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Žijeme kvalitní a naplněný život?
Je stále obtížnější dosahovat šťastných pocitů za situace, kdy většina států světa čelí krizi morálnímu a ekonomickému úpadku. Existenciální ohrožení je více než patrné. Nechceme
si připustit, že i na přelomu 2. a 3. tisíciletí probíhají celoplanetární a nevratné změny
klimatu a přírody jako takové. Elity jednotlivých národů podléhají vlivu globálních elit.
Technologický vývoj lidstva nás předbíhá na všech úrovních a stále více ztrácíme schopnost
reagovat v dostatečném předstihu na dynamicky se měnící prostředí. Výsledkem toho jsou
nezdravé vztahy mezi lidmi a stále častěji se ptáme po smyslu našeho konání. Neklademe si
otázky po smyslu života jedince a celých společenství lidí. Výsledkem je nemocná planeta
a ne-mocní občané.

Co je toho příčinou?
Jsme historicky nepoučitelní a v obavách z budoucnosti si neuvědomujeme naši sílu.
Nevyužíváme tisíce let znalostí, dovedností, ctnosti a morálních hodnot. Žijeme v iluzi, že se
o nás někdo postará, že lze žít podle cizích vzorů a systémů. Zříkáme se naší odpovědnosti
za vlastní životy, nechceme vnímat souvislosti příčin a následků. Předáváme stále více
odpovědnosti za naše rozhodování o našich životech - těm, kteří nám slibují ochranu
a pomoc. Kdo z toho ale ve skutečnosti proﬁtuje?
Nepřebírání odpovědnosti za svoje činy a výsledky přináší stále větší nesvobodu. Stáváme se
narkomany médií a politických loutek. To je daň za naši pohodlnost. Sami sobě překážíme
na cestě ke kvalitnímu životu a štěstí.

Máme obrovskou evoluční příležitost
Stav světa posiluje poznání, že rozhodující pro naplněný život většiny obyvatel je opustit
totalitní vnucování představ o světě a způsobu života občanům. Máme příležitost zřeknout
se lhaní si do vlastní kapsy, okrádání se a bojování o zdroje pomocí válek. Nahradit vše
otevřenou komunikací, společnou tvorbou a sdílením hodnot.
Máme příležitost opustit ideologie, které historicky opakovaně nefungují. Posílit participaci
občanů na správě věcí společných natolik, že se změní vztah “dirigující stát vs. poslušný
občan” na "stát jsme my - svobodní a odpovědní občané."
Je třeba jen odmítnout zdánlivou výhodnost ideologií. Už žádný reálný socialismus či státní
kapitalismus - dva obdobné modely ovládání lidí za pomoci ekonomického nevolnictví.
Za slušnou a poctivou práci musí být spravedlivá odměna pro každého občana.

Situace se týká každého z nás
Všechno souvisí se vším. Společně hledejme a realizujme konstruktivní řešení problémů.
Na křižovatkách dějin to byli vždy ti slušní, schopní a odvážní, kteří byli rozhodující silou
k uskutečnění změny. O formě proměny rozhoduje i zapojení příslušníků inovačních
elit
národa z obslužných a silových složek udržující systém v chodu. Ti jsou zpravidla schopni
aktivně proměnu podpořit a následně zhodnotit své zkušenosti při restrukturalizaci jejich
organizací a složek státu.
Řešení současné situace lze nalézt pouze ve změně přístupu. Nebojujeme s ostatními
ze strachu či z iluze, že můžeme mít něco zadarmo a na úkor někoho jiného. Vyhrajme nad
naší vlastní myslí a vnitřními omezeními, že něco nejde. Dost bylo jalových řečí do větru,
dožadování se práv od státu na důstojný život. Soustředěnou prací buďme ostatním
živoucím důkazem odvahy a touhy chtít skutečnou kvalitativní změnu.
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Proměna ČR už ve skutečnosti probíhá
Ve všech skupinách jsou již probuzení Lvi a Lvice národa. Inspirujeme se, organizujeme se a
nakonec se jimi sami přirozeně stáváme. Spojujeme vnímavé, slušné a odvážné odborníky
ze všech skupin a vrstev obyvatel, kteří chtějí a umí realizovat nové přístupy ve všech
oblastech života. Záměr evoluční proměny ČR postupně představíme v těchto krocích:

(1) ZAHÁJENÍ CELOSPOLEČENSKÉ DISKUZE
prostřednictvím Kulatých Stolů se zástupci všech skupin obyvatel pro nalezení
optimálních řešení potřeb všech skupin lidí v ČR.

(2) VYTVOŘENÍ SPOLEČENSKÉ DOHODY
vyjadřující skutečný průnik všech názorů ve všech oblastech života lidí a určující
zodpovědný přístup k jejich realizaci.

(3) VZNIK CELONÁRODNÍHO HNUTÍ ČR
proměňující pravidla soužití, aby všichni dostali spravedlivé podmínky pro tvorbu
prostředí ve sdíleném dostatku a bezpečí.

(4) VOLEBNÍ PROGRAM PROMĚNY ČR
získání ústavodárné většiny ve volbách do PS ČR 2021, vznik tezí nové společenské
dohody, jakožto základu nové ústavy.

(5) USTANOVENÍ CELONÁRODNÍHO PROGRAMU OBNOVY ČR
předložením návrhu nové ústavy, vytvořením vlády národního smíření a obnovy
svébytnosti ČR.

Každý úspěch proměny společenství lidí je dán dosažením jejich kritického množství, a
schopností se sebe organizovat na úrovni obcí, měst, regionů i státu. Stačí si být navzájem
maximálně užiteční a nepřekážet si. V sounáležitosti s ostatními a v harmonii s přírodou.
Po 400 letech od bitvy na Bílé hoře máme naději, že se ve všech skupinách probudí Lvi a
Lvice národa, semknou a odhodlaně budeme chtít žít moudře přirozený láskyplný život.
Táhněme za jeden provaz jako jeden národ - buďme (znovu) inspirací pro celý svět.
Obnovme všichni společně sebevědomou Českou republiku. Vše, co si uvědomujeme a
věnujeme tomu plnou pozornost, to můžeme změnit.

❠VŠICHNI CHTĚJÍ NAŠE DOBRO.
MUSÍME SI HO PROTO DOBŘE CHRÁNIT.❝
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