NEŽIVÍŠ ─ NEPŘEPÍNEJ.
ZJEVNÁ, NEBO UMNĚ SKRYTÁ TOTALITA?
ANEB... PŘIŠLA DOBA ODCHÁZENÍ.
Společenský systém, kde mocenské hierarchické organizace se svými oligarchy vozí
se po hřbetech řadových občanů, se už opravdu nedá jinak nazvat, než do očí bijící
totalita.

CHLÉB A HRY
kočili jsme většinově na špek velmi důmyslně vykonstruovanému podvodu, lidově
řečeno "ŠMÉČKU", zvanému též ZASTUPITELSKÁ DEMOKRACIE. Jediným legálním
prostředkem změny tohoto systému v ČR jsou volby. Jak tedy mohlo zdomácnět:"Kdyby
volby mohly něco změnit, už dávno by je zrušili"? Ano tohle je pravdivá a nejstručnější
analýza tohoto "šméčka". Konstrukt zvaný zastupitelská demokracie, hrající, krom mistráků,
také druhou i třetí ligu v podobě hry na pravici a levici, hry na tzv. volby, Ústavu ČR,
spravedlivé soudy, zákony, atp., mající plná ústa DEMOS KRATOS - tedy VLÁDY LIDU
(transformovanou však ve skutečnosti na vládnout lidu), dokázal opravdu zblbnout, za
vydatné pomoci médií, tzv. veřejnoprávní nevyjímaje, většinu z nás.
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o 30 letech střídání tzv. pravice a tzv. levice shledáváme důsledky řádění této "černé
ruky" zvané potměšile "zastupitelská demokracie". Popisů všech možných principů a
způsobů, kterak politik, ať už pravicový, nebo levicový, ke svému bohatství na úkor
ostatních přišel, už opravdu netřeba. Rozliční politologové, právníci, ekonomové, aj. je dávno
sepsali do svých knih, případně se i objevili v některých médiích formou článků. Tuž, co včil s
tym? Jak říkáme na Ostravsku.

P

ocenské hierarchické organizace (dále MHO), rozumějme politické strany a hnutí,
rozmanité církve, se opravdu, ale opravdu nebudou chtít vzdát svých privilegií - tedy
reálné moci nad občany. Využijí všech prostředků (zuby, nehty) k udržení současného
O NÁS, BEZ NÁS.

M

Vyšší princip mravní, aneb uhodneme na poprvé?
a které století plánujeme, my - občané konečně zbudovat skutečnou, tedy přímou
demokracii (PD), kde z vyššího principu mravního má lid právo VETA, právo v
referendech rozhodovat o všech otázkách, o kterých doposud rozhodovali např. herec,
chemik, kosmonaut, aj., tedy lidé různých profesí - tzv. zastupitelé? Námi voleni, ale, světe
div se, námi neodvolatelní!! Jakou budoucnost svou nečinností a mlčením chystáme našim
dětem, o kterých tvrdíme, že je máme rádi, milujeme? Snad jsme již pochopili, že politik hájí
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primárně (mnohdy jen) své zájmy. Kdo tedy bude hájit naše ─ zájmy lidu? Věřím, že
uhodneme na poprvé.
Ústavě ČR čteme: "Náš systém je založen na volné soutěži politických stran". Inu,
pokud tomu, že politické strany, tedy mocenské hierarchické organizace (MHO) v boji =
válce o zvyšování si své životní úrovně na úkor poražených MHO ─ politických stran
říkáme demokracie, pak si zatraceně lžeme do vlastního chřtánu. A kdopak půtky, hry, války,
"volnou soutěž" (jak kdo chce) platí? Věřím, že uhodneme na poprvé.

V

Přejeme si tedy neustálou válku mocenských hierarchických organizací na náš účet? Nebo si
přejeme mír, svobodu, vzájemnost, spolupráci, apod., tedy zdravý rozum k prosperitě celku?
A propos, je zdravý rozum pravicový, nebo levicový?

SVOBODA, HOJNOST CELKU, BEZPEČÍ
Seřaďme si ponejprv dle pravidla 1, 2, 3 ty nejzásadnější hodnoty.
SVOBODA, neboť jakýkoli blahobyt a bezpečí zlaté klece nám spokojenost nepřinese.
Co z toho mám, že snídám, obědvám, večeřím slavičí jazýčky, kaviár, a zapíjím šampáněm v
bezpečné zlaté kleci, ze které nemohu ven, do lesa, do přírody...? A ke všemu musím
zatraceně kolaborovat s vězniteli, abych nechcípla hlady.
2.
HOJNOST CELKU. Nezbytné a spravedlivé přerozdělení národního bohatství pro
blaho všech občanů, tvořících hodnoty, založené na vzájemném respektování jedinečnosti,
výjimečnosti každého jedince.
3.
BEZPEČÍ (bezpečnost). Ano, bezpečí náleží právem, ve skutečné, tedy přímé
demokracii, třetí příčka - viz zdůvodnění bodu 1. Upřednostněním bezpečí ztrácíme svobodu,
např.
rozhodovat o sobě sami a udržujeme diktát "O NÁS BEZ NÁS".
1.

