LOKÁLNÍ RESET
CHCEME INKLUZIVNÍ KAPITALISMUS A ZEMŘÍT NA KOLENOU?
NEBO CHCEME RADĚJI ŽÍT VE STOJE?
Rok 2020 si budeme hodně dlouho pamatovat nejen z důvodu pandemie, která
nám vstoupila do životů a omezila nás na svobodě, ale především nám přinesla
systémovou změnu a postavila nás na křižovatku, která bude ovlivňovat náš
budoucí svět. Tento svět bude postaven na zcela jiném systémovém základě.
Procházíme dynamickým vývojem a společnost se musí přizpůsobit všem vlivům
současného světa. To, co fungovalo včera, dnes již nefunguje.

EXPANZE
Aby kapitalisLcká společnost mohla fungovat, musí růst neboli expandovat.
Neexistuje rovnovážný neutrální stav, takzvaná rovná nula. Vše je založeno na
jednoduchém pravidle. Buď produkujete zisk nebo ztrátu, nic víc. Úspěšný nebo
neúspěšný. Expanze vytváří prostor ke generování zisků a neohlíží se na žádné
společenské důsledky.
Expanze je tedy ten hlavní prvek, nad kterým bychom se měli důkladně
zamyslet.
Základy kapitalisLcké společnosL popsal poprvé v roce 1776 ekonom a ﬁlosof
Adam Smith v jeho díle Bohatství národů. Sám přitom došel k závěru, že
společnost žijící na takových základech má svůj začátek a konec.
Pro expanzi máme omezený prostor. Vše začalo nenápadně, kdy podnikatel
ovládl prostor ve své obci, následně ovládl okolní obce, region a začaly se
vytvářet nadnárodní společnosL, které nabízejí stejné služby a výrobky po celé
planetě. Pro expanzi v prostoru se využily veškeré prostředky, od revolucí až
po vojenské obsazování tak, aby se růst nemohl zastavit. Za hranici naší planety
za[m expandovat nelze. Kapitalismus tvrdě narazil na svou hranici a neměl
možnost dále fyzicky expandovat. Existenční faktor expanze v prostoru byl
zcela naplněn.
Kapitalismus stál před těžkým rozhodováním. Přiznat, že nemůže dál
expandovat a skončit nebo najít prostor pro další expanzi! Našla se. Expanze
v čase! Kapitalismus byl zachráněn a mohl dále na nějaký čas existovat.
Nejznámějším reprezentantem nového směru se stal “spotřebitelský úvěr”,
který umožňuje zmíněnou expanzi v čase. V podstatě jsme si začali vybírat
budoucí zisky. Spotřebitelé dostali šanci dosáhnout na budoucí platy tak, aby
si mohli koupit zboží, na které v reálném čase nemají. Toto zboží by za jiných
okolnos[ nemohlo být umístěno v prostoru. Začalo tak nekontrolovatelné
zadlužování.
Expanze v čase trvala od osmdesátých let minulého stole[ až do roku 2008.
Od té doby je hospodářský růst na pozadí rychlejšího růstu dluhu, to znamená,
že reálný růst již není skutečný.

Zajímavě to dokresluje ekonomická datová staLsLka FRED peněžní zásoby
v kategorii USD M1. Na grafu je vidět normální trend růstu až do roku 2008,
od toho roku se růst zrychlil a v roce 2020 se zhrouLl. Po tomto evidentním
kolapsu, agentura FRED rychle oznámila ukončení aktualizace těchto dat.
V mezičase se objevil ještě jeden pomocný faktor, který napomáhal expanzi,
a to je kvalita. Když před 100 lety někdo vyrobil lokomoLvu a prováděl by u ní
základní údržbu, jezdila by dodnes. Stejné je to u pračky, mikrovlnné trouby,
telefonu atd. Čím je výrobek mladší, [m má v dnešní době kratší životnost.
Výrobní kapacita je tak obrovská, že bychom mohli zásobovat dvě planety.
Kolik existuje ve městech parkovacích míst, abychom tam mohli naskladnit
další miliony aut? Podle staLsLky stojí automobily na místě v průměru 95%
svého času. Dopravní struktura je neuvěřitelně neefekLvní a přitom je na ní
závislá velká část české ekonomiky.
Poslední zoufalý pokus nastal v roce 2015, kdy se již vědělo, že nic nefunguje
a bylo nutné nějak sLmulovat poptávku. Začalo přemísťování obyvatelstva v
prostoru tak, aby lidé z nerozvinutých zemí, kteří ještě nevěděli, co by mohli
potřebovat, získali chuť to ch[t. Nebylo důležité, kdo to zapla[, hlavně se
nesměl zastavit hospodářský model. Začala migrační krize. Přemístěním
obyvatelstva se zároveň otupí národnostní cítění tak, aby se v budoucnu mohly
zrušit hranice. Kapitalismus ze své podstaty nenávidí hranice, protože tvoří
překážky efekLvního obsazování prostoru. Mladé generace nejsou již tak citově
spojené se svými hranicemi. K tomu dopomáhá dnešní školství.
Je to nekompromisní proces, výrobek musí být vyroben tak, aby obstál v
konkurenci jiných stejných výrobků. Proto se musí vyrábět efekLvně, nejlépe

ve velké sérii. Velká série vytváří tlak na umístění neboli na prostor kolem sebe.
Pokud prostor nemáte, začnou se vám výrobky hromadit na skladu. Takový
výrobek ztra[ svou hodnotu a přestane pokrývat náklady do něj vložené.
Proto silnější koupí slabšího a následně zruší konkurenční výrobu. KapitalisLcké
elity se nemohou zajímat o lidi v regionu. Bojují o vlastní přeži[, výrobek nebo
služba se ocitá v čím dál těsnějším prostoru.
Největší světoví ekonomové, podnikatelé a ﬁnančníci neví jak dál. Bojí se!
Vědí, že pokud chtějí existovat, musí najít řešení podobné tomu, s kterým přišli
v minulosL, aby zase odložili o nějaký čas nezvratný konec kapitalismu.

