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MYSLÍŠ, ŽE SA TI TO NESTANE? AJ ONI SI TO MYSLELI

Milí čitatelia,
noviny Dobro je tam, kde Ty,
pripravujú dobrovoľníci projektu
Tvorivá spoločnosť zo 
Slovenska a Českej republiky.

Tento projekt zjednocuje ľudí  
z celého sveta. 
Je východiskom z kríz, ktoré 
spôsobuje súčasný 
spotrebiteľský formát spoločnosti. 

Pripojte sa k nám na stránkach:

SME ĽUDIA.
CHCEME ŽIŤ!

medzinárodné fórum

CO ČEKÁ NAŠI 
PLANETU?

globální změny klímy

ZPOVRCHNĚLI 
JSME

Max Kašparů
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GLOBÁLNA KRÍZA. SME ĽUDIA. CHCEME ŽIŤ

MEDZINÁRODNÉ ONLINE FÓRUMcreativesociety.com

celý záznam fóra nájdete na: 
creativesociety.com/sk 
creativesociety.com/cs

7. mája 2022: Kľúčový 
moment v dejinách ľudstva, 
udalosť mimoriadneho 

významu - medzinárodné online 
fórum „Globálna kríza. Sme ľudia. 
Chceme žiť“.  Tisíce dobrovoľníkov 
z celého sveta mesiace neúnavne 
pracovali, skúmali a analyzovali 
vedecké údaje a fakty, rozosielali 
pozvánky, viedli rozhovory s vedcami  
a očitými svedkami, prekladali stovky 
dokumentov, strihali, nahrávali  
a dabovali videá s jedným spoločným 
cieľom - sprístupniť pravdu o 
všetkých zverstvách spotrebiteľského 
formátu spoločnosti a skutočných 
príčinách klimatických zmien  
celému svetu. 

Utečenci. Prečo sa to týka 
každého?
Eskalácia násilia v spoločnosti
Otroctvo a obchodovanie s ľuďmi

Kritickosť ekologickej situácie 
v podmienkach narastajúcich 
katakliziem ako hrozba zničenia 
planéty
Hrozba hladu a nedostatku pitnej 
vody na planéte

Klíma. Spoločný nepriateľ celého 
ľudstva
Rekordné tempo narastania 
klimatických katakliziem. Prečo 
svetové médiá mlčia o rozsahu 
hrozieb?
Novodobé kolaborantstvo. Kto hrá 
na strane spoločného nepriateľa 
ľudstva?
Skutočná príčina globálnej zmeny 
klímy. Kto a prečo skrýva pred 
ľuďmi pravdu?
Vplyv astronomických procesov a 
ich cyklickosti na klímu
Klimatické katastrofy očami 
očitých svedkov

K akým ekologickým následkom 
priviedlo bezstarostné 
spotrebiteľské konanie človeka?
Nepripravenosť záchranných 
služieb na globálne katastrofy
Prečo je v spotrebiteľskej 
spoločnosti nemožné využívať 
inovatívne technológie v prospech 
všetkých ľudí?
Naliehavá potreba mobilizácie a 
zjednotenia všetkých síl ľudstva
Praktické riešenie všetkých kríz 
vybudovaním Tvorivej spoločnosti

Úverové otroctvo. Problémy a 
riešenia
Aký vplyv má zmena klímy a 
zhoršujúca sa ekologická situácia 
na ľudské zdravie?

KĽÚČOVÉ TÉMY FÓRA #creativesociety

Posledná vojna ľud-
stva už prebieha. Útočí 
na nás nepriateľ, proti 
ktorému nemáme žiad-
ne zbrane. Náš nepriateľ 
nemá ani dušu, ani city. 
Nie je v ňom ani štipka 
cti a spravodlivosti. Je 

krutý a neľudský. Útočí bezohľadne a ne-
milosrdne. Ničí každého, kto sa mu postaví 
do cesty, nešetrí ani ženy, ani staršie osoby, 
alebo deti. Tento ľudský vrah je KLÍMA.

Umelo nás rozdeľujú a zároveň nám 
vymývajú mozgy. Všetci chápeme, že sme 
neustále zombifikovaní. Sme nútení navzá-
jom sa nenávidieť. Sme dokonca nútení 
bojovať medzi sebou. Sme umelo zahna-
ní do ekonomických problémov a spútaní 
ako otroci v dlhových okovách pôžičiek. 
A to sa deje len preto, že teraz žijeme v 
spotrebiteľskom formáte. 

Každý z nás je zod-
povědný za to, co se 
děje. Veškeré problémy 
ve společnosti jsou dí-
lem lidí. Veškeré, kromě 
klimatu! Dokážeme se 
vypořádat s ekonomic-
kou krizí i s válkou. Ale 
jak se vypořádáme s kli-

matem, které nás zabíjí? Uvědomuješ si 
vůbec, že co se týče klimatu, jsme v prdeli? 

Vždyť my se nacházíme na vrcholu kli-
matických katastrof, které se na naší pla-
netě opakovaně odehrávaly. A neděje se tak 
kvůli antropogennímu faktoru, ale kvůli as-
tronomickým procesům a jejich cykličnosti. 

Vieš, keď sedíš pod 
bombami, ostreľova-
ním a výbuchmi, pýtaš 
sa seba samého, mys-
lím, že každý človek, 
ktorý to zažil, si polo-
žil túto otázku: „Za čo 
sa mi to stalo? Prečo 

práve ja? Prečo sa to deje práve mne? 
Som niečím vinný?“ Určite áno. Čím som 
sa previnil? Som vinný za to, že som 
nevytváral aktívne Tvorivú spoločnosť. 
Vinný za podporu konzumného formá-
tu. Desivé je, že my ľudia, my sami sme 
vybudovali túto spoločnosť, my sami sme 
dovolili, aby sa to stalo.

LESLIE  MAGNUM, USA

KONSTANTIN RYBAČUK, Ukrajina

DUŠAN VALEČEK, Česká republika

CO2 a teplota

teplota stúpa skôr ako CO2
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“

V rámci projektu Tvořivá společnost jsem se 
přidal k týmu technické podpory online fóra. 
Nastavuju počítače a mobily pro překladatele. 
Překladatelů je hodně, fórum bude simultánně 
tlumočeno do více než 100 světových jazyků. 

Dnes jsem si několik hodin volal s týpkem jménem Aliyu ze 
severovýchodní Nigérie a s Mahdiou z Kábulu a snažil se jim 
nastavit software, aby mohli pomoct rozšířít informaci o stavu 
klimatu, společnosti a o východisku z této situace. 
Aliyu žije v Nigerii, vzdělání vysoké, ale práci není jednoduché 
sehnat, jen nějaké pidi kšefty. Má ženu a děti. Snaží se jim 
zajistit aspoň jedno plnohodnotné jídlo denně. Vybavenost 
mizerná, do nejbližší banky to má 100 km, ostatní jsou zničené. 
Zemědělství se poslední roky stavá prodělečné, protože 
přestalo pršet. 
Zbývající stromy se kácí ve velkém, vedení státu nepodporuje 
vzdělávání, nezajišťuje bezpečnost. Kvůli bezvýchodnosti 
situace roste kriminalita... 
Aliyu se účastnil několika projektů OSN, ale až z myšlenky 
Tvořivé společnosti je fakt nadšený. Především z toho, že 
už se to realizuje - kolik lidí z celého světa se „odspodu“ 
zorganizovalo a co už díky spojení sil vytvořili. Během hovoru 
mi několikrát opakoval podtitul konference „Jsme lidé. Chceme 
žít“. Večer jsem potom nastavoval Mahdiu, 15letou holku z 
Kábulu, která chce fórum tlumočit do perštiny. Dva roky zpět 
jí sebevrah z Talibanu zabil tátu. Je nejstarší holka v rodině, tak 
musí vydělávat a uživit rodinu. Přes den se s ní moc nedá spojit, 
protože jim nejde elektrika, tak voláme večer. Má jenom mobil 
a sluchátka. Musí být na VPN, data nic moc, TeamSpeak není  

v Afghanistanu dostupný. Drbeme se s tím 
hodně přes hodinu, ve 2 ráno jejího času 
jí říkam, že to asi nedáme a že už určitě 
musí jít spát. Ona že ne, že je zvyklá, že v noci studuje, protože 
„my big dream is to become educated girl, and voice for 
the voiceless“. (Mým velkým snem je stát se vzdělanou dívkou 
a hlasem pro lidi bez hlasu, pozn. redakce)
Další průřez účastníky projektu, které jsem nastavoval software 
v předchozích dnech: Haja - sympatický a nadšený borec z 
Madagaskaru bude tlumočit z internet cafe, to je jediné pro 
něj dostupné místo s kvalitním internetem. Salman - Kurd už 
nějaký čas žijící v Británii je nadšený, že může své komunitě 
vracet něco aspoň tímto způsobem, že fórum bude tlumočit do 
jazyka Kurmanji. Nthasi - žije v Paříži a chce, aby fórum znělo 
i v její rodné sesothštině. 

