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Dívám se právÄ› na televizní poÅ™ad "Krotitelé dluhÅ¯". AÅ¾ se mi protáÄ•ejí panenky, kdyÅ¾ vidím a sly&scaron;ím, co
v&scaron;echno mohou lidé bezstarostnÄ› spáchat; je mi z toho aÅ¾ zle. NÄ›kdy to je absolutní naivita a dÅ¯vÄ›Å™ivost, jindy
zajímavý a pomÄ›rnÄ› úspÄ›&scaron;ný podnikatelský zámÄ›r. Ano, úspÄ›&scaron;ný, ale... nakonec se v&scaron;e neobejde b
velkých dluhÅ¯.. Nu, nÄ›koho zachránit svou radou poradci zvládnou, nÄ›koho bohuÅ¾el.
Ale - co vidím jako nejhor&scaron;í, je neustálé bombardování lidí v&scaron;emi moÅ¾nými nabídkami pÅ¯jÄ•ek: BEZ
POPLATKÅ® u&scaron;etÅ™íte, Nemusíte nikam chodit, V&scaron;e vyÅ™ídíte po telefonu, Nemujsíte si zÅ™izovat bÄ›Å¾ný
bance, Nemusíte shánÄ›t ruÄ•itele, nepotÅ™ebujete ho, Neplatíte Å¾ádjné poplatky za vyÅ™ízení, vedení nebo pÅ™edÄ•asné
pÅ¯jÄ•ky... a hlavnÄ›: ZAVOLEJTE SI ZDARMA O TELEFONNÍ PÅ®JÄŒKU NA NONSTOP LINKU....
A hejlové se
nachytávají....
"JenÅ¾e jakékoli spoleÄ•enství, vÄ•etnÄ› státu, musí poÄ•ítat i s lidmi nesamostatnými, hloupými a nezodpov
StejnÄ› jako v pracovním kolektivu se vyskytnou géniové, prÅ¯mÄ›rní a prosÅ¥áÄ•ci co mají IQ vypnuté napaÅ™ovací Å¾ehliÄ•k
Jiní lidé prostÄ› nejsou, a pracovat se musí s tím, co je k dispozici. RozdÄ›lí se práce tak, aby ti prosÅ¥áÄ•ci dÄ›lali podÅ™adné
práce, ale vymazat ze svÄ›ta je pÅ™ece nemÅ¯Å¾em.
NÄ›kteÅ™í géniové jsou tÅ™eba v praktickém Å¾ivotÄ› taky nepouÅ
naopak absolvent zvlá&scaron;tní &scaron;koly mÅ¯Å¾e být tÅ™eba &scaron;ikovný Å™emeslník. Kdo z nich je spoleÄ•nosti
prospÄ›&scaron;nÄ›j&scaron;í?
KaÅ¾dý nemÅ¯Å¾e být absolvent &scaron;koly s ekonomickým zamÄ›Å™ením, a reklamy v
rÅ¯zné pÅ¯jÄ•ky "bez rizika" jsou tak vtíravé. Pojmy jako RPSN spoustÄ› lidí nic neÅ™íkají, a hlavnÄ› tyhle dÅ¯leÅ¾ité údaje jsou
v&scaron;ech smlouvách uvedeny pidipísmenky, které ani nejdou bez lupy pÅ™eÄ•íst. Myslím, Å¾e na tuhle státem povolenou
(Ä•i podporovanou) lichvu, by mÄ›l být pÅ™ísnÄ›j&scaron;í metr. Jak pí&scaron;e lp, takové spoleÄ•nosti by mÄ›ly samy nést riz
jestliÅ¾e pÅ¯jÄ•í nÄ›komu, kdo nevydÄ›lává, (viz studující plnoleté dÄ›ti) a nebude jim mít tudíÅ¾ z Ä•eho splácet. "
Tohle jse
zkopírovala z komentáÅ™Å¯, napsala to "mamÄ•a". Je to zoufalé, mám pocit, Å¾e pláÄ•eme na cizím hrobÄ›, protoÅ¾e ti, který
se to týká, tohle nesly&scaron;í. Ale zase si Å™íkám - budeme-li jen breÄ•et a nic s tím nedÄ›lat, tak se rozvrátí, zniÄ•í plno
rodin... Tak plno lidí ztratí budoucnost.
Líbil se mi docela nápad, Å¾e by se jakémusi vzdÄ›lávání na toto téma vÄ›novali ve
&scaron;kolách... V matematice propoÄ•ítávat pÅ™íklady, kolik za co bude tÅ™eba splácet, kolik si zapoÄ•ítá exekutor... co je
to RPSN... Sem tam na podobné téma vypracovat slohovou práci... NÄ›jak to tÄ›m "podnikavým" studentÅ¯m nenápadnÄ›
vtloukat do hlavy...
A pochopitelnÄ› - co nejvíce medializovat rÅ¯zné hrÅ¯zné pÅ™ípady - lidé by se mÄ›li dozvídat, co a jak
zpÅ¯sobilo... Máte je&scaron;tÄ› nÄ›kdo nÄ›jakou dal&scaron;í radu? Je mi smutno z tÄ›ch zbyteÄ•ných lidských havárií... d@nie

http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 20 January, 2021, 15:38