ELITY BOJUJÍ O ŽIVOT
Je třeba si uvědomit, že pro kapitalisLckou elitu je to boj o holý život. Revoluce
a změna systému vždy změní potřeby obyvatelstva a vymění elity. Ne zřídka
skončí staré elity na popravišL, je jim odebrán veškerý majetek a jsou
dehonestovány.
Vidíme velmi zřetelně, jak nám chtějí představit nový začátek. Světové
ekonomické fórum a jeho hlavní představitel Klaus Schwab nám představil
program „The Great Reset“, který podporují světové elity i největší nadnárodní
koncerny.
Tento projekt byl cíleně zadán jinou iniciaLvou, která úzce koordinuje své cíle
s názvem inkluzivní kapitalismus neboli spravedlivější kapitalismus.

Hlavní představitelé jsou Lynn Forester de Rothschild, jakýmsi patronem je
papež FranLšek a následník britského trůnu Princ Charles se nechce jen
zúčastnit, ale rovnou se stát jejich vůdcem.
Rada pro inkluzivní kapitalismus je s VaLkánem (CICV) v alianci, na které se
podílí 48 bank, fondů, korporací a zvláštní vyslanec OSN pro klima. Nazývají se
„The Guardians“ neboli strážci.
Co je jejich cílem? Jak vidí náš budoucí spravedlivý svět?
Představte si společnost, kde bude existovat jen osobní nejnutnější majetek.
Veškerý klíčový majetek pro podnikání bude převedený hrstce vybraných
nadnárodních společnos[, které budou ochraňovat strážci a L by také chtěli
dávat pozor na to, aby svět byl spravedlivý ke všem. Jde o to, aby byla nalezena
rovná nula. Což znamená rozdělit trh, zrušit konkurenci a vše co s [m souvisí.
Jen pár nadnárodních společnos[ je schopno se domluvit na rozděleném
prostoru, o to líp když budou mít stejného majitele. Cena se stane druhořadou,
protože nebude vystavena konkurenci. Konkurence jednoduše nesmí existovat,
proto vám nebude dovoleno samostatně podnikat. OSN přizpůsobila svou
agendu tomuto cíli, takzvaného udržitelného rozvoje. Slyšíte ten odkaz na
rovnou nulu?
Udržitelný rozvoj znamená tlak a regulaci pomocí uhlíkové neutrality. S [m
musíme přece všichni souhlasit. Uhlíková neutralita je zároveň jediný možný
faktor působící stejně po celé planetě. Uhlíková neutralita je nastavena tak,
aby dramaLcky snížila spotřebu, [m bude lépe regulován udržitelný rozvoj.
Peníze pozbydou hodnotu a zůstane jim pouze regulační význam. Lidé budou
dostávat pouze základní nepodmíněný příjem s přihlédnu[m na sociální skóre.
Stát ztra[ svou funkci, jelikož selhal [m, že nezvládnul své hospodaření
a krizové řízení v těžkých časech, proto jeho funkci převezmou již zmíněné
nadnárodní společnosL. Tyto nadnárodní společnosL budou vykresleny
v médiích jako ekologicky stabilní, ekonomicky úspěšné, které ví lépe, jak
hospodařit s majetkem. Pamětníkům to jistě připomíná situaci v socialisLckých
státech. Jenom místo státu, který vlastnil všechny výrobní prostředky, tu teď
bude soukromý vlastník, který by chtěl v našem zájmu vlastnit všechno.
Pro mnohé je inklusivní kapitalismus jen teorii a nevěří, že je možná privaLzace
takového rozsahu v dnešní době. Podívejme se, jaká je situace ve Spojených
státech. Nikoho nezaráží fakt, že burzy v roce s COVID 19 (r. 2020) rostly přesto,
že hospodářství padalo na kolena. Jedná se o skrytou privaLzaci, kdy “někdo”

