
  

                                           Kam se poděl lidský rozum? 

Je to až s podivem, kam poslední dobou směřuje lidské konání.  

Sledujeme - li denně proudy informací v té záplavě nejrůznějších médií, ve které je čím dál těžší se 

orientovat, pak můžeme ŕíci jediné:"Kam se poděl zdravý lidský rozum (common sense) ?" 

Rozhodování Establishmentu a exekutivy jednotlivých států a jejich uskupení se z valné většiny zdá 

pro ještě racionálně (jak doufám) uvažující  většinu lidi naprosto iracionální a nepochopitelné. 

Místo toho, aby státní představitelé řešili skutečné problémy svých občanů, uchylují se v přemíře 

stohů nejrůznějších předpisů a nařízení postrádajících často jakýkoli smysl, k vymýšlení a nastolování 

problemů uměle vytvořených, které ve skutečnosti vůbec neexistují. 

Pro příklady nemusíme chodit daleko: viz rozhodnutí EU o zákazu produkce žárovek, snížení 

výkonu vysavačů, zakřivení banánů, zákazu legálního držení zbraní v době přímého ohrožení naší 

bezpečnosti, rozměrů záchodových mís, emisí motorových sekaček na trávu a mnoho dalších. 

Životně důležité záležitosti jako například ochrana vnějších hranic EU, důsledná registrace migrantů, 

osobní angažmá při řešení snesitelnější podmínek pro život v zemích, odkud migranti přicházejí, se 

buď řeší jen na papíře nebo nic neříkajícími slovními proklamacemi při absenci jakýchkoli reálných 

činů. 

To obyvatele EU samozřejmě každodenně vnímají a sledují. 

Pak současní politici diví, že se voliči čím dál tím víc přiklánějí k pravicovým či levicovým 

extremistům. Navíc i rétorika některých politiků z tzv. tradičních stran nabývá na rasanci.  

Stejně tak ku příkladu některá veřejnoprávní média v Německu se začínají nebývale ostře vymezovat 

proti sousednímu Rakousku, kdy kupříkladu v satirických pořadech parodují Hitlera, jenž hodnotí 

volby rakouského presidenta. 

Myslím, že toto k dobrým sousedskými vztahům rozhodně nepřispívá. 

Přílíváni oleje do již tak mocně rozdmýchaného ohně není to nejrozumnější, co lze v dané chvíli 

udělat. 

Podívejme se třeba na výzkum vesmíru. Troufám si tvrdit, že od doby přistání člověka na Měsíci 

nedošlo ke srovnatelnému pokroku.  

Před více než 48 lety, kdy mise Apollo přistála na Měsícu jsme předpokládali, že v novém Miléniu se 

budeme procházet na Marsu. Na Měsíci pak měla dávno stát základna sloužící pro start vesmírných 

lodí, či dle mého názoru letadel na lidské vesmírné mise. 

Nic z toho se nestalo, i když jsou tyto meziplanetární lety a také výpravy za hranice naší sluneční 

soustavy životně důležité pro nás všechny, kdož obýváme planetu Zemi. 

Místo toho se masivně investuje do rozdmýchávání sporů mezi lidmi a státy na Matičce Zemi dle 

starodávného a archaického hesla "Rozděl a panuj". To samozřejmě neposlouží obyčejným lidem ale 

ani těm "mocným", jež tyto spory a války mají na svědomí. 

Silně pochybuji o zdravém rozumu těch, kteří takto konají. Mají na 

mysli pouze svůj vlastní a okamžitý prospěch a o ostatní bytosti na Zemi se nezajímají.  

Nicméně naše Globálni ves už je natolik propojená, že takovéto izolované uvažování o pouhém 

vlastním prospěchu je zcela irelevantní a se zdravým rozumem (common sense) nemá nic společného. 

Naopak vede k destrukci všeho, čeho jsme doposud jako lidské bytosti obdařené jako jediné 

rozumem od Pána Boha dosáhli. 



 

 

 

Pojďme se tedy vzchopit a zapojit náš rozum do efektivních činů mající smysl a zvolme si 

představitele, kteří to dokáží a povedou nás do budoucnosti, která bude mít smysl a perspektivu pro 

nás, pro všechny  

 

 


