Vážený pane prezidente,

hned úvodem se Vám svěřím. Mám s Vámi velkou potíž s oslovením. Zcela dokonale totiž postrádáte morální formát prezidenta. Právě proto Vám chci napsat dopis nevšedného významu.

Kdysi jsem si totiž přečetl v novinách, že nerozeznáváte čisté a špinavé peníze. Lekl jsem se tehdy a uvažoval jsem, zda to není nějaký omyl.

Další události a průběh kupónového rozkradení s nepřeberným množstvím zločinů všeho druhu však potvrdily, že jde o skutečný výrok. Zavedl jste v ČR mafiánský kapitalismus.

Bez ohledu na to, zda si to uvědomujete či nikoliv, za celý tento vývoj nesete prvořadou zodpovědnost. Zřejmě se Vám zdá, že si můžete počínat dle libovůle a libovolně, avšak podléháte nebezpečnému klamu.

Se zájmem jsem si přečetl Vaše články v novinách a celou řadu jsem si vystřihl a uschoval. Jsou vesměs odrazen Vašeho pokrytectví a subjektivismu. Prezident má být všem občanům pozitivním vzorem, Vy však dáváte příklady na každém kroku záporné.

Zuřivě máváte praporem svobody, avšak nevíte, co je to svoboda a jak se používá.

Člověk disponuje vůlí a sice svobodnou vůlí, to je třeba vědět a uvědomovat si, potom rozumem, jenž by měl být altruisticky zušlechtěn. K tomu je třeba mít co nejlepší pevně zformované   a spolehlivě zakotvené morální kvality.

Mít silnou vůli a vyspělý rozum bez potřebné mravnosti je velmi nebezpečný stav. Vůle a rozum bývají za těchto podmínek zpravidla zneužívány velice škodlivým a destruktivním způsobem.

Vyhlašovat a prosazovat svobodu je záležitost nesmírně dalekosáhlého významu a dopadu. Bylo by možno uvádět velmi mnoho příkladů.

Už volba povolání u mladého občana je aktem svobodné lidské vůle. Hned první vykročení do života obvykle rozhoduje o pozitivním nebo negativním směru a náplní života. Někdo se uplatňuje po celý život jako dobrodinec, někdo jiný jako zločinec. Jsou dobrodinci malého a velkého formátu v závislosti na prostředcích a schopnostech, jimiž disponují a jsou malí a velcí zločinci. Jsou kapesní zloději a původci světových válek, kteří dali rozkaz k prvnímu výstřelu.

Vyhlašovat svobodu bezuzdného podnikání způsobuje stejné škody jako válečné tažení, jenže tyto škody nejsou tak nápadné a lidé si na ně zvyknou jako na věc normální a všední, případně nepostradatelnou.

Vaše výzvy a rady nabádají k dalšímu obrovskému plýtvání.

Dnešní způsob života vyžaduje reformu. Je třeba se zaměřit mimo jiné na maximální hospodárnost. Četl jsem kdysi knihu jednoho amerického autora. Nazval ji: Hospodárnost - základ úspěchu.

Dnešní hospodárnost je uplatňována hlavně při výrobě zboží. Je to ovšem hospodárnost jednostranná, zaměřená na dosažení maximálního zisku peněz. Producent usiluje o výnos a už se nestará o hospodárné využívání svého produktu. Koupí-li někdo polobotky, může je používat 50 roků nebo jen na jednu procházku. Autem lze cestovat sto roků i déle, dá se však předčasně zlikvidovat kvůli šrotovnému.

Dospěli jsme aspoň tak daleko, že kuřáci jsou upozorňování na škodlivost kouření na krabičkách cigaret. Musíme dospět o krok dále, aby zákazník byl upozorňován u vchodu a na pultech obchodů ke koupi jen toho zboží, které opravdu potřebuje. To už bude vyšší druh hospodárnosti. Když výrobce a obchodník nezbohatnou tak rychle, tak všichni dohromady jako společnost budeme na tom lépe. Hospodárnost bude mít mnohem širší záběr.

Nesprávné zásady tržního hospodářství a neviditelná ruka trhu způsobily dočasný jev, nazvaný německy Wegwerfgesellschaft. To jest: zahazovací společnost. Zboží pro dlouhodobé použití bylo a je vyráběno jen pro jedno použití nebo jen pro krátkodobé použití. Potom se zahazovalo.

Je třeba si uvědomit souvislosti. Zahazováním vznikají haldy odpadů. Tím dochází k zamořování životního prostředí, půdy, vody, vzduchu (v případě spalování).

Při výrobě zboží dochází k prvotnímu a mnohem většímu zamořování životního prostředí, a sice při těžbě surovin a při výrobě energie, při výrobních postupech, pracovním nasazením lidské síly.

To vše v celosvětovém měřítku představuje obrovské plýtvání, které by se mělo pronikavě zredukovat uplatňováním promyšlené hospodárnosti a zaměřením na přiměřené nebo minimální potřeby, nikoliv na maximální spotřebu v zájmu maximálního obratu a zisku podnikatelů a finančníků s jejich omezeným přístupem a sobeckou snahou o dosažení vlastního zisku.

