Dobrá vláda se pozná podle štěstí národa
a takovou chceme mít
Růst HDP dosažený okradením národa ke štěstí nevede

Naši „odborníci“ vydávají za úspěch, že po znehodnocení koruny vzrostla výroba o několik
procent a zcela ignorují to, že přibližně 80 % produkce vyvezeme a vrátí se nám hodnota o asi
15% menší, než kdyby k intervenci ČNB nedošlo. Za zvýšenou hodnotu vývozu dostaneme
ještě méně, než za menší objem při předchozím také ztrátovém obchodování. Vláda nemůže
ČNB poroučet, ale na závažné porušení zákona o ČNB by měla reagovat.

Bez zásadních změn volebního zákona není náprava možná

Z výše uvedeného příkladu a podle pohledu na zuboženou republiku vidíme, že pouhá forma
vládnutí, například parlamentní demokracie a jí schválená vláda, není zárukou prospěšnosti pro
občany. Významná ale může být změna způsobu výběru zastupitelů a hlavně možnost výměny
těch, které se nepodaří dobře vybrat a projeví se jako prodejní nebo hloupí. Nic takového zatím
k dispozici nemáme.

Musíme se pokusit změnit zákony o volbách tak, aby se volilo a působilo na zvolené zastupitele
zásadně jinak, než dosud. Jak to udělat, to se dá při uvážení hlavních vad platného systému
celkem dobře vymyslet. Volit by se mohlo, například, ve větším počtu stejně velkých, na sobě
nezávislých, volebních obvodů a to tak, že hlasy by dostávali jednotlivci, nikoliv strany.
Nesmělo by záležet na tom, na které kandidátce a na jakém místě je kandidát uveden. Bylo by
zakázáno dávat zvoleným zastupitelům pokyny, jak mají jednat podle koaliční dohody. Právě
koaliční jednání jsou základem obchodování s politikou. Nový způsob politiky by také umožnil,
aby mohly být po určité době vyvolány nové volby v takovém volebním obvodu, kde by o ně
požádali voliči, například, v počtu větším, než polovina hlasů připadajících na jednoho
zvoleného zastupitele.

www.aliancens.cz

aliancens@centrum.cz

Jakmile někdo mluví o nutnosti prodloužit pracovní den a věk odchodu do důchodu, je možné
okamžitě říci, že zcela nepokrytě prohlašuje: „Já nenávidím vlastní zemi, vlastní národ. Moje
politika je politikou genocidy!“ Všechna tato prohlášení vůbec nejsou tak neškodná a vycházejí
z velice silné základny. Volný čas by měli lidé využívat pro sebe, pro svůj kulturní rozvoj, ke
svému všestrannému rozvoji, k harmonickému rozvoji osobnosti, aby si dokázali osvojit svůj
potenciál. Právě kvůli tomu, aby se lidé dokázali mravně a kulturně rozvíjet, je zapotřebí, aby
méně času trávili v práci, která z nich určitým způsobem tvoří kolečko stroje.

Jakákoliv práce. Ať už se jedná o úřednickou práci nebo práci přímo ve výrobě. 20. století bylo
stoletím vědeckotechnického rozvoje, kdy se ruční práce stále více automatizovala, a
robotizovala. A dnes se výroba stále více a více automatizuje, máme výrobní linky, kde
převážnou část operací již s větší či menší kvalitou provádějí roboty. A některé operace již ani
lidé vykonávat nemůžou a s požadovanou přesností je dokážou udělat pouze roboty.

Když se tedy mluví o tom, že nám hrozí nějaká nezaměstnanost, tak se jedná o krizi v hlavách
manažerů. Jejich argumenty se opírají o to, že stále více lidí bude uvolňováno z výrobní oblasti
a tak jich čím dál více bude nezaměstnaných. Ve skutečnosti je prostě zapotřebí změnit celý
ekonomický model. Potom nebude žádná nezaměstnanost a všichni lidé budou zaangažováni a
pracovat budou pouze v takové míře, v jaké to bude vyžadovat celá ekonomika, aby mohli
harmonicky rozvíjet svou osobnost. Tedy aby měli dostatek času pro harmonický rozvoj své
osobnosti.

Více zde:
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