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Народному депутату України, голові Тимчасової Конституційної
Комісії Верховної Ради України Руслану Князевичу
Шановний Руслане Петровичу!
Конституція (Основний Закон) України, що його вчергове силкуються
ухвалити особи, спосіб мислення й діяння яких далекий від цивілізаційних
реалій модерного ринкового суспільства, може збурити рішучий протест
українців. Адже республіка Україна приречена будувати ринок/капіталізм з
абсолютно непристосованими до ринкової конкуренції громадянами і
домінуючими структурами ретроградної влади перед лицем неймовірних
викликів в метрополії і зовні. На часі усвідомити на усіх рівнях влади, а
надто у середовищі прогресивно налаштованих законодавців з числа чинних
фракцій ВРУ, що совкомівський спосіб мислення, ухвалення рішень, буття та
діяння, м’яко кажучи, «не працює» в жодній цивілізованій нації світу.
Невже Ви візьметеся за «проштовхування» завідомо нікчемного
Основного Закону держави, який однозначно призведе до колапсу держави,
права і нації на загал, оскільки ментальність нинішніх законотворців, ну, не є
адекватною викликам жорстокої конкуренції в країні й деінде у світі.
У Додатку Ви знайдете/прочитаєте розлогі мої авторські сентенції на
цю тему, які не зі стелі взяті, але натомість вистраждані потом і навіть
фінансовою кров’ю на полях «дикого» ринку, у якому я особисто ризикнув
приватно-підприємницькою діяльністю ще з 1990 року. Понад те, найтяжче
вдається торувати ідеологічні стежки у напрямі формування національної
ментальності ВЛАСНИКА себе, своєї приватної справи, своєї сім’ї, а влади й
держави, які існують нашим підприємницьким коштом, і поготів.
Заледве чиновництво, яке все ще панує у країні, мене зрозуміє. Проте,
заради запобігання неминучих лібертаріанських [Л. фон Мізес, Д. Бергланд
та ін.] бунтів і навіть революції ХАЗЯЙСЬКОЇ ГІДНОСТІ, прошу Вас і
Ваших колег уважно вчитатися в нашу підприємницьку ПРАВДУ й вчинити
мудрі кроки від царства ментального мороку й свавілля до царства
СВОБОДИ (LIBERTY).
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