koupí všechno co se na burze objeví. Velká trojka - americké ﬁnanční
společnosL BlackRock, Vanguard, a State Street na konci roku 2020 spravují
již majetek v hodnotě 15 bilionů dolarů, což představuje více než tři čtvrLny
hospodářství USA. Ovládají 73% - 80% světového trhu fondů obchodovaných
na burze. Velká trojka například vlastní největší podíl ve společnostech
jako Apple, JP Morgan Chase a dnes v médiích velmi skloňovaný Pﬁzer.
Nepřijde vám divné, proč se dnes devastují ekonomiky, zavírají se násilně
hospodářské celky? Odstavují se především skupiny, které jsou relaLvně
nezávislé na velkých bankách. Nezávislost je v tomto případě třídní nepřítel.
Nejsou omezovány žádné koncerny, které jsou již skrytě vlastněny výše
uvedenou skupinou nadnárodních akcionářů. Žádné banky nejsou nijak
omezovány. Průmyslové a obchodní koncerny dostávají velké dotace pro
zaměstnance atd. Ve jménu zdraví se akceptuje zadlužování států. Samozřejmě
vše se děje pod zášLtou záchrany životů. Média nám každý večer říkají, jak je
důležité omezit podnikání všech, přitom se to děje velmi selekLvně.
Lidé se v nemocnicích neléčí, ale jen ošetřují. Nechráníme ohrožené skupiny
obyvatel, uzamkli jsme všechny. Léky, které by mohly pomoci, jsou v nouzovém
stavu zakazovány. Lékaři, kteří se snaží léčit, jsou dehonestováni, když použijí
jiný lék, než je oﬁciálně povolený. Záchranou je vakcína, o které nic nevíme a
nevíme ani to, zda nezpůsobí v budoucnu jinou závislost na medicíně, která
je ochraňována ochránci.

Jedno je jisté: KAPITALISMUS JIŽ NEEXISTUJE!

Sami tvůrci výše popsaného vědí, že kapitalismus již neexistuje. Nejde nyní
o peníze, ale o moc, aby mohli přežít a to doslova. Moc si musí za každou cenu
udržet!
Nenechte se zmást novým jménem „INKLUZIVNÍ KAPITALISMUS“!
Je to jen hříčka slov, která se snaží navodit situaci, že se vše vrá[ do starých
kolejí, když se nyní podřídíme.

Ovšem jedno staré pravidlo říká:
PLÁNY NEVYCHÁZEJÍ.
To neznamená, že se o inkluzivní kapitalismus nepokusí. Je jistě zajímavé
sledovat, kdo se propůjčil pomáhat a [m zradil národ! Jaká vytváří pravidla
a zákony, kdo a jak je vymáhá, jak nám vysvětlují, že ústava může být v těžkých
časech porušována. Někteří vědomky, jiní nevědomky s nutnou dávkou
fanaLsmu realizují scénář výše popsaný. Předseda Parlamentu dokonce přichází
s iniciaLvou jak zamezit vykonávání poslaneckého mandátu jiným poslancům
[m, že jim odebere plat, ale především jim odebere peníze, na které mají ze
zákona nárok k vykonávání poslanecké funkce, a vynucuje si [m svůj názor.

LOKÁLNÍ SYSTÉM
My se můžeme podívat i na jiný příběh, kterým se dnes nikdo nezabývá. Zkusme
si ho tedy popsat. Dnes ještě máme volbu. Pokud se chceme vráLt do
normálního života, nemůžeme se neustále spoléhat na Brusel, Čínu nebo velkou
trojku. Síť, do které nás chtějí zamotat, si musíme roztrhat sami.
Body k vybudování lokálního hospodářství:
1. Základní nepodmíněný příjem
2. Digitální měna
3. Koncentrace kapitálu
4. RoboLzace a nové zdroje energie
5. Zvýšený důraz na životní prostředí
6. Tvorba nových netradičních pracovních příležitos[
7. Řízení státu a vyhledávání talentů

Musíme vyjít ze stejného základu. Expandovat dál v prostoru již nelze, další
prostor již neexistuje ani v čase, protože vytvořený dluh generuje větší úrok, než
je potřebný růst hodnot a to centrální banky stanovují úrok FED 0,00 až 0,25%
a případě ČNB 0,25%
Například:
Úroveň dluhu čínské ekonomiky podle MMF, Světové banky, insLtutu
mezinárodních ﬁnancí překročila 300% HDP. To je srovnatelné s ukazateli
Spojených států a Evropské unie (eurozóny), ale v Číně oﬁciální staLsLky
nezahrnují zadlužení tvořené s[novým bankovnictvím (vydávání půjček
soukromými organizacemi, které nemají licence od čínské centrální banky).
Odborníci naznačují, že skutečný dluh v čínské ekonomice je při zohlednění
s[nového bankovnictví zhruba dvakrát větší, to je na úrovni 600% HDP.
Znamená to, že čínská ekonomika nafouknutá půjčkami, má ještě výraznější
dluhový charakter než ekonomiky USA a státy EU.
V Číně se buduje babylonská věž z dluhů!

HOSPODÁŘSTVÍ SE MUSÍ RESTRUKTURALIZOVAT
TAK ČI TAK!
Na prvním místě je uvědomění. Musíme si uvědomit, že svět již nelze budovat
na hodnotách kapitalismu.
Když nemáme prostor, musíme si stanovit vlastní, který jsme schopni nějak
ovlivnit. Typicky se musíme zaměřit na prostor, kde žijí lidé uznávající podobné
hodnoty, zvyky a mají podobné potřeby. Vyplývá z toho, že Evropská unie nemá
schopnost přežít, protože rozdíl v potřebách napříč Evropou je příliš velký.
Celý proces již začal odtrhnu[m Británie od Evropské unie. Další region se
stejnými hodnotami a potřebami je Španělsko, Itálie a energeLcky
neoddělitelná Francie a západní část Německa. Další typický region je Polsko,
část Východního Německa a Pobaltské země. Skandinávie tvoří jeden celek se
svým typickým designem a společenským životem.
Nás ovšem zajímá region ovlivňující naše prostředí. Jednotlivé regiony se můžou
formovat postupně a na samotném začátku působit jako samostatné celky. Pro
dosažení cílů je výhodné mít regiony s počtem okolo 50 milionů obyvatel. Když
máte obec příliš malou, lokomoLvu v ní nepostavíte a naopak, když je region
příliš velký, tak se na ničem nedomluvíte. Vše je dáno jinými potřebami. Zároveň

zůstane řada programů, na které bude padesáLmiliónový region malý a bude i
nadále výhodná spolupráce mezi regiony.

