
                                           
Lidská existence na Zemi je velmi křehká a zranitelná!

Marxův a Engelsův Manifest komunistické strany v únoru 1848 začínal slovy: Evropou
obchází strašidlo – strašidlo komunismu.

Dnes  celým  světem  opět  obchází  strašidlo  –  strašidlo  kapitalismu.  Kapitalismus  je
nositelem  korupce.  Pro  svůj  rozvoj  využívá  zejména  nejparazitnější  lidskou  činnost,
militarismus,  zbrojení  a  válečné  působení  na  celém  světě.  Tedy  činnosti,  které  vyčerpávají
přírodní a energetické zdroje a lidskou práci a přinášejí za to lidstvu ničení jím vytvořených
hodnot,  lidských bytostí  a  přírodního prostředí  na celé  planetě.   Ohrožuje přežití  lidstva na
Zemi! Není schopen řešit současné hluboké rozpory.

Komunismus ještě nikde nebyl, i když jeho idea se rodila  již hluboko v době před Marxem
a Engelsem. Komunismus by byl  pravým opakem kapitalismu.  Znamenal  by svět  bez válek,
lidského utrpení a  neustálého ničení lidmi vytvořených hodnot a životního prostředí. Znamenal
by konec „bezúčelné práce“ a skutečnou všestrannou a promyšlenou péči o životní prostředí.

Čteme-li  dnes  Komunistický  manifest,  jsme  překvapeni  obrazem  světa  podobnému
našemu,  kdy  technologie  hrozí  rozbít  dosud  existující  společenské  vztahy.  Revolucionizující
nástroje  výroby  proměňují  vztahy  ve  společnosti  a  přináší  neustálou  destabilizaci  sociálních
podmínek. Vznikla nesnesitelná nerovnost, chtivost po penězích a únos parlamentní demokracie
bankéři a miliardáři. Otroci práce za mzdu nebudou mít existenci, v níž by mohli přežít.

Lidé, probuďte se! Planetu Zemi je třeba zachovat pro příští generace. Aby to bylo možné,
musíme se snažit změnit i mnohé lidské vlastnosti – bezuzdnou spotřebu, pýchu, domýšlivost,
aroganci.  Ale  také  lenost,  závist,  podvod  a  lež.  Politickou  a  náboženskou  netoleranci  a
nesnášenlivost.  Musíme  odstranit  zisk,  který  je   jen  rentou  pro  několik  parazitů  a  neslouží
obecnému blahu.

Společnost  bude  vždycky  názorově  rozdělená,  ale  spravedlivé  řešení  je  možné  jen
všeobecným  kompromisem.  Je  nutné  nově  formulovat  lidskou  svobodu  a  řešit  duchovní
prázdnotu současné doby.

Vezměme naši budoucnost do svých rukou. Marxismus je návodem ke způsobu myšlení.
Marxismus patří k myšlenkové výbavě lidí, kteří seriozně uvažují o stavu a perspektivách lidské
společnosti. Postavme se proti duchovnímu ustrnutí, které přináší kapitalismus. Komunismus je
humanismus, je záchranou lidské civilizace.
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