KDO, KDY, JAK?
KDO začne hájit zájmy občanů? Kdo jiný, než my - občané.
KDY začít hájit naše - občanské zájmy? Kdy jindy, než teď.
JAK začít hájit naše - občanské zájmy? Abychom mohli v referendech rozhodovat o všech
otázkách, o kterých si budeme přát, abychom mohli špatně pracující, námi volenou, námi
chtěnou a placenou, cti hodnou VEŘEJNOU SLUŽBU (VS) - tedy politiky, úředníky, aj.
odvolat a nahradit poctivými. Abychom skoncovali se současným korupčním systémem "O
nás bez nás", jehož živnou půdou je existence MHO - mocenských hierarchických organizací,
napojených na veřejné prostředky, plodící oligarchy všech úrovní.

NÁVRAT KE ZDRAVOSTI, REALITĚ NA BÁZI ZDRAVÉHO
SELSKÉHO ROZUMU K PROSPERITĚ CELKU

Z

acyklili jsme se jaksi ve stereotypu předchozí totality jedné strany, tedy držet hubu a
krok. Přejeme-li si v současné totalitě mnoha stran pomoci, musíme z gruntu změnit
komunikační kód - opustit nic nedělání a mlčení.

Formou SOCIÁLNÍ OBJEDNÁVKY dostává požadavek na změnu systému svou legitimitu.
Kdo na ni reaguje, není již narušitelem práva, zrádcem,.. ale kandidátem na hrdinu
osvoboditele od tyranie a nespravedlnosti starého režimu. Tato společenská objednávka
logicky musí přijít zdola.
Kolik občanů musí přijít k volbám odevzdat svou veškerou moc z Ústavy danou, aby byly
volby platné? Za shodných pravidel musí fungovat i ostatní všelidová hlasování, ne jen tzv.
volby, o kterých už víme své.

DOHODA VERSUS KOMPROMISY
ikdy neříkej nikdy. Avšak v případě tvorby nového společenského uspořádání nikdy
nedělejme kompromisy. Kompromis je dlouhodobě nedobrá záležitost, pokud se totiž
hrbíme, ohýbáme, tancujeme, přešlapujeme....aby to tak nějak šlo, tak ..."100x nic
umořilo i toho osla". Nejlepší je vyjednaná dohoda a spolupráce. Abychom z agrese
nedohody, soupeření, "volné soutěže",... nebo naopak z podřízení se a odejití, došli
NAHORU k něčemu, co společně dojednáme, co má společnou nadstavbu, co není
kompromisem, nýbrž společně vyjednaná dohoda, která obě strany (lid i VS) těší, neboť
definuje prosperitu celku.
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Zatím co mnozí z nás pracovali, neboť z různých důvodů nemohli studovat, ostatní studovat
mohli a se ctí dostudovali. Oprávněně tak poptáváme, my, občané, po akademicích realizaci
naší společenské objednávky. Ta by mohla, dle mě, v dělnickém, vypadat třeba takhle:
1. Zákon o celostátním referendu o všech otázkách.
2. Nová Ústava. Lid je zdrojem veškeré moci ve státě a také výhradním vlastníkem oné moci.

Doposud v tzv. volbách jen odevzdáváme svou veškerou moc a stáváme se NE MOCNÝMI.
Šméčko jak vyšité!
3. Bezodkladné odstřižení mocenských hierarchických organizací (MHO) od naší (státní?)
kasy. Jejich existenci lze již pro vždy financovat výhradně z členských příspěvků a
transparentních darů, jejichž omezená výše bude stanovena občany v referendu, shodně
jako i výše odměn zaměstnanců v námi chtěných, námi placených, cti hodných veřejných
službách VS (politikové, úředníci, aj.)

Pak teprve společně přepracujeme, (občany mnohdy poškozující) tzv. zákony, přednostně
ten nestoudný O DARU NÁRODNÍHO MAJETKU CÍRKVÍM - tedy mocenským hierarchickým
organizacím.

NEPŘÁTEL SE NELEKEJME,
NA MNOŽSTVÍ NEHLEĎME. PRAVDA ZVÍTĚZÍ (J. Žižka)
zv. zastupitelská demokracie selhala na celé čáře, neboť v pravdě žádnou demokracií
nebyla a není. O tom si již cvrlikají dávno vrabci na střeše. Můžeme okopírovat pozitiva
přímé demokracie ze Švýcarska, nebo hrdě navázat na genialitu našeho slavného
vojevůdce Jana Žižku. My, tvořiví občané ČR, to společně dokážeme. Jen přímá demokracie
je skutečná, pravdivá demokracie. Lid nese veškerou odpovědnost ("platí muziku"), musí mít
tedy zákonitě PRÁVO VETA.
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Tož tak.
Dělnice Gina z Beskyd