Dalších 10 lidí, které mám v týmu technické podpory, bude mít 
desítky dalších příběhů, a ano, ve všech vystupují lidé a všichni 
chtějí žít.

Z PŘÍPRAV FÓRA

To je několik opravdových hrdinů, kteří 
navzdory své životní situaci cítí potřebu a 
zodpovědnost posunout lidskou společnost 
tam, kde má být. Překročí lenost a častokrát 
obavy z tlumočení, většinou to nejsou profíci, 
ale jen lidi, kteří umí dobře anglicky.

“

JIŘÍ MEJZLÍK

Obraciam sa k vám, ľudia. 
Konkrétne k tebe. Ty si pri-
pravený na to, že klíma 
zničí tvoj dom? Si pripra-
vený na to, že tvoje dieťa 
odnesie prúd povodne, 
ktorá príde z ničoho nič? 
Myslíš si, že ľudia, príbehy 

ktorých sme dnes videli, sa niečím líšia od teba? 
Veď nás čakajú ešte silnejšie kataklizmy, než 
boli tie za posledných päť mesiacov. S každým 
dňom ničivá sila katakliziem rastie. A my ako 
spoločnosť ani len neskúmame tento problém 
na náležitej úrovni. Naša veda je zaneprázd-
nená úplne inými vecami a my strácame 
drahocenný čas. Veď ide o naše životy! 

OĽGA PROCENKO, Belgicko

Čo sa teda dá robiť? Musíme pracovať 
na zásadnej zmene v spôsobe, akým vní-
mame ľudí a spoločnosť. Svet sa sám od 
seba nezmení. Medzi tým, čo je potrebné 
urobiť, je potrebné držať na uzde veľké 
peniaze. Musíme rešpektovať iné národy, 
kultúry a názory, ktoré ponúkajú a ktoré 

Sedím tu a celý čas vi-
dím v správach, ako sa 
na Červený kríž, United 
Way, FEMA vynakladajú 
peniaze. Ale kde, pre-
páčte mi ten výraz, kde 
do pekla sú? Nevidíme 
to! Nevidíme žiadne z 

týchto peňazí. A potom vám povedia ako 
mne z FEMA: „No, všetko, čo môžeme 
urobiť, je ponúknuť vám pôžičku.“ 
No a čo budem robiť s pôžičkou s vysokým 

Koľko životov si ešte 
musí klíma vziať, aby 
sme jej venovali po-
zornosť? Svet teraz  
s hrôzou sleduje, čo sa 
deje na Ukrajine. Pre 
mnohých z nás je to ne-
utíchajúca bolesť! Je to 

smútok, ktorý zvieral srdcia matiek, ktorých 
synovia odišli do vojny, je to strach, kto-
rý prerastá do zúfalstva ľudí pod paľbou 
alebo umierajúcich pod troskami. Vojna 
na Ukrajine je šialená, keď ju vidíte, keď ju 
počujete... Ale to, čo sa stalo v ukrajinských 
mestách, bude na celom svete, na všet-
kých kontinentoch, vo všetkých mestách, 
pretože klíma je miliónkrát vážnejšia. Kvôli 
klíme nikto dlhodobo neprežije. Ale teraz 

úrokom? Neviete, čo budete robiť a myslíte 
si, že vláda zasiahne a pomôže vám. Nie, ne-
pomôže. Nie, nepomôžu. Pomôžu len tým 
ľuďom, ktorých si sami vyberú a s ktorými 
sa ukážkovo odfotia. Nepomôžu všetkým.

Po tornáde sa dostalo pomoci 
len asi piatim percentám ľudí 
zo sto percent. Ostatných 
deväťdesiatpäť percent z nás 
nevie, čo ďalej. 

“
KELLY DETHRIDGE, USA

ROBERT KENNEDY,  doktor politických vied

sa líšia od našich vlastných. Nemusíme s 
týmito názormi súhlasiť, ale mali by sme 
tieto názory rešpektovať pri formulovaní 
našich vlastných názorov. Musíme obme-
dziť zbrojenie a byť ochotní čeliť neo-
právnenej, nevyprovokovanej agresii. A 
nakoniec, dámy a páni, musíme prejsť za 
úzku definíciu individuálnych a národných 
záujmov a tvorivo premýšľať o tom, ako 
vyriešiť naliehavé problémy, ktoré ohrozu-
jú našu budúcnosť a budúcnosť planéty. 
Potrebujeme Tvorivú spoločnosť.

ARMAN BUKEJEV, Kazachstan
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EXISTUJE VÝCHODISKO:

SME ĽUDIA. CHCEME ŽIŤ

AK SI ČLOVEK, TAK SI HO POZRI 
A ZDIEĽAJ! IDE AJ O TVOJ ŽIVOT 
A ŽIVOTY TVOJICH BLÍZKYCH!

info@tvorivaspolocnost.skinfo@tvorivaspolocnost.cz

info@creativesociety.com

Vybudovanie Tvorivej spoločnosti sa stane 
skutočnosťou až vtedy, keď uskutočníme prvú 
a najťažšiu etapu jej budovania, 
a to je informovanie všetkých. Musíme sa 
dotknúť ľudských sŕdc, aby pochopili, že je 
to prospešné pre všetkých. Byť človekom 
je prospešné pre všetkých! Byť jednotnou 
zjednotenou civilizáciou je prospešné pre 
všetkých. Je to prospešné pre každého  
z nás! Pretože toto je jediná šanca na prežitie. 
Áno, je to ťažké. Áno, nechcú nás počuť. Ale 
musíme to urobiť, ak chceme prežiť, pretože  
my sme Ľudia! CHCEME ŽIŤ!

fórum prekladali dobrovoľníci
z celého sveta do 100 jazykov

BUDÚCNOSŤ CELÉHO 
ĽUDSTVA MÔŽEME 
ZMENIŤ LEN SPOLU 

nás to netrápi tak veľmi ako problémy voj-
ny. Pretože klíma je oveľa miernejšia a my 
máme ilúziu, že nás to obíde a nezastihne. 
Spýtajme sa obyvateľov Buče, Irpenu, Ma-
riupolu a ďalších miest a dedín na Ukrajine, 
ktorí sa ocitli v krvavej vojnovej smršti, či si 
predstavovali, že sa do nich bude strieľať. 
Nie. Každý z nich si myslel, že zasiahne 
dom vedľa, ale nie ten ich.

JOHN  PERKINS, ekonóm, spisovateľ

Robil som to dlhé roky, 
pretože som si myslel, 
že robím správnu vec. 
Učil som sa na obchodnej 
škole, vo Svetovej banke 
a vo všetkých týchto in-
štitúciách, ktoré presa-
dzujú myšlienku, že keď 

investujete, keď dáte všetky tieto pôžič-
ky krajine a investujete do infraštruktú-
ry, ekonomika rastie, krajina prosperuje.  
A môžeme štatisticky ukázať, že sa to deje, 
pretože rast a prosperitu meriame hrubým 
domácim produktom, HDP. V Spojených 
štátoch sú traja jednotlivci, ktorí majú 
toľko bohatstva ako polovica krajiny 

A ja neviem, čo pove-
dať. Je to ako by som 
sa zobudil v ústave pre 
choromyseľných, kde pa-
cienti prevzali kontrolu.  
A uzurpovali aj akademic-
kú obec. Ako som pove-
dal, inštitucionalizovali 
sprostotu pre jediný účel 

- získať peniaze predovšetkým od vlády a za 
školné. Čo k tomu dodať? Myslím si, toto je 
doslova koniec dní. A ja sa v zásade snažím 
ľuďom pomôcť zachrániť ich životy, aby sa 
aspoň niekto zachránil.

v Spojených štátoch. Môžete teda urobiť 
hrubý výpočet a ukáže sa, že ak títo traja 
jednotlivci zarobili minulý rok 10 % na 
svojich aktívach a polovica krajiny stratila 
3 % a zvyšok krajiny, druhá polovica na 
tom zostala rovnako, akoby ste vykázali 
rast HDP takmer o 4 %. Vyzeralo by to, 
akoby celá krajina prosperovala. 