Svobodu či svobodnou vůli lze využít v rámci zahazovací společnosti nebo zavedením přísné, promyšlené a rozumné hospodárnosti. Jedno i druhé je zcela určitě možné. Lze to postupně zavést jako běžný standart způsob života. V mezích svobody můžeme přímo zuřivě plýtvat, v mezích téže svobody můžeme žít na slušné, uspokojivé kulturní úrovni uplatňováním všestranné hospodárnosti.

V takovém případě nebude třeba produkovat celosvětově taková kvanta zbytečného zboží jako dnes, bude možno zkrátit pronikavě pracovní dobu, volný čas bude možno využívat k soustavnému prohlubování vzdělanosti.

Lehkomyslně propagujete nesprávně chápanou svobodu škodlivého plýtvání v celosvětovém měřítku jakoby šlo o propagaci laciných hraček vyrobených ze starých hadrů.

Dovedeme-li myslet dost důsledně, tak ve Vašem případě jde o osudnou neznalost některých kardinálních zásad nebo o neschopnost uznat je. Výsledek je v obou případech stejný.

Dle mého názoru nejste člověk s kvalifikací prezidenta republiky. Zasahujete svými výroky do různých oborů dalekosáhlého významu, Které vyžadují odborné znalosti a zkušenosti. Ačkoliv postrádáte příslušnou kvalifikaci, vystupujete s nacvičenou jistotou a děláte ostudu sobě a celé republice.

Měl byste ze svého úřadu dobrovolně odstoupit nebo dát podnět k vypracování zákona k odvolatelnosti všech volených funkcionářů, jako se to uplatňuje ve Švýcarsku a jinde a jak to doporučuje např. zatím mimoparlamentní politická strana Volte Pravý Blok.

Nechat se zvolit rozesíláním střelných nábojů a střelného prachu mezi své volitele je zaručeně zvrhlý způsob volby prezidenta a postrádá charakter demokracie.

Jeden osvícený muž napsal dopis s datem 8.1.1934 Adolfu Hitlerovi a německému národu a požadoval dobrovolné zřízení hranice Odra - Nisa. Poznamenal, že by to bylo velkým požehnáním. Jinak že přijdou jiní a budou používat jiné prostředky, to jest zbraně, tanky a děla a hrubé násilí.

Tato zásada má obecnou platnost, platí rovněž pro Vás a všechny občany ČR. Máte před sebou nesmírně zodpovědný úkol vybrat si.

Tento dopis bych rád rozeslal redakcím novin, časopisů, rozhlasu a televizi s žádostí o publikaci. Podle toho, rozhodnou-li se dopis publikovat, poznáme rozsah svobody slova u nás.

Organizační soustavy a zločinecké metody mafiánského kapitalismu zaniknou bud' dobrovolnou reformou anebo působením přírodních sil a živlů. Zde jsme postaveni před nevšední volbu nevídaného významu a dosahu. Úkol a povinnost mají všichni občané ČR bez výjimky.

Mám velmi důležitou poznámku. Jde-li o svobodu, je třeba znát podrobnosti. To heslo zní: Svoboda a zodpovědnost, nikoliv jen svoboda. Tuto větu by měl znát spolehlivě každý občan a denně si ji opakovat aspoň jednou. Znamenalo by to nevšední obrat v našem životě.

Kromě lidí dobrých se vyskytují lidé zlí, lháři, lupiči, ubijcové, vrahové, ničitelé, mafiáni. Ti všichni užívají svobodu nesprávným způsobem a domnívají se, že si to mohou dovolit. Ano, mohou. Jenže přejímají za své konání zodpovědnost. 

Účinkuje zde neviditelný a mocný zákon. Lze ho definovat jako svoboda = zodpovědnost.

Ten neviditelný mocný zákon není vidět a lidé běžně podléhají klamu a zdá se jim, že neexistuje. Avšak on existuje.

Lidé bývají překvapeni náhodami a nehodami. Náhody však nejsou, vyskytují se jen následky dobrých a zlých příčin. Ovšem lidé nevidí souvislost mezi dobrými a zlými skutky a jejich následky. Jsou nevědomí.

Zuřivě a ze všech sil máváte praporem svobody. Avšak chybí Vám velice důležitý druhý prapor - prapor zodpovědnosti. Tím se zařazujete mezi lidi nevědomé, Chybí Vám kvalifikace prezidenta.

Bylo by požehnáním pro Vás, pro republiku a pro celý svět, kdybyste abdikoval a vystěhoval se z Hradu. Občanům by byla dána příležitost hledat lepšího prezidenta, než jste Vy.

Hlásat jen svobodu je nezodpovědnost. Hlásat jen svobodu znamená nabízet ji všem, i mafiánům a organizovaným zločincům, a to je osudná chyba. Hlásáním pouhé svobody rozmnožujete pouze zmatky a chaos.

Žádám všechny šéfredaktory a funkcionáře tisku, rozhlasu a televize o zveřejnění tohoto dopisu v plném znění rámci svobody slova. Kdyby tomu bránil některý zákon, pak je to zákon špatný a je třeba ho zrušit.


Ostrava dne 20.9.2009

Se srdečným pozdravem Josef Oršulík.

Dobrou pohodu přeje a těší se na vás...
VILA UNIVERS - knihovna s internetem zdarma
Vrázova 5, 703 00 Ostrava-Vítkovice (naproti ŘV)
595783024 (J.Oršulík), 604388663 (knihovnice a webmaster)
www.maliarik.wz.cz (seznamy všech knih, informace o akcích a přednáškách, fotogalerie, odkazy)



