
Duben 2007. Současná EU a společnost „Only Money“ – diskusní teze. 
 
 /.../. Podle mne je dnes EU ve stavu, kdy jsou bohužel pro ni hlavní peníze. Peníze a 
zase jen peníze. Všechny tzv. hodnoty Západní civilizace stojí jen na tom pověstném – jak 
jsem to napsal ve své úvaze - "Only money systému". Já si třeba vážím Neokonů za to, že v 
dnešní tolik materialistické době dokáží myslet na to: je vůbec možné položit za něco, nějaké 
hodnoty (duchovní), život. Neokoni jsou někdy příliš zarputilí ve svých přístupech a radikální, 
ale když přijde na lámání chleba a potřebujete pomoc, nenechají vás ve štychu, nejde jim na 
prvním místě o prachy, ale např. o přátelství: toho si zase já velice cením. /.../ Podle mne jde 
vždy o to, aby se Neokoni mohli vydělit od pasivní názorové většiny a zapojit se svým 
"bojem" do získání svého místa v tomto světě. Kdysi tuto úlohu sehrávala např. víra ve 
společnosti v Krista a svobodu. Návrat k těmto hodnotám a etice (což si myslím, že je 
především znakem Evropské civilizace) by mělo být naší prioritou, pokud se nechceme 
dočkat toho, že všechno bude hodnoceno jen z hlediska peněz. Vidím to již dnes také díky 
aktivitám EU. Říkají: Dáme Vám peníze, ale pak se budete chovat tak, jak chceme my. 
Dnešní mládež je učena jak vydělat peníze, ale již ne jak se chovat v těžkých životních 
situacích a nezná etické přístupy k ostatním svobodným členům svého společenství a to již ani 
nehovořím o víře. Víme jak funguje trh, který byl kdysi cestou ke svobodě a neskutečným 
možnostem, ale dnes se pomalu stává bez etiky a víry cestou k novému otroctví (kdo nemá 
peníze, stává se pro něj stále těžším žít svobodně). Prodat se dá mnoho věcí, ale jsou jisté 
hodnoty, které by se prodávat neměly. Manželství, láska, děti, víra apod. (nedávno jeden pan 
poslanec ocenil lidský život na 8 milionů korun). Zdá se to být jako prázdná floskule pouze na 
první pohled, avšak v konfrontaci s každodenním životem zjistíte, jak je to důležité, pokud 
chcete žít svobodný a přitom odpovědný život v dnešní EU. Systém "Only Money" popsal 
také např. Jan Pavel II. Přeji Vám tedy mnoho zdaru také ve Vašem životě a ať se Vám daří. 
 

S přáním všeho dobrého Mgr. Radek Prepiora. 