V skutočnosti však prosperovali len traja 
jednotlivci. A ak je to pravda v krajine, kde 
traja jednotlivci vlastnia toľko bohatstva 
ako polovica krajiny, čo si myslíte o mno-
hých krajinách v Afrike, Latinskej Amerike a 
inde, kde traja jednotlivci vlastnia toľko bo-
hatstva ako 90 % populácie? Alebo 95 %? 
Takže je to systém, ktorý je skreslený, me-
rania sú skreslené v prospech bohatých. @killuminatisoldiers

Dôležitá vedecká štúdia 
dokazuje, že výsledok 
vedeckej štúdie úplne 
závisí na tom, odkiaľ 
pochádza jej financovanie. 

Celé fórum si môžete pozrieť na stránkach 
creativesociety.com, ako aj na YouTube 
kanáli a ostatných mediálnych platformách.

DOUGLAS VOGT, výskumník, spisovateľ



 tvorivaspolecnost.cz  Dobro je tam, kde Ty 5

Módní průmysl. Zločin proti lidskosti
Podle nejnovější zprávy Global Slavery Indexu (globální studie moderního otroctví) je 
výroba oděvů druhým největším průmyslovým odvětvím na světě, pokud ho-
voříme o otrocké práci. Na výrobu jednoho trička a jednoho páru džínů je potřeba 
jeden kilogram bavlny. Podle Světového fondu na ochranu přírody je k výrobě toho-
to jednoho kilogramu potřeba až dvacet tisíc litrů vody. Dvacet tisíc litrů by stačilo 
jednomu člověku na dvacet sedm let, pokud by pil normu, což jsou dva litry denně.
A to se děje v době, kdy zásoby sladké vody tvoří pouze dvě a půl procenta celkového 
množství vody na planetě. Přitom každý třetí obyvatel planety nemá přístup k 
čisté sladké vodě. „Opravdu jsou džíny důležitější než lidský život?“

Dnes je řeka Citarum jednou ze tří 
nejznečištěnějších řek na světě, avšak 
ještě před čtyřiceti lety byla tato řeka a 
její okolí považovány za tropický ráj. Dnes 
se kolem řeky Citarum nachází více než tři 
tisíce továren, z nichž čtvrtina pracuje na 
vývozu látek pro světové oděvní značky. 
Každá z těchto továren denně vypouští do 
Citarumu odpadní produkty.

Citarum je nyní koktejlem chemiká-
lií, v němž plavou mrtvá zvířata. Obsah 
těžkých kovů zde překračuje všechny pří-
pustné normy. Koncentrace rtuti čtyřikrát 
překračuje bezpečnou normu. Podle 
zprávy z roku 2013: „O  dopadech znečiš-
tění vody v horním toku řeky Citarum v 
Západní Jávě v Indonésii“ je na této řece 
závislých 25 milionů lidí. Těžké kovy ne-
jsou rozložitelné. Převaření vody nic ne-
řeší. Lidem, kteří tuto vodu pravidelně pijí, 
hrozí rakovina, mentální retardace, velmi 
pomalý rozvoj.

Továrna obvykle v noci vypouští do 
řeky odpadní vodu. Nejdřív zkontrolují, 
zda poblíž nikdo není, a teprve pak to-
xický odpad vypustí.

Redaktor: Tak jak se při tom cítíte? Když 
pracujete s toxickým materiálem uvnitř to-
várny, kde jste chráněni, a pak toto všech-
no vypustíte do řeky. 
Očitý svědek: V tom je ta ironie, že jsem 
přímo zodpovědný za to, co se děje. Cítím 
se vnitřně rozpolcený a znepokojený, ale 
potřebuji jíst, takže tam musím pracovat.

Až 70 % řek a jezer v Číne je znečištěno. 
Jen v roce 2017 čínská nevládní organizace 
(IPE) zaznamenala, že se textilní průmysl 
dopustil více než 300 000 porušení eko-
logických norem. 

V Číně hraje úroveň vyčištění řek důleži-
tou roli v politickém klání. Proto byly zří-
zeny speciální stanice, které zazname-
návají emise různých továren. Problém 
však spočívá v tom, že tyto stanice kont-

rolují pouze horní oblasti toku. Ukazuje se 
tedy, že činnost podniků na dolním toku 
nejenže není regulována příslušnými zá-
kony, ale ani se nedostává pod kontrolu. 

Podle studie „National Prevalence and 
Effects of Multiple Chemical Sensitivities“ 
se od roku 2008 do roku 2018 zvýšila cit 
livost populace na chemické látky o 300 %, 
 a to včetně oděvů. A to i přesto, že: 

Skutečnost je taková, že v současné době 
se v pravém slova smyslu recykluje jen asi 

1 % oděvů. Pokud mluvíme o skutečné re-
cyklaci, kdy se vlákna rozdrtí, rozemelou a 
udělají se z nich nová vlákna, to je to 1 %. 
Ve skutečnosti prodejny „rychlé módy“ by 
potřebovaly 12 let, aby zrecyklovaly to, 
co prodají za 48 hodin.

úryvek z fóra Globální krize. Jsme 
lidé. Chceme žít.

Indonésie. Řeka Citarum

největší ironie

ZVÝŠENÁ CITLIVOST

ČÍNA

většina značek tvrdí, že  
jejich materiály a barviva  
jsou šetrné k životnímu  
prostředí a pro 
člověka bezpečné.

“
V textilních továrnách pracují tři 

miliony lidí. Výroba, barvení a šití odě-
vů pro velké módní značky je průmysl v 
hodnotě dvanácti miliard dolarů, díky 
němuž je indonéská ekonomika největší 
v jihovýchodní Asii. Avšak cenou za to, 
je  ekologická katastrofa a ničení lid-
ských životů.

řeka Citarum
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CO ČEKÁ NAŠI 
PLANETU?

FRAGMENT Z KONFERENCE: 
„GLOBÁLNÍ KRIZE.  ČAS PRAVDY.“ 

12 000 LETÝ CYKLUS KATASTROF

Dochází k inverzi magnetického 
pole Země a bezprostředně 
poté nastává doba ledová. 
Důvodem, proč dochází k inverzím 
magnetického pole Země, je tento 
časový cyklus.

“

Bohužel na to nemáme čas. Pravda je 
v něčem jiném. Lidstvu nezbývá ani de-
set let a skutečné příčiny klimatických 
změn nemůžeme ovlivnit hned. Konec-
konců tyto příčiny jsou 12 000 let tr-
vajícím cyklem katastrof způsobených 
galaktickými interakcemi. Máte vůbec 
představu, jak je to vážné?

Zemské jádro vytváří magnetické pole. 
Magnetické póly Země jsou pohyblivé. Je-
jich náhlý posun se nazývá „magnetická 
exkurze“. A všimněte si, v jakých časových 
intervalech se uskutečnily tyto exkurze 
během posledních 120 tisíc let. Interval 
mezi nimi je přibližně 12-13 tisíc let. Je šo-
kující, že ve stejné době byl zaznamenán 
prudký vzestup hladiny světového oceá-
nu, zalednění a nejsilnější sopečné erupce.

Během těchto exkurzí se magnetické 
pole Země pokaždé oslabilo 8-10krát. To 
vedlo ke zvýšení toku kosmického záření. 
Současná věda nedokáže vysvětlit, proč se 
magnetické výkyvy shodují s dramatický-
mi změnami klimatu a zaledněním.

Na konci 20. století vypracoval Hart-
mut Heinrich velkou studii. Sbíral údaje 
o sedimentech moří, jezer a řek. Na zákla-
dě těchto dat rekonstruoval všechny tep-
lotní skoky za posledních 100 000 let. Tyto 
změny byly nazvány Heinrichovy událos-
ti. Každý takový cyklus odpovídá krátké-
mu období zalednění, kterému předchází 
prudké oteplení planety o 8-10 oC.

Lávové proudy, organický materiál, le-
dovcové bahno a sedimenty ukazovaly na 
tyto 12 000 let trvající cykly. I když vezme-
me v úvahu standardní odchylku při radio-
karbonovém datování, je to zřejmé, že se 
to právě takto děje.

Současně se všemi těmito událostmi do-
cházelo ke globálnímu vymírání druhů, 
včetně výrazného snížení počtu lids- 
ké populace. Například velké množství 
kosmického záření během exkurze do La-

Slyšíme uklidňující řeči o tom, že po-
kud se vzdáme paliv, pak lze v příš-
tích 100 letech udržet nárůst teploty 
v rozmezí 1,5 °C.