Náš typický region je CENTRÁLNÍ EVROPA.
Česká Republika, Slovensko, Rakousko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko a k této
zóně průmyslově neoddělitelné Bavorsko, případně jiné okolní země.
Každý takový region se musí vyrovnat s kolabující globální strukturou.
Zde je velký rozpor v pohledu inkluzivního kapitalismu a v pohledu regionů
samostatných celků.

ZÁKLADNÍ NEPODMÍNĚNÝ PŘÍJEM
Důležitým krokem je zabezpečit přechod na lokalizované hospodářství.
V tomto bodě se shodujeme s teorií inkluzivního kapitalismu v potřebě
vytvoření základního nepodmíněného příjmu. Zásadním rozdílem je fakt, že se
nesmí jednat o jedinou platbu obyvatelstvu, tak jak to popisuje konkurenční
projekt.
Základní nepodmíněný příjem je nový pohled na to, jak přerozdělovat veřejné
ﬁnanční prostředky. V konečném důsledku se nejedná o přidání peněz do
stávajícího systému, jako jsou důchody a různé další sociální výpomoci.
Struktura zaměstnanosL se v průběhu deseLle[ změnila natolik, že sektor
zemědělský a průmyslový již nepředstavují největší zaměstnavatele. Moderní
svět se změnil a na to je třeba reagovat novými způsoby přerozdělování peněz.
Zároveň celý systém musí být spravedlivější a srozumitelnější i v době krize,
jakou prožíváme dnes.

Graf vznikl v roce 2017 a ukazuje zaměstnanost v sektorech v průběhu času

Základní nepodmíněný příjem nemá vyřešit příjmy obyvatelstva, ale zabezpečit
základní jistoty a potřeby každého člověka. Když mluvíme o každém člověku, tak
myslíme každého narozeného na našem území a každý tedy bude pobírat tento

základní nepodmíněný příjem, od narození až do smrL, a to bez jakýchkoliv
dalších podmínek. Odtud slovo „NEPODMÍNĚNÝ“.
Pokud bude někdo ch[t vyšší standard, bude mít i nadále možnost vyhledávat
práci nebo samostatně podnikat, ale už nebude uzamknut ve spirále, kdy ze
strachu nemůže opusLt zaměstnání, ukončit podnikání nebo se přeškolit na
jinou profesi. Člověk nebude existenčně závislý na krachujícím podniku, protože
díky základnímu nepodmíněnému příjmu přežije i ztrátu zaměstnání.
V nové formě lokalizovaného hospodářství může být nepotřebný podnik snadno
a rychle zrušen a nahrazen podnikem potřebnějším. Stát nebude muset žádný
podnik zachraňovat, pokud to nebude v národním zájmu. Naopak bude mít
volné ruce pro akLvizaci nových podniků.
Základní nepodmíněný příjem je přímý vztah mezi státem a občanem
a nevstupuje do toho žádný prostředník. Dnes stát jedná jen s podniky, které
mají silné právní oddělení a vynucují si různé podpůrné příplatky. Soukromník,
který nemůže živit právníka, obvykle nedostane nic. Takový zákon musí být
popsán srozumitelně, jako například DPH, kdy všichni vědí, kdo a co má dostat
a nezáleží na tom, jakou má společnost nebo soukromník sílu.
Musí dojít ke změně tvorby platu, kdy zaměstnavatel bude tvořit plat tak,
že bude pouze vyplácet druhou část mzdy, poníženou o již určený základní
nepodmíněný příjem.
Dnešní společnost přesouvá pracovní trh pod státní aparát a již dnes vyplácí
neuvěřitelně nadhodnocený skrytý základní nepodmíněný příjem státním
zaměstnancům a podnikům, kteří mají své živoby[ spojené s příjmy od státu,
které se řetězí. Pokud například stavební společnost budující dálnici takovou
platbu od státu nedostane, tak tento podnik i následné navázané služby
nebudou moci existovat. Návaznou službou jsou nejen stavební subdodávky, ale
i osobní služby zaměstnancům od běžných nákupů, stravování až po holiče. Dále
stát pla[ nespočet neziskových organizací. Jinými slovy větší polovina práce
schopného obyvatelstva je přímo či nepřímo placená státem. Stát [m
zvýhodňuje jednu pracující skupinu před druhou a reguluje [m zaměstnanost
v zemi.
Základní nepodmíněný příjem je základní platba, která zabezpečí základní
sociální potřeby. Z toho vyplývá, že se nejedná o platbu, která zavádí život nad
poměry, ale taky se nesmí jednat o sLmul, kterým stát bude své občany vydírat.

