DEKLARACE SVOBODNÉ VOLBY OBČANŮ ČESKÉ REPUBLIKY
My, níže podepsaní občané České republiky, děkujeme našim předkům, kteří usilovali o obrodu českého
národa a samostatný stát. S pocitem odpovědnosti za další osud České republiky vyjadřujeme tímto stav
našeho vnímání minulosti a přítomnosti, a odhodlání podílet se - v sounáležitosti se všemi občany - na
tvorbě skutečně svébytného národního státu.
Byť oceňujeme roli světových mocností v roce 1918 na vznik 1. republiky, domníváme se, že je třeba chránit
a rozvíjet občanskou a národní identitu, inspirovat sebe i občany České republiky i dalších zemí k nastoupení
cesty obnovení přirozenosti života naplňováním základních lidských práv, zejména práva na život v míru,
bezpečí, dostatku a především práva "svobody volby" !
Žijeme v časech, kdy nechceme vidět, že za rozpory a problémy světa, utrpení a bídou velké části lidstva
může rozpor mezi dosaženým technologickým pokrokem a stavem vědomí lidí, rozpor mezi slovy a činy,
kult násilí a zotročování se navzájem.
Deklarujeme mír a přesto spolu válčíme. Důvodem není politika, důvodem jsou zdroje, kterých je však na
planetě dost pro všechny. Deklarujeme rovnost mezi národy a přesto se nadřazujeme sobě navzájem.
Deklarujeme ochranu životního prostředí a jsme akcionáři firem, které ničí planetu, produkováním tělo i
mysl ohrožujících potravin. Deklarujeme potřebu trvalého růstu místo uvážlivosti v hospodaření se zdroji a v
tvorbě aktiv, umožňující svobodnou a odpovědnou volbu způsobu života i správy státu. Deklarujeme úctu k
názorové odlišnosti a přesto manipulujeme realitou, tvoříme účelové zákony, dehonestujeme a
likvidujeme nepohodlné, abychom o to snáze vnucovali jeden druhému představy o životě a nutili druhé
žít podle nich a odevzdávat majetek a životy. Deklarujeme úctu k tvořivosti a poctivé práci a přesto
preferujeme tištění ničím nekrytých peněz. Deklarujeme základní lidské hodnoty, ale fakticky se jimi
neřídíme v každodenním životě. Deklarujeme právo a svobodu volby a přesto různými náboženstvími,
ideologiemi, ekonomickými nástroji, technokratickými postupy a technologiemi se fakticky navzájem
zotročujeme. Deklarujeme ochotu ke spravedlivému rozdělení zdrojů a přitom se zdroje planety soustřeďují
do rukou stále menší a menší skupiny lidí se zjevnou a veřejně přiznávanou vůlí neomezeně kontrolovat a
ovlivňovat životy občanů. Deklarujeme péči o budoucí generace, ale zaséváme do hlav dětí a mladé
generace vymezování se, nezdravou soutěživost a pokřivený obraz světa i života a jeho základních lidských
hodnot.
Přejeme si postavit budoucnost svébytného národního státu na sebevědomých a tvořivých lidech, kteří se
nedají uplatit ani zastrašit, ale využijí svůj duševní potenciál ve prospěch většiny obyvatel. Věříme, že
změna směřování ČR ve druhém století existence národního státu je nejen nutná, ale že ji tentokrát
můžeme realizovat sami bez vlivu Východu či Západu.
Považujeme Českou republiku za "srdce Evropy" a domníváme se, že díky kombinaci zkušeností ze všech
okolních zemí i z kontaktů s jinými civilizačními okruhy přinášíme podněty ke kvalitativní proměně Západní
civilizace a obecně lidstva jako takového. Budoucnost závisí na důsledném přechodu od konfliktů ke
vzájemnosti a spolupráci. Prostředky na tento krok státy světa již mají. Rozhodujícím pro osud Západní
civilizace bude, zda si občané národních států převezmou v legitimních a občany kontrolovaných volbách
odpovědnost za rozhodování v zastupitelských sborech. Stejně tak významným předpokladem bude, zda
proces transformace bude koordinován vznikem celoevropského (příp. středoevropského) hnutí za
probuzení a vykročení lidstva ke kvalitativní proměně vzájemných vztahů občanů, skupin obyvatel i celých
národů s cílem dosažení plnohodnotného důstojného života pro většinu obyvatel Evropy.
Deklarací vyzýváme občany České republiky i dalších států Evropy, aby vnitřní proměnou správy věcí
veřejných a jednotlivých národních států zahájili proces skutečné transformace Západní civilizace, jejichž
nedílnou součástí jsou slovanské státy. Základy proměny postavme na sebeorganizování tvořivých občanů i
celých skupin obyvatel, iniciativ a obrozených politických subjektů a zvýšení řízené decentralizace současné
státní správy a samosprávy. Tedy praktickým naplněním ÚSTAVY České republiky, tj. navrácením kontroly
státu do rukou občanů/osobností s přirozenou autoritou, schopných zahájení celospolečenského dialogu o
nové společenské smlouvě, základu nové Občanské ústavy.

Podpisem této deklarace lze vyjádřit vůli rozhodujícího počtu obyvatel, potřebných pro obnovení
svobody volby a identity České republiky, jako svébytného suverénního národního státu. Území, kde se
prolíná germánský i slovanský vliv a dokážeme na něm spolu žít moudře, v míru a dostatku pro většinu
obyvatel. Státu, ve kterém se měří všem stejným metrem, ctíme svobodu jednotlivce, jehož základem je
klasická rodina a sounáležitost a vzájemnost mezi občany. Státu, za jehož správu si občané převzali plnou
odpovědnost a odmítají být kýmkoli přímo či ekonomicky nepřímo řízeni. Státu, kde jsou svobodní vědomí
lidé ve všech skupinách obyvatel příkladem tvorby hodnot a zárukou tvořivé spolupráce uvnitř státu i s
ostatními zeměmi světa.
Jsme přesvědčeni, že v České republice je dostatek osobností s přirozenou autoritou mezi občany, kteří jsou
schopni ctít základní lidské hodnoty vědomého života. Buďme hrdým národem uprostřed Evropy, klenbovým
svorníkem a mostem mezi Západem a Východem. V otevřeném dialogu v celé společnosti a souběžně v
zákonodárných sborech následně hledejme a tvořme podobu nového společensko- ekonomického
uspořádání při respektování tradic a identity našeho národa.
Zahajme nejen podpisem deklarace, ale především následným převzetím odpovědnosti za praktické a
koordinované spojování sil proměnu našeho přístupu k tvorbě nové reality. Změna je nutná i možná.
Volání po změnách již nestačí, jen tisíce drobných kroků a stovky viditelných odvážných akcí
organizovaných skupin občanů, stran a hnutí ze všech skupin obyvatel napříč politickým spektrem mohou
pomoci vytvořit novou "společenskou smlouvu" - republiku svobodných a sebevědomých občanů
rozvíjející duchovní, myšlenkové a hmotné bohatství. Tvořme naši vlast, spravedlivou společnost, ve které
se opět slušná a tvořivá práce vyplácí a právo je dodržováno, domov o jehož osudu rozhodují jen a pouze
občané České republiky.
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