
Cesta ke svobodnému komunismu - pracovní platforma 

 
1. Hlavní nepřítel komunistů 
 Hlavním nepřítelem komunismu nejsou samotní kapitalisté. V rámci demokracie tvoří 
malý počet. Hlavním nepřítelem komunistů jsou antikomunisté, kteří demokratickou cestou 
prosazují, udržují a upevňují kapitalistický systém prostřednictvím legislativy. Najdou se pod-
nikatelé, kteří v rozporu se svými ekonomickými zájmy podporují komunisty. Všichni antiko-
munisté jsou v antagonistickém rozporu s komunisty. 

2. Antikomunisté se nedají přesvědčit o správnosti komunistických idejí. 
 V demokracii antikomunisté nikdy nebudou souhlasit s prosazováním komunistických 
idejí. Přimět je podřídit se komunistickému systému je možné jen diktaturou. Toho jsou si 
plně vědomí, proto hlásají, že komunismus může existovat pouze jako diktatura. S antiko-
munisty se nedá ani vybudovat demokratický socialismus. 

3. Svobodný komunismus (bez diktatury) se dá budovat ve společnosti bez antikomunistů. 
 Zbavit se antikomunistů lze přirozenou cestou, vychovávat generace občanů levicově 
smýšlející a uznávající komunistické ideje a komunistické hodnoty a antikomunisty nechat 
vymřít přirozenou cestou. 

4. Masová osvěta o správnosti komunistických idejí 
 Základem výchovy nové generace nemůže být samotná osvěta o správnosti komunis-
tických idejí, což ukázal rozpad socialismu. Na všechny občany v socialismu působila více či 
méně masová osvěta o správnosti komunistických idejí. 

 Polistopadové události odhalily, že tato osvěta nesplnila plně svůj účel. Řada občanů i 
na vysokých postech veřejně pokrytecky hlásala komunistické ideje, avšak jejich smýšlení 
bylo v jádru antikomunistické a chování kariéristické. Někteří pokrytci dokonce vyučovali 
základy marxismu, aniž by v marxismus věřili. 

 Existence vysokého počtu takových osob se projevila hromadným odhazováním stra-
nických knížek ihned po změně politické situace v roce 1989. Antikomunismus jen skrývali. 

 Antikomunisté ani ostatní pravičáci nemají rozvinutou schopnost empatie, jsou soci-
álně hluší, proto komunistické hodnoty neuznávají. Schopnost empatie je základem sociální-
ho cítění a přirozenou cestou (bez rozumové osvěty) motivuje osoby k levicovému chování. 

5. Masová osvěta o správnosti rozvíjení empatie a výchově rozvíjející empatii  
 Schopnost empatie se rozvíjí v raném dětství, kdy na výhovu dětí mají největší vliv 
rodiče, kteří jsou pro dítě představiteli lidské společnosti. 

 Cesta ke svobodnému komunismu (bez diktatury) vede přes masovou osvětu o rozví-
jení empatie u dětí v rodinách. V budoucnosti to bude součást všeobecného vzdělávání. 

 Komunismus nebude postaven na potlačování osobnosti, ale naopak na plném rozví-
jení osobnosti, včetně EQ a samostatného kritického myšlení (psychologický pojem). 
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