KAŽDÝCH 12 TISÍC LET

periodicita tání

VYHYNUTÍ DRUHU

jak mohly nastat?

periodicita teplotních 
změn (2004)

Geolog Doglas Vog pro- 
vedl analýzu datování se 
dimentů pomocí uhlí-
-ku 14 a  ve své knize 
uvádí práce, které toto 
zalednění potvrzují. Ú- 
daje nezvratně dokazu-
jí, že doby ledové ma- 
jí cyklus přibližně 12 000 let. Podle jiných 
teorií to bylo způsobeno výbuchem su-
pervulkánu na Flegreji a  následným ky-
selým deštěm před 36 000 lety. 

A právě proto nikdo nedokázal pocho-
pit, proč se to děje cyklicky v průběhu času. 

Je také známo, že za posledních 100 
tisíc let se v  důsledku tání ledovců hla-
dina Světového oceánu nejednou prud-
ce změnila o 20-50 metrů. To se odráží 
v sedimentech mořských záplav. Geologo-
vé také zaznamenali, že v posledních dvou 
milionech let došlo k nárůstu sopečné čin-
nosti, která se časově shodovala s dobami 
ledovými a  polárními inverzemi. Dalším 
důkazem 12 000 letého cyklu byla erupce 
hory Toba před 72 000 až 74 000 lety. Jed-
nalo se o  jednu z  nejsilnějších erupcí 
na Zemi za posledních 25 milionů let. 
Archeologové se domnívají, že při této ka-
tastrofě na CELÉ PLANETĚ přežilo 2 až 10 
tisíc lidí a lidstvo prošlo tzv. „hrdlem láh-
ve“, tj. bylo krůček od vyhynutí. 

Při datování Heinri- 
chových událostí zveřej- 
nila Sidney Hemmigo-
vá  v   roce  2004 svou 
verzi periodicity nálých 
 teplotních změn a zdů- 
raznila události 12 tisí-
ciletého cyklu. Geologo- 

vé také studovali organický materiál ze se-
dimentů za posledních 75 000 let, který uka-
zuje na periodicitu tání mohutných ledovců. 

Před 12 800 lety stoupla globální tep- 
lota během několika málo let až o 15 stup-
ňů Celsia a je nám jasné, že se tak stalo 
bez jakéhokoli antropogenního CO2. 
Najednou roztála většina ledovců a Ze- 
mě se dostala z úplné doby ledové. To 
vedlo k masovému vymírání megafau-
ny, dramatickému poklesu lidské popu- 
lace, včetně vymření kromaňonců. Sou-
časně došlo k extrémním povodním a pří-
rodním katastrofám, intenzivnímu vzes- 
tupu hladiny moří a tání severoameric-
kého ledovce. 

Poté však došlo ke stejně dramat- 
ickému ochlazení. Na severních svazích 
 Sibiře byly nalezeny TISÍCE zmrzlých ma- 
mutů a dalších savců. Důvody těchto ex- 
trémních změn jsou pro vědce stále záhadou.

Nejničivějšími sopečnými erupcemi v histo-
rii, které se odehrály v dalších 12 tisíciletých 
cyklech, byly erupce na Flegrejských polích, 
Taupo na Novém Zélandu, Laach v Evropě, 
Vesuv, Santorini, Ayr a mnoho dalších. 

champu způsobilo vyhynutí celého lids- 
kého druhu, neandrtálců. Podle jiných 
teorií to bylo způsobeno výbuchem su- 
pervulkánu na Flegreji a následným ky- 
selým deštěm před 36 000 lety.

JAK mohly probíhat katastrofické sopeč- 
né erupce, změny atmosférické teploty o 10-
15 stupňů, změna hladiny světových oceánů 
o  20 až 50 metrů, rozsáhlé zalednění, za-
krývající svými ledovci takové giganty, jako 
jsou mamuti a  magnetické exkurze mohly 
nastat prakticky současně v krátkém časo-
vém úseku? 

Je velmi důležité, aby tato 
fakta o děsivé historii minulých 
kataklyzmat, k nimž docházelo 
v cyklech trvajících 12 000 let, 
byla podrobně prozkoumána.

“
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FAKTA

nárůst seismické aktivity

rekordní snížení hustoty

Zemi rozdrtí nejsilnější zemětře-
sení o síle nad 10 stupňů, jakému kdy 
lidstvo čelilo. Obří vlny tsunami opa-
kovaně obklopí celou planetu a vyma-
žou města z povrchu zemského, aniž by 
narazily na nějaké překážky. Vítr a hu-
rikány získají nebývalou sílu a stanou 
se chaotickými. Hořlavé plyny, které se 
dostávají z útrob Země, povedou k roz-
sáhlým požárům ve zbývajících nezapla-
vených oblastech. Abrazivní radioaktivní 
částice s obrovskou rychlostí rozmělní 
města na prach. V prvních měsících ze-
mřou miliardy lidí na následky přírod-
ních katastrof.
Představte si, jak to bude vypadat v našem 
konzumním, nemorálním světě, až se kata-
strofy tohoto rozsahu začnou jen hrnout?
Potravinová, ekonomická, energetická 
a sociální krize se budou rozvíjet až do 
úplného zhroucení civilizace. Obvyk-
lý život již nebude dostupný žádnému 
obyvateli Země. Nedostatek pitné vody 
a jídla změní lidi ve smečky rozhořčených 
ozbrojených gangů, které se budou zabí-
jet pro kus chleba. Města zachvátí nehygi-
enické podmínky, epidemie, mor, rabování 
a devastace. Ti, kteří přežijí, budou bloudit 
mrtvou zemí a hledat potravu a přístřeší. 
Živí budou závidět mrtvým.
Takový je cyklus 12 000 let trvajících 
kataklyzmat ve svém vrcholu. A ten-
tokrát bude silnější než obvykle, protože 
spadá do náročného období, kdy se na 
velmi nemocnou, ekologicky vyčerpa-
nou planetu přikládá 24tisíciletý cyklus. 
Již nyní čelíme nemilosrdnému nepříteli, 
který nás ničí. Nemáme čas nečinně při-
hlížet, jak synchronicita a kaskáda probí-
hajících kataklyzmat neúprosně narůstá. 
Musíme najít řešení, jak se bránit našemu 
jedinému vnějšímu nepříteli. Nepřítel je sil-
ný, a proto je zapotřebí plné síly sjednoce-
ní osmi miliard lidí! Je třeba využít veškerý 
náš vědecký potenciál. To však v dnešní 
konzumní společnosti není možné.
Věda dnes slouží soukromému kapitálu, 
nikoli spáse lidstva. Proto zoufale po-
třebujeme formát Tvořivé společnosti,  
v níž nebudou dominovat soukromé zá-
jmy, ale společný zájem celého lidstva.

Řešení, jak zabránit klimatickému kolap-
su a přežití lidstva, můžeme najít pouze 
tehdy, když se celé lidstvo sjednotí. 

Je třeba sjednotit a mobilizovat všechny 
vědce. Veškerý vědecký a technologický, 
intelektuální potenciál musí být 
investován do jediného úkolu - najít 
řešení, jak čelit cykličnosti. Jako každá 
akce má i tAto svou REAKCI.

“

VOLBA JE NA NÁS, 
NA KAŽDÉM Z NÁS, I NA TOBĚ!

Je nutný interdisciplinární přístup celé 
vědecké komunity. V blízké budoucnosti 
nás totiž čekají stejné katastrofy. V sou-
časné době žijeme uprostřed dalšího takové-
ho cyklu, který je skutečnou příčinou změny 
klimatu. Spodní vrstva pláště, horní vrstva 
pláště, pak láva stoupá do kůry, která se za-
číná zahřívat - což vede k dalším zemětřese-
ním, dalším sopečným erupcím.

Voda v  oceánu se díky slunci ohřívá. 
Výsledkem bude více hurikánů, tajfunů, 
tornád a sněhových bouří - tedy všeho, co 
ovlivňuje vypařování. Odpařující se voda 
z oceánu bude padat na zemský povrch ve 
formě ledu, sněhu, krup - všech druhů srá-
žek - a intenzita všech těchto jevů se bude 
zvyšovat. Kromě toho bude slunce vyza-
řovat více ultrafialového světla. 

V roce 2015 vědci zaznamenali 
nejhlubší zemětřesení, jaké kdy bylo 
zaznamenáno, a to v hloubce 751 
kilometrů pod povrchem Země. Dříve se 
seismologové domnívali, že zemětřesení 
v této hloubce není možné.

