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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. 
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creativesociety.com/sk 

creativesociety.com/cs

Milí čitatelia,
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hlad
nová realita

Jejich bohatství během pandemie 
rostlo rychlostí 15 000 dolarů za 
sekundu, tedy 1,3 miliardy dolarů 
denně. 

“

Hlad a války ve 21. století?

PANDEMIE

ROK 2022: NOVÉ VÝZVY

Stav hladu mění psychiku člověka

Nikdo to nečekal. 2021 Haiti, 2022 Jemen 
a další… 

Neustálé přírodní katastrofy v Haiti při-
vedly lidi na pokraj přežití. Celou zemi za-
chvátil akutní hladomor. Když byla snědena 
všechna zvířata a všechno kolem, dokon-
ce i listí na stromech, začali lidé jíst písek 
a hlínu, aby obelstili svůj žaludek. Ozbroje-
ný konflikt v Jemenu, který v zemi zuří již 
osm let, způsobil vážnou potravinovou kri-
zi. V důsledku toho čelí akutnímu hladu 
5,7 milionu lidí, z toho 2,2 milionu dětí.

„Vyzkoušeli jsme všechno a měli jsme takový 
hlad, že jsme si museli vybrat mezi životem 
a smrtí. A vybrali jsme si zůstat naživu. Do-
hodli jsme se na tom, že jsme tým. A shodli 
jsme se na tom, že jsme ochotni obětovat 
tělo našeho mrtvého společníka na to, aby 
ostatní přežili.”

Během období pandemie v letech 2020 až 
2022 vzrostly ceny základních potravin 
o 45 %. Zároveň se zvýšila celosvětová míra 
chudoby. Dokonce i v rozvinutých zemích, 
jako jsou USA a země Evropy, to již mnoho 
lidí pociťuje. Podle amerického minister-
stva zemědělství trpí v USA nedostatkem 
potravin více než 38 milionů lidí, z toho 12 
milionů dětí. 
Ve Švýcarsku už v roce 2020 žilo 722 000 
lidí pod hranicí chudoby. K dnešnímu dni 
vlastní pouze 1 % lidí větší jmění než zby-
lých 99 % světové populace! Od roku 2020 
se majetek 10 nejbohatších lidí světa více než 
zdvojnásobil. 

Ve stejnou dobu většina obyvatelstva pouze 
chudla. Počet chudých, žijících z méně než 
2 dolarů na den, se zvýšil o 160 milio-
nů. Přitom u 1 % lidí, kteří vlastní světo-
vé korporace, banky a burzy, leží na jejich 

Rok 2022 přinesl lidstvu nové výzvy. Tyto 
události jasně ukázaly, jak jsme na sobě 
všichni závislí. Důsledky problémů v jedné 
zemi zasahují celý svět. Zatímco proti sobě 
bojujeme, uvalujeme sankce a potravinová 
embarga, počet hladovějících lidí na celém 
světě rychle roste. 
Mezitím se naše planeta přibližuje k eko-
logickému kolapsu. Znečištění a vysychání 
vodních zdrojů, eroze a znehodnocování 
půdy způsobují, že stále více oblastí se stává 
nevhodnými pro pěstování potravin. Toto 
všechno je pouze předzvěstí a počáteční fází 
klimatických změn. 

Kataklyzmata jsou stále častěji příčinou 
hladomoru. Bleskové povodně, hurikány a so- 
pečné erupce, které následují rychle jedna za 
druhou, způsobují, že se nejen půda stává nepo-
užitelnou. V těchto oblastech se nedá žít. Vlna 
kataklyzmat se neúprosně valí na všechny země 
a regiony planety. V příštích letech bude každý 
z nás čelit hladomoru. To je budoucnost, která 
nás čeká, pokud nic nezměníme.

Zemí, které trpí akutním nedostatkem 
jídla a vody, stále přibývá. Ať už jsou to  
očití svědci přírodních katastrof či války, 
všichni tito lidé se ocitli úplně ve stejných 
podmínkách bez jídla a pití. Ze dne na den 
se stali uprchlíky a lidmi bez domova. Nikdo 
z nich nečekal, že se to může stát zrovna jim.

