi společnosti a dostatkem
pracovních sil. Hodnota peněz proto neklesá a v každý
moment je kryta hodnotou reálných hmotných nebo
nehmotných statků, vytvořených občany společnosti
4. a 5. BEZ ÚROKŮ a FINANČNÍCH SPEKULACÍ
Naše ekonomická reforma zahrnuje i změnu v oblasti
úvěrové politiky společnosti. Úvěry se stávají každému
občanovi společnosti a podnikatelskému subjektu zcela a
jednoduše dostupnými. Zástavy se nepožadují, zástavou
se stává automaticky zakoupená věc. V případě podnikatelských úvěrů se požaduje písemné prohlášení statutárního zástupce společnosti, že přistupuje k ručení úvěru
svým majetkem. Podmínky splátek půjčky si nastavuje
každý občan sám, stejně jako i podnikatelský subjekt.
Úroky jsou rovny nule. Je evidentní, že v nových podmínkách si každý podnikatel bude moci půjčit za exkluzivních podmínek libovolnou výši úvěru, aby mohl profinancovat celý svůj podnikatelský záměr včetně financování zásob. Nebude potřeba spoléhat se na spekulativní
kapitál, který zotročuje výrobce a zemědělce, nutí je vyrábět málo kvalitní potraviny, jen aby byly levné, což se
přímo projevuje na kvalitě našeho zdraví, na kvalitě našeho života. Takto dál tedy již postupovat nebudeme.
Každý občan bude mít v novém systému dostatek volných finančních prostředků pro sebe, aby mohl vyžadovat a trvat na dodání kvalitních potravin a služeb.
6. a 7. BEZ KORUPCE a BEZ NOUZE
Korupce je v naší zemi všudypřítomná. Proč tomu tak je?
Odpověď je velmi jednoduchá. Protože jsme to dovolili.
Navrhujeme vám vážení spoluobčané společně zrealizovat změny, které vám v oblasti ekonomiky a politiky navrhujeme v našem programu. Pro korupci již nebude místo,
protože – lobbing bude trestným činem, realizace veškerých státem a orgány samosprávy realizovaných projektů
bude povinně podléhat výběrovému řízení na Úřadu výběrových řízení, kde každé výběrové řízení bude probíhat veřejně a za účasti notáře. Obálky s nabídkami
účastníků řízení se budou předávat v určený den a hodinu veřejně přímo do rukou notáře, který je ihned po uply-

nutí časové lhůty před veřejností otevře a neprodleně
vyhlásí vítěze soutěže. Prostor pro zákulisní jednání tak
bude zcela vyloučen. Nouzi zaženeme stanovením minimální mzdy, která zahrnuje náklady na bydlení (hypoteční splátka z hypotéky 1 500 000 Kč), všechny daně a
odvody státu s tím, že uvedené náklady nesmí být vyšší
než 50 % minimální mzdy. Minimální mzda v dnešních
cenách bude odpovídat hodnotě 26 500 Kč měsíčně…
8. a 9. BEZ UDRŽITELNÉHO RŮSTU a BEZ EURA
Udržitelný růst je také jedna z pohádek, která má ospravedlnit stávající systém, který o ekologii pouze hovoří,
zatím co umožňuje plenění a drancování přírodních zdrojů, znečišťování vodních zdrojů a to na základě splnění
pochybných a zcela neefektivních ekonomických
dogmat, bez ohledu na reálný život člověka, občana.
Naše iniciativa Vám toto neslíbí, my Vám můžeme slíbit 7
let tvrdé práce na zajištění optimálního materiálního
standardu života a následně zpomalení až stagnaci
růstu, abychom mohli využít pozitivních důsledků této
nové situace — zkracování pracovní doby, dřívější odchod do důchodu, více volného času pro sebe … Celý
projekt naší reformy je založen na existenci české koruny
a celospolečenském vlastnictví měny
10. a 11. BEZ KONKURSNÍCH SPRÁVCŮ, EXEKUTORŮ a STÁTNÍHO DLUHU
Z výše uvedeného je jasné, že konkursní správci a exekutoři, zrovna tak jako státní dluh vezmou za své. Z podstaty reforem je jasné, že tyto novodobé fenomény dravého FINANČNÍHO systému již nebudou zapotřebí.
Likvidací státního dluhu se naše společnost stane zcela
svobodnou a nezávislou na cizím kapitálu.
12. BEZ NEDOSTATKU FINANČNÍCH ZDROJŮ
Dnes jsme každý den zahlcováni informacemi, na co
všechno zase chybí zdroje, peníze. Silnice se nám rozpadají, na údržbu budov a chráněných památek nejsou
peníze, na lékařskou péči pro pacienty se vzácnými chorobami taktéž, pořádáme veřejné sbírky na léčení dětí,
zatím co zdravotní pojišťovny sedí na miliardových polštářích rezervních zdrojů, bereme to jako běžnou součást
našeho života a pomalu se již ani nezamýšlíme, musí to
tak skutečně být? Máme pro Vás vážení spoluobčané
konečně dobrou zprávu v této souvislosti – být to tak
rozhodně nemusí. Co s tím? Obáváme se, že za Vás s
tím nikdo nic neudělá. Je třeba, abyste se sami rozhodli,
jak chcete žít. Zda tak, jako doposud s tím, že vše co se
reálně ve společnosti děje Vám vyhovuje, netoužíte po
změně a jste zcela spokojeni, nebo si vykasat rukávy a
společně s námi realizovat námi navržený program, který
nám všem společně s Vámi dá šanci na lepší a kvalitnější život, bez dogmatických pravo-levých hesel stávajících
politických stran, s pocitem plné svobody ve svém konání, v materiálním dostatku s klidem v duši, bez stresu, s
pocitem pohody a sounáležitosti vzájemné úcty mezi
lidmi. Budeme Vám vděčni za pomoc při realizaci našeho
programu a zároveň Vás zveme k diskusi na diskusním
fóru, kam můžete vstoupit prostřednictvím našich zatím
provizorních webových stránek.
ing. Jiří Schlimbach (Ekonomická reforma) a Antonín
Mareš (SKDE)
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