Program „The Great Reset“ světového ekonomického fóra a inkluzivní
kapitalismus konstatuje, že základní nepodmíněný příjem by měl být zavedený
jako jediná platba. Dále popírají slovo nepodmíněný [m, že můžou vkládat
podmínku příjmu různými sankcemi a přidávají různé sociální skóre, podle toho,
jak by někdo chtěl, abychom se chovali. NaproL tomu LOKÁLNÍ systém
zdůrazňuje slovo „nepodmíněný“ [m, že opravdu základní nepodmíněný příjem
nebude omezen žádnou podmínkou. A to je zásadní a obrovský rozdíl, mezi
poje[m základního nepodmíněného příjmu inkluzívním kapitalismem nebo
lokálním systémem.

Lidé v zásadě nechtějí pracovat.
K práci musí být moLvováni moLvačními faktory. Tyto faktory zároveň
reprezentují jednotlivá období. V každém období fungují všechny faktory,
ale jeden z nich je vždy dominantní.
Faktor existenční
Působil dominantně v době, kdy se člověk musel postarat o svůj kmen a jeho
existenci. Nerozhodovaly zde peníze, ale pouze moLvace přežít. Také po válce,
když naši předkové stavěli na nohy zruinované hospodářství.
Faktor strachu
Reprezentuje dobu otrokářskou a feudalismus. V této době bylo dominantní
obdělávání půdy, tudíž v této době bylo největším zaměstnavatelem
zemědělské odvětví. Peníze nebyly nejdůležitější hodnotou, rozhodující
byla půda.
Faktor hmotné zainteresovanos`
Reprezentuje dobu průmyslovou, kapitalisLckou.
Vše ovládá kapitál, člověk vykonává práci za odměnu, která je reprezentovaná
penězi a kapitálem.
Půda již není nejvyšší hodnotou, ale jsou to výrobní prostředky a akumulace
zisku (kapitálu).
Přicházíme do doby, kdy budou dominantní tyto faktory:
Faktor morálního ocenění
Faktor seberealizace
Faktor rados` z práce
Na tyto tři faktory nemají žádný vliv peníze ani kapitál.

Hlavním argumentem odpůrců základního nepodmíněného příjmu je, že lidé
nebudou ch[t pracovat.
Inkluzivní kapitalismus předpokládá spojení základního nepodmíněného příjmu
se sociálním skóre. Jedná se o zapojení faktoru strachu a faktoru existenčního,
kdy vytvoří atmosféru, pokud nebudete dělat, co chceme, nemůžeme vám
vyplaLt základní příjem. Musíte být kolekLvně spokojeni s [m, co vám my
dáváme.
Naopak v lokalizovaném hospodářství by měl být nepodmíněný příjem
NEPODMÍNĚNÝ!
Příjem je základní a moLvaci pracovat zabezpečí jiné faktory.
Lidé mohou opusLt svou pracovní pozici, kterou získali v mládí a dále ji
neblokovat pro nastupující generaci. S věkem se mění potřeby a [mto
způsobem se zlepší plynulý tok pracovních pozic tak, aby vše vyhovovalo
obyvatelstvu v čase pracovního života. Mohou vznikat pracovní místa s kratší
pracovní dobou a lépe rozvrženou nabídkou práce, a to i v době, kdy
automaLzace a roboLzace bude ubírat běžné pracovní příležitosL.
Lidé nejsou stejní, někomu může vyhovovat pracovní doba 3, 5, 8 nebo klidně
i 16 hodin. Záleží na výkonnosL jednotlivce, věku a zvolené životní úrovni.
Je velmi důležité nepřenechat veškerou práci robotům a digitalizaci. Musíme
vytvářet podmínky sociální součinnosL. On-line, distancování a omezování
kontaktů jen prohlubuje asocialitu, která naopak vytváří hlavní překážku ke
spokojené životní úrovni ve společnosL.
V Kalifornii se provádí výzkum, který má trvat dva roky. Již nyní známe výsledky
z prvních 12 měsíců. Provádí ho společnost Stockton Economic Empowerment
DemonstraLon (SEED).
Výsledky shromážděné z prvního roku, sahající od února 2019 do února 2020
ukazují, že příjemci nepodmíněného příjmu byli méně nervózní a depresivní,
a to jak v průběhu sledovaného období, tak ve srovnání s kontrolní skupinou.
Rovněž zaznamenali staLsLcky významné zlepšení emočního zdraví, úrovně
únavy a celkové pohody. Příjemci základního nepodmíněného příjmu měli větší
schopnost plaLt za neočekávané výdaje, což bylo obzvlášť důležité, protože