Stav hladu mění psychiku člověka. Uvědo-
mujeme si, čeho jsme schopni, když čelíme 
životu nebezpečným faktorům, jako je hlad 
a žízeň? Nemáte ani představu, co prožívá 
člověk, který prochází stavem hladu, vy-
hladověním. Své o tom může povyprávět 
Gustavo Zerbino Stajano, který byl jed-
ním z těch, kteří přežili leteckou nehodu 
v Andách v roce 1972: 

Gustavo Zerbino 
Stajano

Prošli jsme tím 
nejneuvěřitelnějším 
peklem, jaké si člověk dokáže 
představit, ale protože jsme 
neměli žádnou jinou možnost, 
museli jsme se s tím vypořádat.

účtech ladem obrovské množství peněz, 
které by stačily na vyřešení nejen problé-
mů týkajících se hladu, nedostatku vody 
a potravin, ale celkově všech materiálních  
problémů lidstva! 

Teplo nebo jídlo?

Elektřina nebo večeře? Nájem nebo jídlo? 
Co byste si vybrali? Miliony lidí v boha-
tých zemích, kteří čelí hladu, dělají tato 
těžká rozhodnutí každý den.

přeživší svědek letecké 
katastrofy v Andách

“
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Technologie již existují! 

Dnes jsme se všichni stali rukojmími 
podmínek konzumního formátu, 
protože jsme všichni rozdělení, 
mlčíme a nekonáme.

“

vertikální farmy

Voda ze vzduchu

VÁLKY - KDO Z NICH MÁ PROSPĚCH?

Odsolování vody

Známe východisko

Voda z mlhy

Aquaponie

V Limě, jedné z největších pouštních met-
ropolí na světě, se mlha shromážďuje v ob-
rovských sítích a používá se k výrobě pitné 
vody. V Maroku se nachází jedno z největších 
zařízení, které z mlhy vyrábí až šest tisíc litrů 
pitné vody denně. Jeho provoz nestojí praktic-
ky nic a nevyžaduje žádnou externí energii.

Na celém světě je přibližně šestnáct tisíc 
odsolovacích zařízení, které čistí vodu 
z oceánů od soli a mění ji na sladkou. 
Mohou produkovat miliony galonů sladké 
vody denně a zásobovat třista milionů lidí. 
Inovativní vývoj již umožňuje, aby odsolo-
vací zařízení byla ekologická, aby fungovala 
dokonce na energii oceánských vln a nepo-
škozovala oceán. 
Mohou zachovat minerály přirozeně obsa-
žené ve vodě, potřebné k zavlažování polí 
a také získávat užitečné minerály ze zbýva-
jícího solného roztoku.

Světové vojenské výdaje za posledních 20 let 
dosáhly 35,5 bilionů amerických dolarů. 
Zatímco miliony z nás v těchto válkách umí-
rají, hrstka lidí na tom jednoduše vydělává 
obrovský kapitál.
V konzumním formátu společnosti vál- 
ky vždy byly a zůstávají výnosným byz- 
nysem. Tento formát je natolik nelidský, 
že se životy lidí staly pouhým prostřed-
kem k vydělávání peněz! Nikdo nechce žít 
ve světě, kde jeho život nemá žádnou cenu, 
kde není žádná stabilita a bezpečí. Kde se 
musí přežívat, ale ne žít. 

Abychom to změnili, je zapotřebí změnit 
samotný formát, tedy vybudovat Tvořivou 
společnost. Společnost, v níž je na prvním 
místě život každého člověka a zajištění 
jeho potřeb, nikoli zájmy 1 % lidí.
Kořen našeho konzumního formátu tkví v 
tom, že jsme všichni rozděleni a každý je 
sám za sebe. A takový postoj k sobě navzá-
jem bude v těžkých časech naší sebevraždou. 
Jsme dnes natolik propojeni, že není možné 
vyřešit globální problémy osamoceně, ale 
jen společně. Když budeme jednotní, mů-
žeme najít to jediné společné východisko 
pro všechny. Východisko, které nám všem 
umožní  nejen přežít v budoucnosti, ale také 
vybudovat jiný svět a jinou společnost.

Lidstvo se již naučilo tisknout potra- 
viny na 3D tiskárně, chovat ryby a zís- 
kávat kuřecí maso z buněk. Ani po-
traviny ze vzduchu už nejsou fikcí. Fin-
ská společnost staví továrnu na výro- 
bu mouky ze vzduchu a zvítězila v prv- 

Ve spotřebitelském formátu společnosti 
není nikdo před hladem a žízní pojištěn. 
Ale to je absurdní! Proč? Podívejme se na 
technologie, které již existují!

