Máme tu krizi !?

Téměř dnes a denně slýchávám, že je tu krize, nebo přinejmenším se k nám pomalu sune, nebo šine (pokud
to nemají vyšinuté někteří jedinci, kteří tak rádi opakují své naučené mantry).
Již asi před rokem jsme se mohli od některých „odborníků“ Odborník je v současné době v mnoha
případech někdo, kdo především jde s masou a nepoužívá žádná „fake news“. Protože pokud mluvíte
s proudem ničeho takového se ani dopustit nemůžete, protože co řekne proud, je pravda, protože umí
správně vycítit ten správný směr (obracečů kabátů je jen v české kotlině spousty, ale to si uvědomí jen ten,
kdo má paměť, kterou se nám dnešní mocní snaží sebrat), nikoli skutečná osobnost, která dané
problematice skutečně rozumí. A tak se krize blíží, a pokud ne, tak přijít musí, to je jasné. A pokud nepřijde,
tak ji musí vytvořit. Spotřeba rostla, výroba si neustále stěžovala, že by potřebovala více lidí, a jen díky jejich
nedostatku nemůže zvyšovat produkci. A ejhle, krize. Již někdy od podzimu se v některých firmách začalo
zpomalovat. Snižovaly se objemy zakázek, vzdělávání pracovníků, omezovaly se dodavatelské firmy,
a časem dokonce přišlo i propuštění ve velkých továrnách, i když veřejně se to nějak neprobírá. Ono se také
propouštění týká především agenturních pracovníků, skutečného problému organizací! Kdyby bylo
agenturních pracovníků maximálně tak 10 % a skutečně vykrývali jen mimořádné výkyvy, asi by to bylo
v pořádku. Ale mnohde je množství agenturních i přes 50 % všech lidiček v organizacích! Jak je to možné,
když ty organizace vedou skvělí „odborníci“. Manažeři s velikým rozhledem a angličtinou v ústech,
s frázemi, které se naučili na mnoha firemních „meetincích“, školeních „soft skills“„ nebo společných
„outdoorových aktivitách“, kde je naučili, že nic není nemožné.
A co taková krize nedostatku elektrické energie. Před rokem „eko odborníci“ tvrdili, že je energie nadbytek
a je třeba zavřít co nejvíce těch nebezpečných jaderných elektráren. Vše nám vyrobí slunce nebo vítr, tak
proč elektrárny. A dnes? Cena energie roste. A pokud se nerozhoupeme včas, a budeme stále podléhat těm
„super odborníkům“, není daleko doba, kdy jí bude málo.
Kde jsou ti „polistopadoví odborníci“, kteří šmahem zrušili všechny připravované projekty na elektrárny,
vodní díla, horkovody, a další komunistické přežitky, rozprodali tuto zemi cizákům, kteří to nedělali pro nás,
ale pro sebe, pro své zisky. Dnes vymýšlíme komise a vedou se jednání, že by bylo třeba vodu v krajině
udržet, umět bezpečně a levně vyrobit energii, udržet vodu v půdě, zajistit soběstačnost v potravinách,……
Je někdo kdo si pamatuje, jak někteří politici vykřikovali, že zemědělství nepotřebujeme, že když bude
třeba, vše dovezeme? Zde je krize. Protože ti skuteční odborníci, co kdysi něco stavěli a budovali, vytvářeli
hodnoty a učili se to od těch starších, co také v minulosti budovali, už jsou přestárlí, nebo odešli tam, odkud
jejich znalosti nezískáme. Ale stačí pár školení a budeme mít „rádoby odborníky“ opět (myslíte, že stavby
postavené za posledních 30 let vydrží to, co ty staré komunistické, a to máme ty nejmodernější technologie
o kterých se našim předkům ani nesnilo).