výzkumné období uvedené v těchto výsledcích bylo prováděno v době
pandemie.
Jedním z hlavních cílů studie je zkoumání, zda tyto důsledné bezpodmínečné
platby hotovosL nakonec vedou k nižší úrovni zaměstnanosL.
Proza[mní data ze studie SEED ukazují, že úroveň zaměstnanosL na plný úvazek
ve skupině, kterým byl posílán nepodmíněný příjem rostla rychleji, než ve
vybrané kontrolní skupině. Na začátku pokusu mělo 28 % subjektů v příjmové
skupině zaměstnání na plný úvazek. O dvanáct měsíců později to vzrostlo na 40
%. NaproL tomu 32 % subjektů v druhé kontrolní skupině bylo na začátku studie
zaměstnáno na plný úvazek a o rok později toto číslo vzrostlo jen na 37 %.
Základní nepodmíněný příjem zvyšuje zaměstnanost, zlepšuje ﬁnanční, fyzické
a duševní zdraví!
Máme na to peníze?
Dalším argumentem odpůrců je, že na to nemáme peníze.
Dnešní svět je založen na rozvrácených ﬁnancích. Podporujeme trhy a
ﬁnancujeme zaměstnanost v Číně nebo Bangladéši a nikomu to nevadí.
Čína ve staLsLkách hrdě vykazuje, jak své občany zbavuje chudoby a jak ji roste
zaměstnanost. To vše je pravda, ovšem na pozadí rostoucí chudoby a ztráty
zaměstnanosL v USA, ve světě a také u nás.
Jsme v zaje[ špatné tvorby ceny a tolerujeme danění mimo náš region.
Cena musí být tvořena s přihlédnu[m na dopad v regionu. Když uděláme
analýzu co jsme schopni efekLvně vyrobit a dáme práci lidem, tak tato práce
nebude podporovat pracovní trh jinde, např. v Číně (podle druhu výrobku nebo
služby). Pracovník za práci dostává mzdu, kterou může použít pro další služby a
výrobky. Začneme [m vytvářet řetězec kumulaLvních zisků (nejedná se o zisk z
výrobku, ale zisky, které vzniknou následně z této práce, výrobků nebo služeb).
Když pracovník nedostane mzdu, nemůže pak uhradit službu nebo koupit zboží
a stát přijde o příjem z těchto nerealizovaných služeb a obchodů. Nejen, že stát
začne plaLt podporu v nezaměstnanosL nebo musí vytvořit pracovní místa ve
státním aparátu atd. Stát [m vytváří pokles příjmu z daní a musí si půjčovat
prostředky, které mu chybí z produkce kumulaLvních zisků a [m generuje dluh.

Řešení je lokalizace.
Je třeba zabránit nekalé konkurenci, kdy je importovaný výrobek prodáván za
extrémně nízkou cenu. Při tvorbě ceny nejsou zohledněny pracovní podmínky,
normy, ochrana životního prostředí a různé daně, které jsou vyžadovány v
našem regionu. Tuto nerovnost je potřeba vyrovnat clem.
Aby mohl takový region zvládnout tento proces, musí omezit pohyb kapitálu v
rámci svého regionu a nedopusLt platbu daní v žádném daňovém ráji nebo
kdekoli jinde. U nás působí různé digitální služby, které generují zisk a tento zisk
nikdo u nás nedaní, protože zde ani nemají žádné zastoupení, ale službu
poskytují. Celý proces musí být smysluplně regulován, tak aby se zabránilo
úniku daní, které patří našemu regionu a nepodporovat pracovní trh jinde ve
světě.
Pak přijdeme na to, že dovezený výrobek z Číny je vlastně násobně dražší a náš
region začne bohatnout. My přece chceme budovat náš region a ne
sponzorovat čínské nebo americké hospodářství.

DIGITÁLNÍ MĚNA
Svět se dnes intenzivně připravuje na příchod digitální měny. Digitální měna
založená na blockchainu je jakási decentralizovaná online kniha účetních
záznamů. Funkcionalita této technologie se liší od obyčejného převodu peněz u
zprostředkovatelských organizací (bank). Nejenže platba proběhne, ale bude
zaúčtována a ve stejném okamžiku proběhne řetězec mikroplateb, jako jsou
daně, dotace, příspěvky k dané službě nebo výrobku související. Takto lze
bezpečně a navždy ukládat transakce či data zcela bez nadřazené centrální
autority. To znamená, že funkcionalita vylučuje ze systému zprostředkovatele a
kontrolní organizace (banky, ﬁnanční úřady atd.) V tomto systému nemá daňové
přiznání místo, vše proběhlo v reálném čase.
V současné době probíhá krutý boj o to, kdo bude mít výsost vlastnit měnu.
Z globálního hlediska jsou na scéně tři velcí hráči.
1.FED se svým projektem “Centrální banka digitální měna, Centrální banka pro
všechny” jako velkoobchodník s penězi, chce mít přímý vztah s klientem a
vyloučit všechny zprostředkovatele.

2. Obchodní banka JPMorgan Chase se svou digitální měnou JPM Coin se
postavila do čela maloobchodu s [m, že komerční banky mají lepší přístup ke
klientům, než centrální banka a transfer ﬁat-měny na digitální měnu můžou
lépe zprostředkovat. Mají pocit, že klienL jsou na ně zvyklí a budou jejich
služby potřebovat.
3.Technologické ﬁrmy, které zašLťuje Facebook a jejich projekt digitální měny
Libra. Mají pocit, že jejich přímý přístup ke všem klientům na planetě jim dává
nejlepší podmínky zvládnout takovou operaci.

Není známo, kdo vyhraje tento souboj, Čína se snaží být lídrem v tomto boji, ale
je odsouzena pouze k vnitřnímu použi[, protože nevlastní síťové propojení ve
světě. Digitální měna Číny bude měnou regionu. Hlavní důvod, proč byla
společnost Huawei vyloučena z dodávky 5G sí[ je zamezení rozšíření čínské
digitální měny v globálním měřítku.
Mezinárodní měnový fond netuší, co se děje. Chápe sice, že dolar jako rezervní
měna právě kolabuje, a proto zvažuje vráLt se do roku 1944. Tehdy vedoucí
britské delegace John Keynes v Bre‚on Woods navrhl vybudování poválečného
měnového a ﬁnančního systému založeného na nadnárodní měně, kterou by
vydával InternaLonal Clearing House. Tento návrh neprošel a jako rezervní
měna vyhrál dolar. Nicméně dnes MMF neví jak dál a vzhlíží ke starému

Keynesovu nápadu jako na spásné řešení. Něco jako můj děd oral, můj táta oral
a my? My budeme orat na té skále taky.