“

Různí vědci zaznamenali nepřiroze-
ný nárůst seismické aktivity za posledních  
50 let. V  70. letech 20. století se počet ze-
mětřesení s magnitudou nad 7 zdvojnásobil 
a od roku 2003 začal narůstat počet ničivých 
zemětřesení s magnitudou nad 8. Seismic-
ká aktivita v Pacifickém ohnivém kruhu se 
mezi lety 1979 a 2012 zdvojnásobila. Ener-
gie a síla zemětřesení se zvyšuje.

A  ještě překvapivější je, že se zvyšuje 
hloubka zemětřesení. Od roku 2014 se zvýšil 
počet zemětřesení v hloubkách větších než 
700 kilometrů. Za posledních 7 let se navíc 
jejich počet zvýšil více než 12krát.  

Souběžně s nárůstem seismické aktivity 
roste počet a  síla sopečných erupcí, měře-
no objemem vyvržené lávy. Za posledních  
200 let se počet ročních sopečných erupcí 
na Zemi téměř zčtyřnásobil, probudilo se 
více spících sopek a aktivita těch aktivních 
se zvyšuje. 

V jádru naší planety dochází k řadě bez-
precedentních změn. V roce 1998 se abnor-
málně posunulo na sever. 

Nyní dochází k asymetrické krystalizaci 
a nevysvětlitelným jevům v samotném stře-
du jádra. Ve vnějším tekutém jádře se tok 
roztaveného železa od roku 2015 zrychluje.

Narůstá tlukot mikroseismických pro-
jevů vycházejících z jádra, které jsou způ-
sobeny jeho disonancí.

z  nitra urychluje tání ledovců. Průměrná 
teplota oceánských vod stoupá a  objevu-
jí se abnormální oblasti extrémních veder. 
Podzemní voda vyvěrá na západní Sibiři 
 a v dalších oblastech s tenkou zemskou kůrou.

Magnetické pole zesláblo o 9 %, začal 
exkurz (vychylování) severního magne-
tického pólu a roste jihoatlantická mag-
netická anomálie.

Všechny tyto procesy s hrozivou 
rychlostí narůstají a synchronizují se. 
Ignorovat tyto skutečnosti  
by bylo sebevražedné.

“

Od roku 2007 došlo v  termosféře k  re-
kordnímu snížení hustoty, což je pro vědce 
nevysvětlitelné. Zároveň se stratosféra a me-
zosféra za posledních 20 let výrazně ochladi-
ly, zatímco troposféra se otepluje v důsledku 
narůstající teploty z hlubiny Země.

Ničení bude exponenciálně narůstat  
v  masivním a  nezvratném měřítku. Katas-
trofické požáry budou propukat a růst, do-
kud nezachvátí celou planetu a nepromění ji 
v další Mars bez života. Galaktické záření, 
které ovlivňuje celou sluneční soustavu, kri-
ticky změní i naši hvězdu. Na Slunci dojde 
k  neuvěřitelně prudkým výbuchům, které 
promění všechna naše špičková zařízení 
v nepoužitelnou hromadu šrotu. 

Co čeká nesjednocené lidstvo v blízké 
budoucnosti, pokud nic neuděláme? 

Z náhle probuzených stratovulkánů na 
 Zemi začne vyvěrat magma, vyvržený 
 popel a láva zničí vše živé na cestě. At-
mosféra naplněná sopečným popelem od- 
řízne zemský povrch na mnoho let od slu-
nečního světla a pohltí ho tma a chlad. So-
pečné bahno se bude vylévat v  proudech 
smrtících kyselých dešťů.

Podzemní voda ohřívaná magmatický-
mi vývěry začne padat v nekonečných sprš-
kách. Hladina oceánů a  řek prudce stoup-
ne. Ledovce se začnou drolit a  mizet pod 
vlivem sopek, které se pod nimi probudily. 
Celá pobřežní velkoměsta a státy se během 
několika hodin ocitnou pod vodou. Oceány 
změní svůj směr. 

Golfský proud se zastaví, dramatické  
oteplení vystřídá náhlé ochlazení a to při-
nese do kdysi příjemných míst Evropy za-
lednění bez života. Pojem „roční období“ 
jako takový přestane existovat.

Inverze magnetických pólů kriticky oslabí 
magnetické pole osmkrát až desetkrát, takže 
život zůstane nechráněn před přívaly neú-
prosného záření z vesmíru.

  
S  posunem jádra se zrychluje rota-

ce planety, což zvyšuje její odstředivou sílu 
a deformaci podél rovníku. Geotermální tok 
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PŘESTALI JSME BÝT ČINORODÍ

Pane profesore, podle různých odborní-
ků naše západní civilizace žije v éře blaho-
bytu, bohatství a nadbytku. Když tak sledu-
jeme nálady ve společnosti, jeví se tato doba 
čím dál více bezútěšná. Např. podle světové 
zdravotnické organizace je deprese nejváž-
nějším zdravotním problémem mladých. Jak 
si tento stav vysvětlujete na základě Vaší 
praxe? 

J.M.Kašparů: Tak prvně si musíme uvě-
domit, že všechno co je živé, tak má jednu 
schopnost a vlastnost, a to je adaptabili-
ta. Neboli schopnost přizpůsobit se. Tuto 
schopnost má i člověk, ovšem pokud v mi-
nulosti docházelo k nějakým změnám, na 
které se měl člověk adaptovat, tak ty změny 
šly velmi pomalu. Někdy to trvalo staletí, 
než došlo k nějaké výraznější změně a ten 
člověk byl schopen po určité době si na 
to zvyknout. Dneska je situace jiná a těch 
změn je strašně moc a jsou velmi rychlé a ta 
lidská adaptabilita pokulhává tou rychlostí 
za tím přizpůsobením se té době a hlavně 
obsahu té doby. Čili na nás se ženou pro-
blémy - krize ekonomická, ekologická, vá-
lečná, kovidová, atd. To je tolik negativ, co 
ta společnost prožívá a ten člověk se na to 
není schopen adaptovat. Tak buď to vzdá, 
nebo na něj může přijít i nějaká psychic-
ká porucha, což nemusí být jenom depre-
se. Může to být taky úzkost, může to být 
strach. Ten strach člověk likviduje něčím 
co má po ruce a to je alkohol. To je nejdo-
stupnější chemikálie na povolení úzkosti a 
napětí, proto taky v těžkých dobách roste 
spotřeba alkoholu. Takže k těm všem vyj- 
menovaným chorobám bych přidal rozšiřu-
jící se závislost na alkoholu a především na 
drogách. 

Spisovatel  Korolenko řekl: „Čověk je stvo- 
řen pro štěstí jako pták pro létání.“ Myslí-
te si, že právě to, že lidé zapomínají, co je 
to pravé štěstí, vede právě i k tomu, že na-
místo toho, aby to štěstí hledali, tak raději 
sáhnou po flašce alkoholu?

J.M.Kašparů: Ano, protože současný člo-
věk je velmi líný. A ta technika, která nás 
obklopuje, nás v podstatě k lenosti navádí. 
Nemusíš to, nemusíš ono, ono to za tebe 
všechno udělá. Ať se podíváme kamkoli, 

všude ta technika vedla k tomu, že člověk 
měl důvod nějak zlenivět. A potom je taky 
líný hledat nejenom štěstí, ale i, a to mně 
velmi vadí a hlavně u mladých lidí, že ne-
hledají smysl života. Já neříkám všichni, to 
nemůžu paušalizovat, ale na můj vkus je 
těch lidí poměrně dost. 

A myslíte si, že je to právě tím, že jsme se 
ztotožnili s tím, že mít tu technologii, zna-
mená povalovat se, ona za mě všechno vy-
řeší a přitom to tak vlastně není? 

J.M.Kašparů: Jedna chyba je ještě ta, že 
jsme přestali být činorodí. Jsme velmi pa-
sivní a ta pasivita, ta je skoro jako jed. A už 
bych tomu neřekl ani pasivita, ale životní 
styl. Spousta věcí mě nezajímá a zajímá mě 
jenom něco a jenom to, z čeho mám nějaký 
užitek. Takže jen tohle mě zajímá, tak co 
bych se staral, co bych si kladl otázky? A 
to je dneska další věc. Jeden indický jezu-
ita říká, že „člověk, který si neklade otáz-
ky, je jako žába v bažině a had na poušti.“ 
A k tomu dodává Einstein, že „Člověk, kte- 
rý si neklade otázky, je jako by nežil.“

A tu Einsteinovu odpověď mám velmi 
rád, protože skutečně, člověk, který si nekla-
de otázky, jakoby nežil, protože jen přežívá.  

