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Milí priatelia, 

Je tak veľa  vecí, čo Vám chcem povedať a ktoré chcem aj zrealizovať 

- Sú veci, ktoré sú dané a my ľudia ich nezmeníme. Ako napríklad to, že nezmeníme otáčanie 
zemegule na opačnú stranu. 

-Sú veci, ktoré zmeniť môžeme. Ako napríklad to, že opravíme veci, ktoré nám prestali fungovať.  

-Sú však veci, ktoré zmeniť musíme!!! Ako napríklad, nefunkčný spoločenský systém!!!      

A je dokonca našou občianskou povinnosťou  tak urobiť, minimálne sa o to pokúsiť. 

Politike som sa nikdy nevenovala, pretože som si myslela, že politické záležitosti môžu riešiť 

iba vyvolení. A nemala som na to pravdu povediac ani čas, pretože som riešila deň čo deň 

existenčné problémy. Veľmi dlho som žila život, ktorý nám pripravovali naši politici a pridlho 

znášala ich rozmary v nádeji, že raz bude lepšie.  

No nestalo sa tak a predpokladám, že väčšina z vás žije podobné osudy, ak nie horšie a 

netreba ich bližšie rozoberať.  

A potom prišiel deň, keď sa vo mne niečo zlomilo a povedala som si, že už takto žiť nechcem! 

Po desaťročia, stále a každým dňom čakáme, že niekto niečo urobí, čokoľvek, čo by nám 

ľuďom zmenilo životy k lepšiemu.   

Bohatí a mocní nebudú mať nikdy dosť, zákony budú robiť tak, aby vyhovovali iba im a my, 

ostatní, budeme tí, ktorí budú musieť tieto zákony aj dodržiavať. Môžeme robiť čo chceme, 

môžeme sa snažiť akokoľvek zlepšiť svoju finančnú situáciu. Zákony a množstvo stále nových 

nariadení, sankcií a exekúcií, nás budú zrážať neustále k zemi. 

Za desaťročia vládnutia politických garnitúr sa občania nedočkali žiadnych pozitívnych zmien. 

Práve naopak. Korupcia najväčších rozmerov, s tým súvisiaca prepadajúca sa ekonomika, 

katastrofálna životná úroveň obyvateľstva a narastajúca chudoba sú výsledkom vládnutia 

doterajších vlád. 



Pretože peňazí pri súčasnom spravovaní sveta nebude nikdy dosť a jednoduchý človek sa 

môže aj potrhať v niekoľkých zamestnaniach, najradšej by som túto realitu vyriešila  

nasledovne. 

K týmto názorom a aj presvedčeniu ma doviedlo doslova zúfalstvo a beznádej, že raz bude 

lepšie.  

Chcem „Svet bez peňazí“ lebo viem, že ich nepotrebujeme.  

Na základe osobných skúseností, prežitých udalostí, dlhoročného pozorovania vývoja 

spoločnosti ako aj súčasného diania vo svete všeobecne, som dospela k názoru a 

presvedčeniu, že jediná možná cesta k záchrane ľudstva a planéty Zem je cesta zrušenia 

peňazí v celosvetovom meradle.  

Peniaze podľa môjho názoru, môžu fungovať iba v spoločnosti, v ktorej morálne hodnoty 

vysoko prevyšujú tie ekonomické.  

V spoločnosti, v ktorej ľudia nad hodnotou peňazí, v maximálnej možnej miere vyznávajú 

morálne hodnoty ako sú (pokora, úcta človeka k človeku, schopnosť pomáhať si navzájom, 

neokrádať  jeden druhého, schopnosť nepovyšovať sa a neponižovať, schopnosť nevlastniť 

a neovládať).      

Peniaze môžu existovať iba v spoločnosti, v ktorej životná úroveň obyvateľstva je vyvážená 

rovnomerne, kde nie sú priepastné existenčné rozdiely.                                                                          

Peniaze môžu slúžiť ako platidlo iba vtedy, ak hodnotu peňazí, budú niekoľko násobne 

prevyšovať hodnoty morálne!!!       

