Dopis českým a moravským lékařům Co nového v Čechách a na Moravě?
Milí kolegové,
… Naše poslední schůzka skončila nedůvtipnou provokaci, ze osvobozeni jednotlivce, o kterém
jsme s pozvanými a hostitelem hovořili, "konci sprostým fašismem" : co je vsak pravý opak toho,
co jsem po dvě hodiny před tím vykládal: ani fašismem, ani komunismem. Už jsme byli na odchodu
tak jsem to nechal bez povšimnuti. Moje nepříznivé soudy o kolektivech (i na webových stránkách:
http://granierkubalek.com/ & http://www.parisnordmedical.fr/ ) jsou přímo v rozporu s rol í
jednotlivce, jak ji chápu : a tahle moje vize má blízko ke křesťanskému pojetí Já. Taková hloupost
je zarážející. Hovořil jsem-li minule o trojici sociálních pilířů, které definují bud zhýralý
komunismus (jaky je v České Republice i nadále, i když v soukromých rukách) anebo křesťanskou
sociální demokracii, totiž zdravotnictví, školství, důchody, pak jsem měl na mysli osvobození
člověka a udržení silné střední třídy (i tak se neobejdu bez marxistické terminologie!) jako základ
demokracie, kterou se bohužel mnozí snaží zahubit (již kolem 1992 jedno z mnoho pozvaných úst
na ambasádu na hostinu se tam nechalo slyšet, ze je třeba jen tu "střední vyšší třídu bit a vymýtit").
A skutečně : od 1993, kdy se porevoluční establishment v České Republice rozloučil se Slováky a
spojil s korupcí, vše v České Republice k tomu směruje : ve zdravotnictví jde o vymizení
ekonomického trojúhelníku pojištěnec, pojišťovna, zdravotník, a zavedeni nového zcela
nelogického a kontraproduktivního vztahu pojišťovna a zdravotník, který zbavuje lékaře svobodné
profese a dělá z něj jen « zaměstnance » pojišťovny, což je v rozporu s Hippocratem a náplni
mediciny jako takové. Odvolávání se na britský nebo americký anebo jakýkoli jiný model je
nesmyslné. Bez výčitky si pamatuji na poznámku, ze "lékař má slušný plat", což implikuje tuhle
degenerovanou strukturu bez naděje, že by lékař mohl svobodně sloužit. Nasledne pak ekonomie
mediciny je redukována na její hierarchii (ach, ti výborní čeští odbornici, zastánci Jediné Správné
Myšlénky). (Poznámka : zbytečnosti a inflaci mnohých výkonů a zásahů.) Cesta z toho je prima,
ale politicky těžká : zrekonstruovat roli lékaře a techniku ponechat technikům, protože člověk je
smrtelníkem a není na nahradni díly, ani zcela transplantovatelný, klonovatelný, protezovatelný, i
když technicky je to již
dnes vše možné, včetně nesmrtelnosti. A zase tedy to marxistické běsnění (údajně převzato od
Feuerbacha), ze „nejde o to svět vysvětlovat, ale jde o to ho změnit“: od tohoto povědomi k
diktátorským perfekcionistickým režimům je jen už přímá naprosto zhoubná cesta. Samozřejmě a
již se opakuji, že ekonomie je základem společnosti, nikoli jejím cílem, veškeré lidské aktivity jsou
jen prostředkem k naplnění života. Ostatně vývoj ve světě spěje snad k tomu ze specializace a
super- specializace jsou zabezpečeny techniky, ale syntézu, nechává v rukách všeobecných nebo
aspoň klinických lékařů. Věda je nástrojem medicíny a ne naopak (s výjimkou dr Josefa
Mengeleho a jiných jemu podobných výzkumníků, kterých je bohužel naprostá většina v
univerzitním, akademickém světě a kteří dusí medicinu). (Poznámka : Dr Mengele měl ty nejvyšší
akademické klasické tituly a na konci války mu bylo pouhých 34 let, zemřel až v roce 1979.)