Ale my jsme vskutku přestali být činorodou 
společností a jsme velmi pasivní. No a po-
tom, když přijde něco, že máme být aktivní, 
tak se nám do toho moc nechce. To je třeba 
současná doba, která je velmi složitá a bude 
od nás od všech vyžadovat nějaký sebezá-
por. My se budeme muset nějakým způso-
bem uskromnit. 

Tady se celkem hodí citovat jeden krátký 
úryvek z jednoho z Vašich rozhovorů. „Ži-
jeme příliš bohatě navenek, ale velmi chudě 
uvnitř.“ A to bychom měli otočit. Tedy žít 
bohatě uvnitř a chuději navenek. Rozdělit 
se s druhými. To by byla záchrana lidstva  
a planety, jakožto matky živitelky. Co byste 
k tomu mohl ještě říci? 

J.M.Kašparů: K tomu bych nemohl už 
říct nic, než toto. Na jedné přednášce jsem 
tuhle myšlenku řekl a byla na to taková 
reakce jednoho z posluchačů, který říkal: 
„No jo, ale když my to otočíme a budeme žít 
chudě navenek, tak se nám to nebude líbit.“ 
A já jsem říkal ano, ale vnitřně to můžeme 
cítit jako bohatství a měli bychom z toho 
nějakou vnitřní radost. 

Nedávno jsem četl, že jeden bývalý pro-
gramátor Facebooku si postěžoval. Cituji: 
„Nejlepší mozky mojí generace vymýšle-
jí, jak přimět lidi, aby víc klikali na rekla-
my“. Tak se zdá, že dnešní pokrok se věnuje 
více zvyšování zisku, než zvyšování úrovně 
života, tak možná, že to s tím souvisí. Že 
vlastně tu kvalitu života se snažíme hledat 
někde venku a přitom bychom měli zpoma-
lit a vracet se k sobě, k naší přirozenosti?

J.M.Kašparů: A víte čím to je? My jsme 
strašně zpovrchněli. A my jsme zpovrchně-
li ve čtyřech směrech. My jsme zpovrchněli 
ve vzdělání. To mě velice trápí. Spousta lidí 
nedosahuje na střední škole toho, co naši 
předkové na základní. Vychází ze střední 
školy a neumí pravopis, neumí základní 
věci. Základní orientace chybí, ta sociální 
gramotnost. Potom jsme zpovrchněli názo-
rově. A to je taky bolestné, protože člověk, 
který zpovrchní názorově, přestane hledat 
pravdu, ale hledá názor. A hledat názor, 
není hledat pravdu. Hledat pravdu je velmi, 
velmi obtížné. Vyžaduje to úskalí, vyžadu-

je to čas a studium. Ov-
šem když já mám ná- 
zor a ten názor je můj vý-
dobytek a pokud má něk- 
do stejný názor, tak mě 
utvrdí v tom, že já mám 
pravdu, protože už jsme 
dva. Taky jsme zpovrch-
něli ve vztazích. Jelikož 
pracuji na psychiatrii, 
tak vím, k čemu vedou 
rozpady rodin, k čemu 
vede střídavá péče, k če- 
mu vede povrchnost ve 
vztazích. Kolik je tam bo- 
lesti. No a potom, co mně 
hodně taky vadí, je, že 

jsme zpovrchněli v humoru. U nás v Če-
chách vymřeli komici. My už tu máme jen 
baviče. A rozdíl je v tom, že komik potře-
buje inteligentní obecenstvo, protože dělá 
inteligentní humor. Bavič nepotřebuje in-
teligentní obecenstvo. Ten potřebuje obe-
censtvo smějící se, neboť on vyjde na jevi-
ště, řekne pár záchodových slov a ten sál 

ZPOVRCHNĚLI JSME

Povrchní člověk neumí 
plavat proti proudu
Jaroslav Maxmilián 

Kašparů

psychiatr, pedagog, soudní 
znalec, řeckokatolický kněz

Přestali jsme být 
činorodí. Jsme velmi 
pasivní a ta pasivita,  
ta je skoro 
jako jed.

“
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Ideologie by měla být zaměřena na po-
pularizaci nejlepších lidských vlastností 
a na ochranu před vším, co je namířeno 
proti Člověku. Hlavní prioritou je lidskost, 

8 OSNOV 
TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI

Každý Člověk má právo být věrohodně 
informován o pohybu a přerozdělení fi-
nančních prostředků společnosti. Každé-
mu Člověku jsou dostupné informace, v 
jakém stavu je plnění rozhodnutí přijatých 
společností.
Masmédia patří výhradně společnosti a po-
skytují informace pravdivě, otevřeně a čestně.

Nikdo a nic ve společnosti nemá právo 
ohrožovat život a svobodu Člověka! Kaž-
dý Člověk má garantované bezplatné za-
jištění základních životních potřeb, včet-
ně jídla, bydlení, lékařské péče, vzdělání  
a plného sociálního zabezpečení.
Vědecká, výrobní a technologická činnost 
ve společnosti má být nasměrována vý-
hradně na zlepšení kvality lidského života.
Zaručená ekonomická stabilita: absence 
inflace a krizí, stabilní a stejné ceny na ce-
lém světě, jediná měnová jednotka, fixní 
minimální zdanění nebo žádné zdanění.
Bezpečnost Člověka a společnosti před 
jakýmkoliv druhem ohrožení je zajištěna 
jednotnou celosvětovou službou na řeše-
ní mimořádných situací.

Každý člověk má, už díky samotnému na-
rození, právo být Člověkem. Všichni lidé 
se rodí svobodní a sobě rovní. Každý má 
právo volby. Nikdo a nic na Zemi nemůže 
být důležitější než Člověk, než jeho svo-
boda a práva. Realizace práv a svobod 
Člověka nesmí narušovat práva a svobody 
ostatních lidí.

Život Člověka je největší hodnotou. Je 
třeba chránit Život každého Člověka jako 
svůj vlastní. Cíl společnosti – zabezpečit  
a garantovat, že život každého Člověka má 
tu nejvyšší hodnotu. Není a nemůže být 
nic cennějšího, než život Člověka. Pokud je 
cenný jeden Člověk, znamená to, že jsou 
cenní všichni Lidé!

4. Transparentnost a dostup-
nost informací pro všechny

5. Tvořivá ideologie

6. Rozvoj Osobnosti

7. Spravedlnost a rovnost3. bezpečnost člověka

2. Svoboda Člověka

1. Život člověka

8. Samospráva společnosti

vysoké duchovně morální zásady Člově-
ka, humánnost, poctivost, vzájemná úcta  
a upevňování přátelství.
Vytvoření podmínek pro rozvoj a výcho-
vu Člověka s velkým písmenem, pěsto-
vání mravních hodnot v každém člověku 
a ve společnosti.
Zákaz propagandy násilí, nepřípustnost a 
odsouzení jakékoliv formy rozdělení, ag-
rese a antihumánních projevů.

Každý člověk v Tvořivé společnosti má 
právo na všestranný rozvoj a seberealizaci.

Vzdělání by mělo být bezplatné a stej-
ně dostupné všem. Vytvoření podmínek a 
rozšiřování možností pro realizaci tvůrčích 
schopností a nadání Člověka.

Všechny přírodní zdroje patří Člověku 
a spravedlivě se rozdělují mezi všechny 
lidi. Monopolizace zdrojů a jejich iraci-
onální využívání jsou nepřípustné. Tyto 
zdroje se spravedlivě přerozdělují mezi 
obyvatele celé planety.

Přeje-li si to člověk, je mu garantová-
no pracovní místo. Mzdy za vykonávání 
identických pozic, za stejnou specializaci 
či profesi mají být stejné na celém světě.

Každý má právo na osobní vlastnic-
tví a příjem, avšak v mezích výše kapita-
lizace jednotlivce, které jsou stanovené 
společností.

Pojem „moc“ v Tvořivé společnosti ne-
existuje, protože zodpovědnost za celou 
společnost, její rozvoj, podmínky pro život 
a harmonické uspořádání je na každém 
Člověku.

Každý Člověk má právo se podílet na 
řízení Tvořivé společnosti a na schvalování 
zákonů pro zlepšení života Člověka.

oficiální stránky projektu:

creativesociety.com/sK
creativesociety.com/CS

posluchačů bouří. Kdybych to měl shrnout 
do jedné věty, tak bych řekl, že my jdeme 
horizontálně, ale ztratili jsme vertikálu. 

