Sen jednoho českého včelaře ?
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Dnes brzo ráno mi volal kamarád a převyprávěl svůj sen. Já činím totéž.
Zdálo se mu, že on, jako tisíce jiných manželů, měl s manželkou společné konto a dvě platební karty.
Jednu zařídil pro ní, protože byla doma, nemohla sehnat práci, možná ji ani nesháněla, ale miloval ji
(jako mnozí svůj včelařský spolek, já jej miloval 52 let). Tak proč ne. On posílal na konto pravidelně
peníze (jako členové jednoho včelařského spolku členské příspěvky) a manželka je pravidelně
vybírala a kupovala vše potřebné do domácnosti. Potud vše jako skoro v každé normální rodině.
Když mu ale po nějaké době znovu přišel výpis z banky, zjistil, že jeho konto je silně v mínusu. Bylo
na první pohled zřejmé, že manželka vybírá více, než on vkládá. Ale měl kontokorent. Stále se do něj
vešel (tak jako členové jednoho včelařského spolku, protože neví ani kolik jim patří a co se za co
utratí).
Přesto si ale s manželkou promluvil o výdajích na domácnost Ta svatosvatě slíbila, že se bude krotit
(tak to činí management na schůzích jednoho včelařského spolku).
Po několik měsíců to fungovalo. Pak ale začínal dostávat o banky sankční úroky (něco jako penále a
škody způsobené managementem jednoho včelařského spolku) . Ale manželku miloval, tak se to
snažil nahradit a bral si brigády (tak jako členové jednoho včelařského spolku).
Ani to nestačilo a nakonec načapal manželku v posteli s někým jiným (asi tak jako tomu bylo u
akciové společnosti jednoho včelařského spolku, kterou management potopil, nebo později třeba
vyhodil peníze za program na propagaci medu, tak jak to bylo s antibiotiky a podobně).
Naštval se, manželku vyhodil i s milencem A SAMOZŘEJMĚ JI IHNED ZRUŠIL PLATEBNÍ KARTU
(to je něco jako zrušení bianko šeku, který v dobré víře vystavili členové jednoho včelařského
spolku svému managementu).
Od té doby se mu konto narovnalo, on narovnal svá záda a už nemusel ani na brigády (tak jako my
v VSMBO ). Posléze si našel novu přítelkyni, oženil se s ní a měl s ní děti.
Po nějaké době však potkal svojí bývalou. Plakala, jak chybila. A on, dobrák, ji znovu zařídil platební
kartu na své konto ( tak asi jako členové jednoho včelařského spolku nechávájí ve funkcích stále ty
samé exmanagery). Historie se opakovala, exmanželka ho přivedla na buben (tak jak se to může stát
členům jednoho včelařského spolku).

NO A PAK SE KONEČNĚ PROBUDIL ! NA ŠTĚSTÍ TO BYL SKUTEČNĚ JEN SEN !
Vzbudil svojí druhou, skutečnou manželku, políbil ji na čelo a pravil: „Miláčku , dnes přijdu později,
mám výroční členskou schůzi jednoho včelařského spolku“.

Platební kartu uzavřel do trezoru, klíče si pověsil na krk a vyrazil ze dveří nového domu, který si za
úspory pořídil (o tom se mu s první ženou ani nezdálo, no tak jako členům onoho včelařského
spolku, kteří stále věří a mlčí, nevidí výpisy z účtů a platí a platíí a platí…), na výřoční členskou
schůzi svého včelařského spolku.
Když míjel stáj, kde měl své koně, vzal si s sebou pro jistou vidle . To proto, aby měl čím ten hnůj
vyházet z okna ven.
Vážně to byl jen jeho sen? Kolik je takových manželů, kterým manželka hýbe nekontrolovně kontem,
zahýbá, vyrábí dluhy, dělá ostudu ?
Kolik je takových, kteří své exmanželky vezmou na milost a pak přijdou na buben?
Jak se jim to jen říká??? Berani?
Nebo že by už takoví „berani“ u nás nebyli??? Můžete to probrat na svých výročních schůzích
včelařských spolků.
Přeji hezký den všem a nezapomeňte jít na výroční členské schůze svých včelařských spolků.
Jak, to je už na vás.
Je na vás, zda dáte své platební karty svým exmanželkám nebo členské příspěvky stále stejnému
managementu.
Je na vás, zda si nevezmete s sebou vidle a nebo se prostě s nespolehlivou a nevěrnou manželkou
(včelařským spolkem) rozvedete a budete si své finance hlídat sami, zda si nezaložíte novou,
spolehlivou rodinu.
Tak nějak, jako jsme to udělali my v Mladé Boleslavi (www.vsmbo.cz) a jak to činí další, kteří
pochopili.
Podle mne se s rozporem nemá bojovat, to je ztráta času. Je třeba jej pochopit ho v jeho celistvosti,
zařídit se podle toho a pak již jen jít. Je to jednoduché, ale ne snadné.
Přeji všem probuzeným šťastnou cestu.
Vše dobré
ld