Medicína je vrcholně a výsostně konzervativní umění, nikoli progresivní věda. Domáhat se
toho, aby se lékaři sjednotili je nemožné : sama podstata medicíny tomu zabraňuje a kolik lékařů,
tolik názorů. Vyjma české jedné pravdy, kterou stále a donekonečna kráká od znárodnění 1950
jedna skupina akademické byrokracie a stoupenci intelektuálního terorismu.
Ty tři pilíře definuji i přitažlivost Evropy, ať už je to komplikované schema Bismarkova
(redistribuce) a Beveridgova (kapitalizace) modelu na západě, nebo o jeho zhýralou etatistickou
komunistickou podobu, která se tak dobře udržuje na východě : od roku 1993 anebo 1996-1997
obětováni školství, důchodů a zdravotníků je sice pro zbohatlíky přitažlivé, ale krátkozraké.
Neměnit komunistickou integritu stáda jim umožnilo vše lepe rozkrást - to je evidentní a napůl-úst
již i přiznávané. Vzít medicině její noblesu svobodného povolání a duchovní intelektuální práce
jim umožňuje referovat o skutečných (historických) doktorech jako lékařích a ponechat inflační
doktoráty pro „doktory“ sociálních věd, tělocviku, administrativy, psychologie a podobně.V USA
jsem viděl i doktory koberců jako marketing, a nikoli ve vztahu k jakékoli zodpovědnosti či práci.
Dříve v dějinách pak taková degradace postihla vzdělání pod záminkou „demokratizace“ a krytím
nezaměstnanosti. Čest veškeré práci a lidská důstojnost není funkci ani peněz, ani titulů.

Zlikvidovat svobodné profese (střední třídu) je společným jmenovatelem totalitních
(koncentračních) režimů. Naivní servilnost a nohsledstvi českého
kopirovani USA v neprospěch evropských kořenů od roku 1993 bylo snad výnosné v době
jednoznačné světové hegemonie USA : v době čínské hegemonie návrat obrovského
gulagu/koncentráku s čínskou barvou bude asi pro (čínské) zbohatlíky výnosnější, ale asi méně
přitažlivý pro všechny ostatní potenciální oběti. Nevyhnutelné vyhrocení soutěže o tuto hegemonii
přiměje USA hledat spojence a zapadni Evropa bude asi hrát významnou roli : že by stará dobrá
atlantická Evropa zapomněla, jak se Slované inspirovali kovbojkami? A znovu to přitroublé,
arogantní a husitské "Proti všem"! Dost mne rmoutí že původně židovsko-katolická Morava
vzala tuhle marxistickou doktrínu českých Husitů za svoje heslo až dodnes. (Navzdory vysvěceni
Svatého Jana Sarkandra v 1995, navíc). To je smutné a zaražejici.
Francouzský systém zdravotnictví je dosud nejlogičtejsi a nejefektivnější, i když ale bude asi
bohužel změněn ve prospěch komunistického zotročení medicíny jako služky národu "ve prospěch
udrženi socialniho smíru" (volná citace Václava Klause), tak jako to udělali po roku 1993 anebo
1996-1997 v České Republice. Jde totiž o nezbytnost vytvořit iluzi „socialni spravedlnosti“, o jejíž
tři pilíře (zdravotnictví, školství, důchody) se zcela tržní oligarchie opirà. Hovořit o destrukci
francouzského systému jako o pokroku je nechápat podstatu věci. Zničením střední třídy pro kterou
je pravnik a lékař jistým faktickým modelem (tak jako vědec či učitel jistým koncepcnim modelem,
tedy bez jakékoli reálné zodpovědnosti) dojde ke zničeni i demokracie, neboť ta není jen tržní, ale i
duchovní a jejím nositelem tato střední buržoasie je. Vybudováním právnického nikoli pràvniho
státu v České Republice po roce 1993, tato destrukce demokracie a její náhrada pouze tržní
ekonomickou demokracii, tedy oligarchii, je zjevná a zavrsenà, jako dive se stal politickým
oxymóronem pojem „reálného socialismu“. A ty další honosné oxymórony a neologismy :
sametová revoluce, socialismus s lidskou tváři, reàlny socialismus, akce čisté ruce….. inu česká
tvorba a básnictví jsou (skoro) pojmy.