Já mám takový pocit, že se ve společ-
nosti často obklopujeme negativními vlivy. 
Ať už je to herní, mediální, zábavní průmy-
sl. A můj pohled jako člověka je, že čím se 
člověk obklopuje, tím se také stává. Tak ne-
měla by společnost plnit tu úlohu, aby lidi 
obklopovala spíše těmi dobrými příklady a 
toho, proč se vyplatí nezůstávat na povr-
chu, ale jít do hlubiny a vracet se k tomu, co 
je naší přirozeností a duchovně morálním 
základem? 

J.M.Kašparů: Použil jste slovo společ-
nost, ale co to je ta společnost? To jsou po-
litici, umělci, učitelé? Kdo by to měl být?

Společnost, to jsme my lidé.  A společ-
nost se tvoří z těch jednotlivců.

J.M.Kašparů: To máte pravdu, ale tady 
musím použít jedno psychologické slovo, 
 a to je motivace. Člověk pro tu vnitřní změ-
nu musí být něčím motivován. Nebo někým 
motivován. A já pořád v té společnosti hle-
dám, kdo nebo co by nás k onomu přerodu 
mělo inspirovat. 

A myslíte si, že by stačilo obrátit se k těm 
 vzorům, které tady už máme z minulosti? 
V kontextu s tím 20. března minulého roku 
se konala v rámci našeho projektu Tvořivá 
společnost mezinárodní konference s ná-
zvem „O čem snili proroci“. A ta konferen-
ce byla unikátní v tom, že zde promluvili 
představitelé různých náboženství. A spo-
lečně se zaměřili na otázky spojené s tím, 
že ve všech dobách proroci mluvili o životě 
v lásce a rovnosti, o míru a o spravedlnosti. 
No ale my takhle stále nežijeme.  

J.M.Kašparů: Právě ten prorok přichází 
s větou: „Změňte se.“ Kdyby řekl: „Udělej-
te tohle a tohle a budete mít tohle a tohle,“ 
tak to je fantasta. To není prorok. Prorok 
varoval. Prorok neříkal, co bude za 10 let a 
nebyl věštec. Prorok varoval před životním 
stylem té doby. Proroci nejsou vítaní, pro-
tože provokují. 

A to je přesně to, na co my narážíme v 
projektu Tvořivá společnost. Vnímáme tu 
důležitost nejenom o něčem mluvit, ale pře-
devším nacházet to řešení. Já to vnímám 
jako nemoc. Když je člověk nemocný, tak 
potřebuje znát diagnózu. Když zná diagnó-
zu, tak potřebuje uvěřit tomu, že se může 
vyléčit a když ví, že se může vyléčit, tak se 
teprve může začít léčit. 

A mně se zdá, že dnešní stav společnos-
ti je takový, že my ještě nejsme ani v tom 
prvním bodě, že my si ani neuvědomujeme 
tu diagnózu. Čili kam kráčíme, je taková 
jednosměrná cesta, která vede ne úplně do 
dobrých vod. 

MOTIVACE
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TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ

Prečo ste sa pripojili k projektu Tvorivá spoločnosť?

hlavný projekt celého ľudstva

TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ je projekt 
pre všetkých ľudí. My sami - ľudia, 
rozhodujeme o tom,  
akú budeme mať budúcnosť.

vyvedie našu civilizáciu zo slepej 
uličky sebazničenia;
zabezpečí budúcnosť bez vojen, 
konfliktov, násilia a hladu;
zabezpečí dôstojný život pre ľudí 
na celom svete a odstráni strach 
z prítomnosti a budúcnosti, teda 
strach o prežitie;
privedie modernú spoločnosť na 
novú úroveň jednoty a mierového 
rozvoja civilizácie vo 
všetkých oblastiach života. 

info@creativesociety.sk

info@creativesociety.cz

Tvorivá spoločnosť je projekt celého 
ľudstva, ktorý poskytuje 

príležitosť privesť našu civilizáciu 
mierovou cestou do nového štádia 

evolučného vývoja v čo  
najkratšom čase.

Hlavným cieľom tohto projektu je 
VYBUDOVAŤ NA CELOM SVETE 
TVORIVÚ SPOLOČNOSŤ, v ktorej 

má Ľudský Život najvyššiu hodnotu.

creativesociety.com/cs

Teraz môže každý urobiť naozaj mnohé!

creativesociety.com/sk

TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ:

?

Sú to aktivity v mojom voľnom 
čase, ktoré mne, mojim blízkym a 
aj celému svetu približujú čas, kedy 
nastane úplne iný spôsob života - 
spokojný, v dostatku a mieri. Také 
využitie voľného času mi dáva 
zmysel.

Ako to funguje s financovaním 
projektu TS? Odtrhnem si od 
kuchyne a dám to do Tvorivej 
spoločnosti, pretože je to pre nás 
všetkých.

Zrazu zistíš, že aj tvoj život je 
dôležitý, že aj ty vytváraš časť 
jedného celku, ktorý môže existovať 
v radosti, harmónii, podpore a chuti 
robiť niečo pre všetkých a z toho 
vyplynie najväčší dar pre teba.

Za mňa funguje TS aj v oblasti 
vzájomnej nežištnej pomoci. 
Potrebujem postrážiť dieťa? Nie je 
problém sa na niekoho obrátiť bez 
toho, aby to bolo za protihodnotu. 
Potrebujem opraviť napr. rádio, 
tiež nie je problém. Ja viem zase 
dopestovať napr. zeleninu, iný kvety, 
a tamten zase dobre varí. Keď sa to 
poskladá na talentoch, ktoré máme 
ako ľudia a namiesto súperenia si 
budeme navzájom pomáhať, to je za 
mňa hodnotná Tvorivá spoločnosť. 
Aj preto vidím veľa pozitív v TS, 
lebo princíp ôsmych osnov sa bude 
odrážať v našom živote v každej 
oblasti.

Ja robím na projekte TS, 
pretože na ňom  
robí aj moja žena. 

Tvorivá spoločnosť je pre mňa 
zjednotenie ľudí v rovine priateľstva, 
spolupráce a vytvárania Nového, 
Krásneho sveta pre všetkých ľudí na 
našej planéte.

Projekt Tvorivá spoločnosť je 
pre mňa dôkaz o tom, že ľudia si 
konečne uvedomili, že toto je naša 
planéta a náš život. Okrem nás 
samotných ľudí nikto iný nezmení 
to, ako žijeme a ako veci fungujú, či 
skôr nefungujú. 
V každej oblasti života a v každom 
dni sa dejú také veci, pri ktorých si 
mnoho ľudí povie, že: „My s tým nič 
neurobíme.“ Vždy pri tejto reakcii mi 
príde automaticky myšlienka: 
„Ak nie my ľudia, tak kto iný?“
Teda projekt chápem ako 
zjednocovanie ľudí, ktorým je jasné, 
že všetko je len na nás samotných 
ľuďoch. Ako si urobíme, tak budeme 
mať. Všetko sa dá zariadiť tak, aby 
bolo dobre všade na Zemi.

Alena

Lenka

Ján

Jaromír

Barbora

““

“

“

“
“

“
Lenka

Zuzana
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Káva. Cena za potěšení
Jaký vliv má ve skutečnosti káva na organismus? Proč mnoho 
lidí nedokáže přežít den bez šálku kávy? Je káva opravdu po-

vzbuzující? Tým „Navigátoru zdraví“ se rozhodl tyto otázky pro-
zkoumat a dozvědět se názor odborníků.

Je dobře známo, že káva je 
nejrozšířenějším nápojem na 
světě a po ropě je nejdůležitějším 
legálním zbožím ve světovém 
obchodě.

“

 cíl je jeden – zisk a prospěch,  
ať to stojí, co to stojí.“

Mnozí si myslí, že káva bez 
kofeinu je méně škodlivá. Lékaři 
však ujišťují, že tomu tak není, 
protože v takovém nápoji je 
přítomen pouze theobromin!

“

Častá konzumace kávy vyčerpává 
rezervní kapacitu organismu, 
stává se návykovou  
a způsobuje vážné poruchy v těle.

“

Existují dvě hlavní složky kávy, které 
mají na organismus různý vliv: kofein 
a  theobromin. Kofein působí během 
prvních 20-25 minut a způsobuje zúže-
ní centrálních cév, včetně mozkových, 
a  rozšíření periferních cév, včetně 
ledvinných. To se projevuje zvýšením 
krevního tlaku a diuretickým účinkem. 