Peniaze obmedzujú človeka a kazia charakter. Človek je bytosť nedokonalá. Nie každý z nás 

má dokonalý charakter. Nie každý z nás je nepodplatiteľný.  V minulosti ako aj v súčasnosti, 

sme svedkami toho, že práve ľudia bez čistého charakteru, bez schopnosti odolať pokušeniu 

peňazí a úplatkov, ktoré sa nazýva KORUPCIA vládnu vo svete.   

Takýmto spôsobom spravovať krajiny a svet nie je správne. Vidíme to všetci, kam vedie  

chamtivosť po moci a peniazoch. 

Každý jeden človek a všetko živé čo sa na Zemi nachádza, má právo na slobodu a má právo 

užívať všetky dary Zeme bez rozdielu. Nikto nemá právo nikoho obmedzovať, ponižovať, 

týrať, vykorisťovať a nikto nemá právo nad nikým vládnuť a uplatňovať si nad kýmkoľvek a 

čímkoľvek svoju moc, pretože mu ju nikto nedal !!! 

Človek by si mal stále uvedomovať, že všetko, čo máme a čo užívame pochádza z prírodných 

zdrojov tak, ako vzduch, voda, slnko, že Zem tu bola dávno pred nami a my máme právo ju 

IBA užívať.   

Preto už nemožno čakať, už sa nemôžeme iba prizerať. Je našou ľudskou povinnosťou ZLO 

zastaviť !!! 



Už nemôžeme viac dovoliť aby mozog obmedzený myslením iba na úrovni peňazí a moci 

ďalej ubližoval ľudstvu a ničil všetko čo mu príde pod ruku. 

JE ČAS NA RADIKÁLNE ZMENY!!! 

PRIAMA DEMOKRACIA nevznikla do počtu k už existujúcim politickým stranám. Vznikla z 

nutnosti, zo zúfalstva nás občanov, ktorí odmietajú rešpektovať zákony postavené na 

podvodoch, ktorí nechcú živoriť ale chcú normálne žiť tak, ako to ukladá aj Ústava SR vo 

viacerých jej článkoch o ochrane ľudských práv a slobôd a ktorá sa aj v plnom rozsahu vo 

viacerých jej bodoch porušuje. Chceme dosiahnuť, aby sme si svoj štát spravovali my, 

občania. Moc nebude pochádzať od politikov!!! Právo vládnuť a zneužívať svoje právomoci 

politikom nedal nikto z nás. Dali sme im právo spravovať naše spoločné záujmy, no politici 

spravujú iba svoje vlastné záujmy, čo je v rozpore s ľudskosťou, morálkou, zákonmi SR ako aj 

Ústavou SR. 

Prichádzam s myšlienkou žiť bez peňazí a je len a len na nás, aby sme zachránili sami seba a 

všetko, čo sme zničili a zdevastovali, kým sa to ešte zachrániť dá.  Myšlienkou žiť bez peňazí a 

nelimitovať sa nimi zbytočne, sa vo svete zaoberá veľmi veľa ľudí. Je len otázkou času, kedy 

sa spojíme a budeme uvažovať nad tým, ako sa problémy dajú riešiť a nehľadať zbytočné 

prekážky. 

Svet musia spravovať iba ľudia čestní a spravodliví.  

Obrovským šťastím by pre mňa bolo, keby táto moja idea bola občanmi prijatá ako čistý a 

nezištný zámer o zlepšenie života na Zemi pre všetkých, bez rozdielu rasy, náboženstva, 

vierovyznania, sociálneho postavenia a následne zrealizovaná za podpory širokej verejnosti. 

Chcem vniesť do politiky ľudskosť, jednoduchosť riešení a nový pohľad na to, ako môžu 

ľudia vedľa seba žiť v harmónii. 

Verím tomu, že sme ľudia, že všetci nie sme monštrá v ľudskej koži, že vieme ešte zdravo 

uvažovať a rozlíšiť, čo je dobré a čo zlé. 

Verím, že sa rozhodneme správne!!! 

 

Nová budúcnosť je .......................  č. 28PRIAMA DEMOKRACIA 

Nové zmýšľanie je ......................... č.12JANA LACHKOVIČOVÁ 
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