V USA zdravotnictví začíná opouštět model, který v České Republice chtějí i nadále držet (smlouvy
s lékaři a platbu podle diagnozy), a naopak zavádějí federální model, který bude asi blíže
francouzskému než anglickému (mutuelle částečná , doplňková, společná se základem, nepovinna i
když zpočátku chtěli jen jednu, povinnou pojišťovnu sloučenou s mutuelle tak, jak je to zel v České
Republice).
Tento otevřenější systém ovsem zůstává tajemnem « odborníkům », jejichž chabé vzdělání jim
nikdy neumožnilo pochopit základni principy světa
kolem nás ; jejich shovívavé úsměvy a vznešené mlčení o jejich nedůvtipnosti svědči. Národ a lid
pak nemají ani pojem o financovaní jednotlivých složek společnosti. Tito « specialisté» dávají
přednost zdědit a vysedět si sinekury, ke kterým by se nikdy jinak ani nedostali, neboť se jim nikdy
ani o nich nesnilo. A tak tvořivost, talent, aktivita a svobodná inteligence jsou promrhány. Co si pod
pojmem Translační mediciny, tak honosným neologismem, představit? Inflace diplomovaného
vzdělání v České Republice je natolik zjevná, že se z ni živí cela přebujelá administrativa (viz výše
poznámky o "doktorech"). Udivuje mne, že pokud hovořím o sobě jako o lékaři, málokdo
diskutuje ať už o vzdělání nebo o náplni, zatímco hovořím-li o sobe jako o umělci, první na co se
mne kdo pta, je : „a co mate za vzdelani? a do jaké tendence se hlásíte?“ Jakoby špatná linka mela
stejnou důležitost jako špatná diagnoza, což oboji samozřejmě občas dělám.
Ten stav je smutný a hovořím-li se svými vrstevníky v České Republice (ne- lékaři i lékaři), pak
nikdo nechce ten jejich zkorumpovaný, hierarchizovaný systém měnit s tím, ze si žijí jako „vepři v
žitě“.
Všeobecný vývoj v České Republice po roce 1993 srovnavàji noví zbohatlici bez skrupulí s
dalekým západem v minulém století : avšak Cherokee neměli reálný socialismus s lidskou tváři v
perestrojce a ani Siouxove neměli prognostický ústav založený rudými bratry. Krom toho WASP
(bily anglosaský protestant) po tom, co dobyl území, dal rudé tváře do malých rezervaci, anebo je
vyvraždil : stále trvají na tak kulhavých přirovnáních ? Akce „čisté ruce“ jim umožnila přepsat do
mravního zápisníku prostější realitu, která by se shrnula „my už jsme si nakradli, pak vy již
nesmíte“! To mi připomíná i ruskou moudrost od mých pacientů, kteří nevidí ve Vladimíru Putinovi

pouze diktátora : „v naší zemi je teď více klidu,“ říkají :“ ti prohnili jsou za hranicemi, pod zemí
anebo ve vězení, a ti co přežili, začínají konečně hrát čistou hru“. Že by věčná Rus dala inspiraci
znovu do střední Evropy?
Život běží jaksi paralelně s veškerou českou realitou : nechť tomu tak třeba je, pokud se můj bod
přiblíží nebo dokonce setká v synergii s českou trajektorii, tím lépe, pokud ne, tím hůř. A ačkoli
varuji francouzské lékaře i pacienty, moje slova neberou vážně : český experiment podle světového
řádu (globalizace) je nepoučí, je pro ně příliš abstraktní a vzdálený.
Pozývám ty co chtějí znát, jak „marxisticky světový názor“ dobývá i Francii a Evropu, ať už v
soukromé (oligarchie a fašismus) či státní formě (socialismus a fašismus), (a zas citace z Karla
Marxe : „Evropou obchází strašidlo, přízrak Komunizmu....“), a hlavně jak se zavádějí
koncentrační systémy do „liberálního“ zdravotnictví, aby se podívali na webové stránky :
www.parisnordmedical.fr . Ve francouzštině.
S poslední dnešní citaci Svatého Jana Pavla II, totiž „Nemějte strach“, a s úctou, nadějí a
pozdravem,