KONCENTRACE KAPITÁLU
Náš region by se měl zamyslet nad vznikem vlastní digitální měny, která by
obsloužila potřeby regionu a fungovala by paralelně s globální měnou za hranicí
regionu.
Region by měl být vnímán jako hospodářsky částečně uzavřený, a naopak pro
pohyb osob otevřený. Každý musí mít právo region kdykoli opusLt a kdykoli se
vráLt. Naopak tok zboží a kapitálu musí být pod kontrolou regionu.
Existuje mnoho projektů, které je výhodné rozvíjet v rámci spolupráce různých
regionů, a to v různé úrovni zapojení. Proto není výhodné hermeLcké uzavření.
Dále může probíhat výměna zboží pro lepší sorLment, import zboží a služeb,
které nejsou v regionu dostupné nebo jsou z podstaty klimaLckých podmínek
nevhodné či technologicky nedostupné atd.
Pokud budeme mít vlastní měnu pod kontrolou, nebudou svévolně vyváděny
zisky mimo region před [m, než budou řádně zdaněny. Jak bylo zmíněno výše,
funkcionalita digitální měny vyřídí daň okamžitě, ale pokud dáme možnost
vlastníkům globální měny obsluhu našich daní, tak se naplní pořekadlo o
jmenování kozla zahradníkem.

ROBOTIZACE A NOVÉ ZDROJE ENERGIE
Pokud budeme rozšiřovat technologický pokrok, zejména rozvíjet automaLzaci
a roboLzaci, ve větší míře využívat 3D-Lsk a nové zdroje energie, pak většinu
dosud běžné lidské práce bude provádět technika a lidé získají větší prostor pro
jiné činnosL. RoboLzace navíc umožní v jedné továrně vyrábět různé výrobky,
v extrémním případě samé originály.
V budoucnosL se mezi podniky nebo přes hranice budou posílat jenom
programy a příslušná roboLzovaná průmyslová továrna vám vyrobí buď auto
jakékoliv značky nebo ledničku či televizor podle přání.
V případě úplné automaLzace bude tento výrobek téměř zadarmo, protože
cena je tvořena ziskem a mzdou za lidskou práci. Robot mzdu nebere. To už
bude doba, kdy kapitál a peníze zcela ztra[ dominantní roli a převáží nová
hodno[cí kritéria pro činnost lidí.

ZVÝŠENÝ DŮRAZ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Nelze zapomenout na podporu klimaLcké ochrany. I když si myslíme o této
iniciaLvě cokoli, a i když cíle této iniciaLvy jsou různorodé, faktem zůstává, že
ochrana životního prostředí má smysl. O to víc, když jsou dnes dostupné
technologie, které mohou přispět k lepšímu životnímu stylu, při vyšší ochraně
planety. Vyvážený stav je ovšem podmínkou, kdy se hospodářství musí
rovnoměrně přizpůsobit tak, aby nevygenerovalo ještě větší problém.
Region zároveň musí obstát v nastupujícím trendu závazků moderního okolního
světa a přiblížení se k uhlíkové neutralitě. Velká trojka plánuje rozmísLt své
invesLce tak, že zničí těžební průmysl. Chtějí vládnout podle konceptu ESG
(Environmental, Social, Governance) neboli životní prostředí, sociální rovnost a
vládnoucí třída. Dále chtějí aby uhlíkově neutrální nebyly jenom státy, ale také
podniky a lidé. To co vás v budoucnu omezí, nebudou Covidové pasy, ale bude
to vaše uhlíková stopa. Naše uhlíková neutralita se kterou budeme hospodařit
bude mít vyšší hodnotu než peníze. Lidé, kteří svou prací sníží svou uhlíkovou
stopu nebo vytvoří něco pro společnost, budou sociálně oceněni a jejich pohyb
jim bude odměnou.
Ve skutečnosL je „skleníkový efekt“ jako příčina globálního oteplování pouze
hypotéza, stejně jako opačná hypotéza globálního ochlazování. Životní prostředí
a uhlíková neutralita má za úkol zničit neúměrnou spotřebu. Bude to větší

změna, než si kdokoli z nás dovede představit. Musíme se stát soběstačnějšími
ve všech směrech.
Jen pro zajímavost: Při pohledu na graf níže se planeta otepluje nebo ochlazuje?
Sledujte hrubou černou linku. Začíná před 12 Lsíci lety, kdy teplota rostla s
koncem poslední doby ledové až do dnešních dnů.
Záleží jen, jaký časový úsek si vyberete.