A krize se začala rozrůstat, jejich přičiněním, a pokud to někdo nezarazí, určitě přijde, a bude větší, než
všechny předcházející. Ale může to někdo zastavit? Místo aby naše společnost směřovala kupředu, měla
snahu něco zlepšovat a vyvíjet, věnuje se aktivitám, které jsou skutečnou krizí celé společnosti! Zde
opravdu krizi máme, a jakou. Již se nám pomalu blíží oslavy, které připomenou, jak nás studenti a umělci
vyvedli z osidel komunismu (jen pro upřesnění, rozhodně zde nebyl komunistický režim, ale socialistické
zřízení vedené KSČ, které velmi dobře přizvukovala i ČSL – dnešní KDU-ČSL a ČSS, aby obě tyto strany dodaly
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tomu „komunistickému zlu“ zdání demokracie (to jen na západě se za názory nezavíralo, neperzekuovalo,
své by nám mohl vyprávět třeba Einstein), jen dnes všichni plivají jen na jednu z těch stran). Neměli by se
stejně červenat i bratři a sestry z KDU-ČSL? Ne, ne, to pardon, to jsou přece demokrati a vždy byli?
Ona krize je dle mého v tom, že zmizelo opravdu kritické myšlení, které naše a starší generace trvale musely
používat. Umění čtení mezi řádky. Nenechat se ovlivňovat tím, co jim kdo nakuká. A vše začíná v rodinách,
školách (když klesá úroveň škol a dle vyjádření z ministerstva školství má na vysokoškolské vzdělání právo
každý, tak má z logiky právo i na maturitu každý, byť by musel asi mít třeba asistenta, protože je nějak
zdravotně, myšleno v hlavě, omezen, nikoli fyzicky). Slovo pravda se změnilo ve frázi, které vyjadřuje to, co
určují někde mimo pravdu ti, co chtějí vládnout a ovládat. Pravda již není to, co opravdu pravdou je, ale to
co je dobré pro ty naše „odborníky“ z jakéhokoli spektra společnosti. Pravda je to, co říká oficiální televize
(tak to chce EU), pravda je to, co řeknou sluníčkáři (většinou asi umělci a darmožrouti z neziskovek, kteří jen
boří). A to se prosím zastávám těch, co opravdu pracují v neziskovkách, jež pečují o děti, nemocné, staré
a jinak handicapované lidi. Ale ty mají něco, co ti „odborníci“ nikdy mít nebudou. Cit, soucit, ochotu, nebo
potřebu pomáhat, nikoli škodit (protože škodit se může, je to beztrestné a ještě nám na to stát dá peníze).
Pravda není to, co se dá doložit, ale to co někdo yvsvětlí, jak má být chápáno. Ale to už nám říkával TASS,.
Děkuji. Nechci. Nebo tato země potřebuje tisíce filozofů, historiků umění, politologů, sociologů, specialistů
na jakýkoli jazyk, genderových specialistů? Nebo raději kováře, zámečníky, zedníky, soustružníky,
průmyslováky, pěstitele, inženýry technických oborů a všech, bez nichž není možné nic vypěstovat, vyrobit,
opravit, řídit? Nebo si někdo s kritickým myšlením může myslet, že tato země uživí tisíce těchto
darmožroutů, kteří se k práci nehodí, nic nevytváří, ale za naše státní prostředky vymýšlejí další omezení
a vymyšlenosti, které by v jejich neziskovkách mohly podkopávat nohy těm, co mohou tuto zemi posunout
kupředu. Nebo jste někdy viděli genderového specialistu, jak snížil fyzickou zátěž komukoli z nás? A to
nemluvím o tom, že za státní prostředky, nebo peníze těch, kteří se naši křesťanskou západní civilizaci snaží
zničit (všimli jste si, že velké množství těch mocných nemá potomky, tudíž po nich potopa?) se skvěle baví a
„odborně“ hovoří o čemkoli. Nemluvě o tom, že si mnoho těchto „odborníků“ rádo bere do „huby“ pana
prezidenta a uráží jej. Urážet prezidenta udělá ne hulvát, ale debil! A komukoli to sdělím přímo do očí.
Protože demokrat bere svoji porážku, gratuluje vítězi a hledá cesty, jak příště zvítězit. U nás už ale dávno
skončila demokracie a nastala demokratůra! Kombinace 1984 a Konce civilizace. Zde opravdu vidím krizi.
Protože pokud může svět řídit skupina lidí, nebo do chodu světa zasahovat, aniž by za nimi stála jakákoli
hodnota, kterou vytvořili ve svém životě, krizi se rozhodně nevyhneme.
Krize vědomí a svědomí, to je oč tu běží. Nikoli ekonomiky.
A pokud se nevrátí již od útlého dětství do těch malých lidiček pokora a úcta, nevidím cesty zpět.

Pod Ještědem, 11.5.2019
Ing. Ludvík FILIP
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