
V mnoha článcích,  jsem si  přečetl  o principu kapitalismu.  Jaký že je  to  špatný systém, jak okrádá
a zubožuje lidi, ničí ekonomiky států. Nikde jsem se však nedočetl, proč tedy kapitalismus lidé chtějí? Snad
protože jsou od přírody neskutečně hloupí a chamtiví. Východiskem je prý změna systému, jenže..., v současné
době je změna systému neuskutečnitelná scifi. Pokud KSČM zůstane v parlamentu, může brzdit rozkrádání
státu a pomáhat zvyšováním minimální mzdy a důchodů lidem přežít, na rozdíl od ostatních politických stran.
Paradoxně se tak potencionálním voličům bude dařit relativně dobře a KSČM volit nebudou. Levicové strany
v politice  končí  po celém světě,  a  lidstvo  to  tak  chce.  Ač se  to  nesmí  říkat,  většina  populace  chce  válku
a kdekoli a proti komukoli. Zejména pak proti těm, kteří mají suroviny, jež ve světě velmi rychle dochází. To co
zákonitě přijde a je plánováno - zejména skokové zdražení energií a surovin, nám to brzy razantně připomene.
Hloupost  a  chamtivost  jsou  motorem  a  palivem  vývoje  současné  společnosti.  Paliva  máme  tedy
nevyčerpatelnou zásobu a motor je prakticky nezničitelný.

Společnost  se  vývojově  vrátila  o  staletí  zpět,  bez  ohledu  na  technický  pokrok.  Ten  v  rozporu
s filosofickými klasiky ke zlepšení vlastností, povahy lidí a společnosti nevede. Spíše je tomu naopak. Podle
mne se klasici hodně spletli, a je na nás, zda vytvoříme nové funkční filosofické teorie vývoje lidstva, nebo
budeme zarputile opakovat jejich již věkem zaváté statě a poučky, které dnes zjevně nefungují. Z tohoto učení
se tak dnes stává knižní brak, vhodný leda do archivů a muzeí. Tohle naduté učení, přehlížející vše kolem sebe,
se zapomnělo vyvíjet a měnit tak, jak se měnila celá společnost. To je hlavní důvod toho, proč dnes je tam, kde
je - totiž pomalu a jistě v prachu dějin. Pokud bude KSČM vytrvale bránit ideologické bašty těchto teorií,
skončí pochopitelně s nimi a na stejném místě.

Bohužel, ani já nevím, jak se z této spirály smrti, proti vůli většiny naší členské základny vymanit. Snad
tedy  jednou  někdy  a  někde,  jako  Fénix  z  popela  levicových  stran,  vstanou  noví  bojovníci  za  sociálně
spravedlivou společnost, s novou a funkční ideologií a myšlenkami oslovujícími budoucí populaci.
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