TVORBA NOVÝCH NETRADIČNÍCH
PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ
Celý komplex změn musí směřovat k jedinému cíli. Kvalitní životní úroveň
v regionu. Jde o racionální využi[ technologického pokroku, kdy zbavíme
obyvatelstvo největší dřiny, tak jak to kdysi zvládnul zemědělský sektor.
Mechanizace v zemědělství odebrala dřinu a následně vytvořila prostor pro lidi,
kteří zemědělství začali mít rádi. Tito lidé jsou například šťastní při pohledu na
vypěstovanou mrkev. Hodnotu té mrkve nelze vyjádřit v penězích, protože je to
ekonomická katastrofa. Jde o ten pocit, a takový pocit lidé před sto lety neměli.
Mohou vznikat další obory, které budou doplňovat sorLment a kde nebude
rozhodovat cena. Musíme dát lidem takové příležitosL, které budou vytvářet
sociální součinnost a radost z vykonané práce. RoboLzace a technologický
pokrok neznamená odebrání veškeré práce, ale pouze odebrání dřiny

a vytvoření prostoru pro kreaLvní činnosL, tak jak kdysi v zemědělství. 3D Lsk
otevře nepoznané možnosL při výrobě vlastních výrobků v domácím prostředí,
radost a ekonomická souvislost bude stejná jak při pohledu na zmíněnou mrkev.

POLITIKA
V průběhu času se ve světě neustále mění poliLcké řízení regionů, kde
demokracie střídá diktaturu. Již prastará sumerská civilizace měla
dvoukomorovou parlamentní demokracii, následně přišla monarchie Egypta,
senáty Říma a znovu zpět království a monarchie až do vzniku republik řízených
opět Parlamenty. Dnešní Parlamenty ovšem ztrácí svou důstojnost a schopnost
řídit své regiony. Nepočítá s nimi ani inkluzivní kapitalismus, ten směřuje
k diktátorskému centrálnímu řízení globálními korporacemi a zrušení států,
jak je známe dnes.
Vysvětlovat nutnost změny dnešním poliLkům bude ve většině případů stejně
zbytečné, jako kdybyste před sto lety vysvětlovali králi, že jeho říše bude
republika řízena Parlamentem.
Dnes do řízení státu nebo regionu můžeme nominovat kohokoli, nejlépe
dobrého řečníka, který umí květnatě mluvit. Podle toho to mnohdy i vypadá.
Stojíme před velkou změnou, i když si mnozí ještě nejsou ochotni něco
takového připusLt. Vždy máme na výběr jak se rozhodneme.
Můžeme pokleknout nebo se vydat vlastní cestou.
Abychom si mohli udělat představu, že region může být řízen i jinak,
představme si malou úvahu. Příklad, který si popíšeme, by měl vyprovokovat
čtenáře k přemýšlení o novém systému.
Region nebo stát musí mít smysluplné řízení.
Bankéři a jejich centrální banky, nebo taky nadnárodní korporace nikdy
nedopusLli řízení lidmi, kteří danému resortu nerozumí. Do takové bankovní
rady může být nominován pouze člověk, který má pro takovou činnost
předpoklad prověřený časem.
Musíme si uvědomit, že pouze 0,5 % lidí v populaci má vlastnost uvádět věci
a lidi do pohybu.

Otázka zní, kdo dokáže rozeznat a najít zmíněné 0,5% obyvatel?
Z podstaty jsou to lidé, kteří už ve společnosL něco dokázali a patří do této
zmíněné skupiny. Takoví zkušení lidé by mohli být voleni řekněme do rady, která
by nahradila dnešní parlament. Člen rady by nemohl být členem vlády. Tato
rada z pozice své zkušenosL lépe rozezná talent. Rada by měla vybrat premiéra
a zároveň se podílet na tvorbě vlády a premiérovi schválit každého ministra
samostatně. Taková vláda může mít i výrazně nižší věkový průměr.
Příklad:
Stát nebo region musí být řízen kariérně. Lidé by podle odbornosL volili radu,
která by měla maximálně 50 osob a byla by ﬁxně rozdělena podle resortů.
Průmysl, zemědělství, zdravotnictví atd. Kandidovat do zemědělské čásL
rady by mohl významný zemědělec, který již řídil zemědělsky podnik, ale již
ne veterinář. Do čásL zdravotnictví by mohl kandidovat ředitel nemocnice, ale
už ne obvodní lékař, při vší úctě k nim. Oblast zahraniční by obsadil diplomat
se zkušenos[ řízení zastupitelského úřadu atd. Zástupce by měl za svoji oblast
právo veta, tak aby nemohl být jeden sektor přehlasovaný nesmyslně ostatními.
Tím by byl vytvořen tlak k zodpovědnosL. Vláda by se stala částečně imunní
vůči médiím, protože žádné její rozhodnu[ by nebylo za[ženo populismem
a nemuselo by se vždy líbit voličům.
Mandát vlády by nebyl striktně časově omezen, protože kdybychom takový
talent našli, tak by bylo nesmyslné se ho zbavit za čtyři roky. Rada by ovšem
měla pravomoc s okamžitou platnos[ odvolat předsedu vlády. Ministra by měl
právo odvolat premiér, ale i rada po návrhu zodpovědného člena rady za resort.
Rada s šesLletým funkčním obdobím by byla volena po třeLnách, tak jak je to
typické pro český Senát.
Nevzdělaní a nezkušení lidé bez talentu by se do takové funkce dostávat neměli.

Jsme lidé s tělem, duší a svobodnou vůlí.
Můžeme se sami rozhodnout, co vlastně chceme!
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