Aby se minimalizovalo negativní působe-
ní, jako je například močopudný účinek, do-
poručují odborníci zapít kávu teplou vodou. 
Theobromin začíná působit 20-30 minut 
po vypití kávy a jeho účinek trvá asi hodinu. 
Účinek theobrominu je opačný než u kofeinu: 
rozšiřuje centrální cévy a zužuje cévy v ledvi-
nách. To vede k poklesu krevního tlaku, poci-
tu letargie, ospalosti a ztrátě energie. 

Bohužel v současném spotřebitelském 
formátu společnosti, kde jsou peníze na prv-
ním místě, jsou lidé záměrně nuceni konzu-
movat tak nezdravý nápoj.

Ve spotřebitelském formátu společnosti 
jsou lidem prostřednictvím zjevné i skryté 
reklamy vnucovány výrobky a zboží, které 
zdaleka nejsou bezpečné pro zdraví. To platí  
i pro kávu - nejrozšířenější nápoj na světě. 
Přemýšlíme však někdy o účelu reklamy a o 
tom, jak ovlivňuje naše zdraví? 

Každý člověk si sám vybírá, jestli bude 
nebo nebude pít kávu. Abyste si však mohli 
vybrat vědomě, musíte znát pravdu a po-
chopit, jak tento nápoj ovlivňuje zdraví 
vašeho těla.

Lékař zabývající se závislostmi uvedl, že 
„Kofein sám o sobě energii nepřináší, pouze 
oddaluje dobu únavy. Člověk subjektivně cítí 
mírný příliv energie, lehké vzrušení, možná 
euforii, ale únava se stupňuje a po odezně-
ní účinků kofeinu se ještě prohloubí“. Tak-
že sami sebe obelháváme tím, že pijeme 
kávu, abychom se vzpružili?!

Ukázalo se, že molekula kofeinu je po-
dobná molekule adenosinu, která signalizuje 
potřebu odpočinku.  Hlavním molekulárním 
mechanismem účinku kávy je blokování ade-
nosinových receptorů v mozku.  Mozek tak ne- 
dostává informaci o potřebě odpočinku 
a organismus začne spotřebovávat energii 
z vnitřních zásob. Člověk dočasně necítí úna-
vu a může být aktivní jen krátkou dobu. 

Jinými slovy, kofein blokuje útlum, jako 
by odsouval dobu spánku, ale nepovzbuzuje 
a nemá vůbec žádný povzbuzující účinek! 

Existuje dokonce termín „smrt na 30. ki-
lometru“, kdy řidič po vypití šálku kávy na 
povzbuzení po půl hodině jednoduše usne. 
Tuto skutečnost potvrzují statistiky doprav-
ních nehod. 

Ukazuje se, že theobromin je také jed. 
To prokázali američtí vědci, kteří zkoumali 
účinky této látky na zvířatech. Může způso-
bit nevolnost, bušení srdce, arytmii, průjem  
a dokonce infarkt myokardu!

Odborníci vysvětlují, jak tělo reaguje na 
náhlé změny krevního tlaku a jaké jsou dů-
sledky pravidelného pití kávy. 
Vliv na trávicí ústrojí: Káva stimuluje žalu-
deční sekreci a zvyšuje kyselost, má choleretic-
ký účinek, zvyšuje střevní peristaltiku a snižuje 
vstřebávání základních živin. Lékaři nedopo-
ručují holdovat kávě, pokud trpíte chronickou 
gastritidou, pálením žáhy a žaludečními potí-
žemi nebo nemocemi trávicího traktu.
Vliv na krev: Tým „Navigátoru zdraví“ prove-
dl vlastní malý experiment, aby zjistil, jak káva 
působí na krev. Vzorky krve byly odebrány před 
a 20 minut po vypití kávy. Hodnotil se funkční 
stav erytrocytů, které přenášejí kyslík a na je-
jichž stavu závisí funkce všech buněk a orgánů. 
Experiment ukázal, že po konzumaci kávy se 
u většiny účastníků zhoršil funkční stav krve.

Podle odborníků káva stimuluje produkci 
hormonů nadledvinek adrenalinu a kortizo-
lu, což jsou stresové hormony. Při dlouhodo-
bé cirkulaci těchto hormonů v krvi se člověk 
dostává do trvalého stresu. Častá konzuma-
ce kávy vede k vyčerpání zásob organismu a 
k syndromu chronické únavy. Tento účinek je 

Vliv na kůži: V důsledku kolísání tlaku a vlivu 
na cévy, dehydratace, zahušťování krve a naru-
šení procesu látkové výměny se objevují také 
kožní problémy: rosacea, suchost a olupování, 
předčasné stárnutí a dokonce i rakovina kůže.

pravda o kávě bez kofeinu

Proč se to děje?

Povzbuzuje káva?

KAŽDÝ SÁM SI VYBÍRÁ

Vliv kávy na organismus

vyvolává stres, závislost  
a je návyková

také zesílen účinkem kofeinu na adenosino-
vé receptory. Člověk je nucen pít kávu stále 
dokola, aby se údajně vzpružil. Vzniká tak 
závislost a návyk, kterého není snadné se 
zbavit. 

V Tvořivé společnosti, kde jsou 
vytvořeny všechny podmínky 
pro důstojný a pohodlný život, 
nebudou mít lidé potřebu pít 
povzbuzující nápoje, protože 
nebudou mít důvod být unavení, 
protože každý bude moci pracovat 
ne více než 4 hodiny denně, 4 dny 
v týdnu a každý bude moci dělat 
to, co ho baví.

podívejte se na celý pořad Káva. Cena za 
potěšení | Navigátor zdraví allatra.tv
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VEDECKÁ KOMUNITAVEDECKÁ KOMUNITA CIEĽ

PROBLEMATIKA

Nezávislá platforma organizovaná 
dobrovoľníkmi projektu Tvorivá spoloč-
nosť zo 180 krajín s podporou vedcov, 
výskumníkov, špecialistov a odborníkov, 
aby sa zjednotil vedecký potenciál s jediným 
cieľom - identifikovať skutočné príčiny kli-
matických zmien, ktoré nesúvisia s ľudskou 
činnosťou, nájsť riešenia a priniesť širokej 
verejnosti pravdivé informácie o procesoch 
prebiehajúcich na planéte. creativesociety.com/sk

“

“

Identifikovanie vplyvov a procesov 
formujúcich cyklické planetárne 
kataklizmy, s cieľom nájsť adap-
tačné mechanizmy a odvrátiť glo-
bálnu hrozbu nezvratných klima-
tických zmien a geodynamiky pre 
záchranu miliárd ľudských životov.

Najväčším medzinárodným 
problémom 21. storočia je 
celoplanetárna zmena klímy, 
ktorá sa prejavuje prudkým 
nárastom dynamiky katakli-
ziem v posledných desaťro-
čiach. Antropogénny faktor 
ovplyvňuje ekologický stav 
planéty, ale jeho vplyv na 
klímu je zanedbateľný.  

 
Nepochopenie celého spektra faktorov a rozsahu vplyvu rôznych kozmic-
kých a geologických procesov na globálnu zmenu klímy hrozí nedocene-
ním bezprostredných klimatických hrozieb. Globálne klimatické zmeny na 
Zemi sú do veľkej miery dôsledkom astronomických procesov a ich cyk-
lickosti. Táto cyklickosť je nevyhnutná. Geologická história našej planéty 
dokazuje, že Zem už neraz zažívala podobné fázy globálnej zmeny klímy 
a geodynamiky. 

Identifikovanie zákonitostí, vzájomných 
vzťahov, postupnosti procesov v rôznych 
obaloch Zeme počas globálnych 
katakliziem podmienených astronomickou 
cyklickosťou

Odhalenie príznakov klimatických zmien 
predchádzajúcich cyklov

Zistenie podmienok, ktorými planéta 
prechádzala v predchádzajúcich epochách 
cyklických klimatických katakliziem

Zhodnotenie rizík a predpovedanie 
budúcich klimatických zmien 
a geodynamiky na základe informácií 
o predchádzajúcich cyklických 
katastrofách

Vytvorenie podmienok na organizovanie 
včasného varovania obyvateľstva, ktoré 
sa nachádza v rizikových oblastiach, pred 
živelnými pohromami

Hľadanie adaptačných mechanizmov na 
odvrátenie globálnej katastrofy

PRIPOJIŤ SA K VEDECKEJ KOMUNITEÚLOHY


