28. ledna 2009. „Krize“ a občanská pospolitost.
Přibližně půl roku nás světová média neustále zasypávají neuvěřitelně blbou náladou a
tzv. „krizemi“. Jako bychom všichni čekali na onen blížící se konec světa. Neustálé a
opakované zdůrazňování negativních zpráv na úkor těch dobrých a velmi pozitivních vede ve
svém důsledku k několikati zásadním výsledkům.
•

•

•

Dochází k podpoře levicových tezí o tom, že kapitalismus má opravdu své vývojové
tendence v tzv. Marxistickém pojetí krize. Znovu jsou vytahovány na světlo
nebezpečné teze o třídním boji, což ve svém důsledku vede k posilování
socialistických tendencí, omezování svobody lidí, přílišnému nezdravému spoření
(nikoliv tomu rozumnému a zdravému), obavám o práci, osud svých blízkých, roste
agresivita ve společnosti, lidi očekávají akce od svých politiků a když ty nepřicházejí:
nastupuje touha po návratu ke starým totalitním pořádkům, které zajistí v zemi klid,
„prosperitu“.
Komu prospívá slovíčkaření „krize“ - v negativním smyslu: 1/ spekulantům na
burze; 2/ neetickým zaměstnavatelům, kteří chtějí uspořit výrobní náklady a snižovat
díky tzv. „krizi“ spravedlivé (nikoliv umělé a nezdravě nátlakové) požadavky
zaměstnanců na zvýšení platu za kvalitní práci, dlouhodobou loajalitu a výkony pro
danou firmu; 3/ mediálním magnátům, kterým záleží nikoliv na lidech dané země,
nýbrž pouze na tom (nikoliv tedy na obou faktorech), kolik se prodá výtisků jejich
tiskovin; 4/ všem „marketingovým finťařům“, aby zakryli svůj pravý důvod, že jim
něco nevyšlo, nebo jsou sami neschopni přiznat vlastní chybu; 5/ tzv. „krize“ prospívá
jednoznačně levicově-socialisticky zaměřeným politikům, kteří pak mají tendence
implementovat do společnosti jisté opakované a z dějin velmi dobře známé negativní
postupy při omezování svobody lidí.
Komu prospívá slovíčkaření „krize“ - v pozitivním smyslu: 1/ jednoznačně církvím
a lidem, kteří se snaží vybudovat svůj život na kvalitních vzájemných společenských,
láskyplně solidárních vztazích, kde peníze nehrají nejdůležitější roli – obecně se tedy
daří lépe prosazovat křesťanský světonázor; 2/ všem občanům se smyslem pro
vzájemnou pospolitost lidí daného státu a sdílení křesťansko-židovských kulturních
civilizačních hodnot, jelikož tzv. „krize“ je sbližuje a lidé potřebují opět cítit
opravdové přátelství, lásku, kvalitní vztahy; 3/ paradoxně také tzv. „krize“ prospívá
onomu pozitivnímu ve společnosti, jako je návrat ke konzervativním hodnotám života:
věrnost v partnerských vztazích (potřeba jistoty v krizi), když je patrné „užívání si“ již
pouze s jedním partnerem a snaha o maximální využití vzájemného partnerského
potenciálu; život ve velkých rodinách, které při vzájemné solidaritě (obzvláště je to
patrné v případě lidí na venkově, kteří bydlí v rodinných domech, kde se vyskytuje
společně mnoho generací vzájemně se podporujících starých i mladých lidí)
překonávají i ty nejtěžší hospodářské krize, které tvrdě likvidují tzv. „singles“ nebo
pouze bezdětné, nesezdané, rozvedené páry apod.; 4/ roste prostor pro nové
konzervativně-liberální strany, které ovšem dokáží lidem vysvětlovat, že peníze nejsou
v jejich životech to nejdůležitější, ale jsou zde jiné hodnoty, které společnost ocení a
dá občanům nový rozměr a smysl jejich existence – viz. ono velmi pozitivní volání
pana presidenta Klause po občanské pospolitosti v jeho novoročním projevu.

Jak tedy vypadá opravdová globální krize: přes 50% občanů daného státu je bez
práce, jsou na ulici a žebrají o jídlo aby přežili; lidé onemocněli neléčitelnou chorobou,
která se šíří vzduchem a všude leží spousty mrtvol – patřičné orgány nestačí postižené
izolovat, odklízet tělesné pozůstatky, všude hoří mrtvá těla atd.; dochází k neuvěřitelnému

násilí, rabování je na denním pořádku; nikdo si již nemůže být jist svým životem,
majetkem a ženy svou ctí; k Zemi se blíží vesmírné těleso, které za 24 hodin zničí
značnou část naší planety; vlivem neznámého vesmírného záření dochází k závažným
genetickým problémům lidí a poruchám energetických přenosových soustav, které již
nejsou schopny dodávat energie; povětrnostní podmínky k životu na povrchu Země jsou
nesnesitelné pro lidský život; přestaly růst nové rostliny; obrovský nedostatek jídla;
přestaly se rodit zdravé děti a lidská populace vymírá atd. To jsou ukázky OPRAVDOVÉ
KRIZE, nikoliv té tzv. „krize“ !
Jak tedy z oné tzv. „krize“ ven ? Již to bylo naznačeno výše. Pomocí zkvalitňování
mezilidských vztahů a vytváření občanské pospolitosti. Pomocí návratu
ke konzervativním hodnotám křesťansko-židovské civilizace, generačním rodinám (viz.
výše), vzájemné větší lásce, porozumění, skromnosti (nepotřebujeme ke šťastnému životu
všechny ty cetky, které se na nás chrlí neustále z reklam, ale potřebujeme opravdovou
lásku, smysl života, pocit vlastní úlohy – role – ve společnosti, která to ocení),
opravdovému přátelství založenému nikoliv na egoismu, nýbrž na vzájemnosti,
naslouchání, sdílení. Pomocí kvalitních pozitivních každodenních zpráv o úspěších našeho
státu, našich blízkých, nás samotných a všech lidí kolem nás (ikdyž je třeba opravdu krize
– naděje je strašně důležitá). Přeji všem mnoho Božího požehnání a radostného života.
Mgr. Radek Přepiora.