Oproti tradičním farmám mají obrovské 
výhody:

Výhody generátorů vody ze vzduchu:Vyprodukují 300krát více potravin a až 
30 sklizní ročně;
Umožňují celoroční pěstování různých 
plodin bez použití pesticidů;
Jsou nezávislé na počasí a lokalitě a ne-
vyžadují prakticky žádnou logistiku;
Úrodu lze sklízet dokonce i na 
Antarktidě

Umožňují získat až tři tisíce litrů pitné 
vody denně a lze je rozšířit až na 
1 milion litrů.

Mohou být mobilní nebo stacionární. 
Fungují bez jakéhokoli zdroje energie 
a v jakýchkoli klimatických pod-
mínkách, dokonce i ve vyprahlých 
pouštích.

V některých zemích se používají pro 
potřeby armády a dobře se osvědčily i v 
nouzových situacích. Například v roce 
2010 po zemětřesení na Haiti vyrobil 
generátor tisíce litrů čisté pitné vody, 
také vhodné k omývání ran 
a k operacím.

Umožňuje současné pěstování zeleniny 
a chov ryb v jednom uzavřeném cyklu;
Rybí odpad hnojí rostliny a urychluje 
jejich růst o 40 %
Jsou ekologické a mohou pracovat prak-
ticky bez odpadu, aniž by znečišťovaly 
vodní plochy;
Nepoužívají se zde žádné pesticidy 
a spotřeba vody je 10krát menší;

Na ploše jednoho tisíce metru čtvereč-
ního lze získat stejnou úrodu jako na 
dvou hektarech polí a dvaceti hektarech 
rybníků;
Může pracovat v tropech i ve vyprahlé 
poušti. A dokonce na střeše mrakodrapu!

Dnešní svět je divadlem absurdity. 
Zatímco na jedné straně planety umírají 
denně tisíce lidí hlady, na druhé straně 
planety se každý den jen tak vyhazuje 
více než 2,5 milionu tun potravin 
ještě dříve, než se dostanou na pulty 
obchodů. 
Kdybychom toto jídlo rozdávali 
hladovějícím, každý člověk, který ho 
potřebuje, by dostal 3,5 kilogramu 
potravin denně!

Globální krize. 
Jsme lidé. Chceme žít

úryvek z fóra

ní fázi soutěže na zajištění vesmírných 
misí na jiné planety. Vývoj a zavedení těchto 
technologií do infrastruktury měst zajistí 
lidem potraviny pro všechny bez ohledu 
na krize a katastrofy. Díky tomu bude pro-
ces pěstování potravin nezávislý na klimatu, 
počasí, místě bydliště, úrodnosti půdy nebo 
logistice. 

Navštivte stránku 
creativesociety.com
vyberte si jazyk ze seznamu

vyberte si způsob, jak byste se 
chtěli zapojit. Pokud si zvolíte třetí 
možnost, budeme vás kontaktovat.

Jak se připojit?

Opětovné čistění vody: Technologie 
byla podrobena rozsáhlým testům, 
je bezpečná i pro pití a její kvalita 
překračuje normy WHO (Světové 

zdravotnické organizace).

klikněte na ikonu: PŘIDAT SE 
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Igor Michajlovič Danilov (IM): „Prepáčte, 
poviem to priamo a jednoducho. Aby si ty, 
priateľ môj, žil v bezpečnom svete, aby bol 
tvoj život cennejší ako čokoľvek na svete. 
Na tomto sa musíme zjednotiť. Rozumieš? 
Nielen tvoj život, ale aj tvojich drahých, prí-
buzných a blízkych ľudí. Práve to je zjedno-
tenie. Vybudovať svet tak, aby nikto nikdy 
nehladoval, jednoducho, aby všetci mali 
dostatok vody, jedla, oblečenia.

Uvediem jednoduchý príklad. Aká je súčas-
ná norma na jednu osobu z hľadiska metrov 
štvorcových bývania? Úprimne, neviem, aká 
je u vás.

Katarína (K): Ja tiež neviem. IM: U nás je 
to podľa mňa 13,5 metra štvorcového. Však? 

Róbert (R): Ja viem len, aká je norma v kan-
celárii, to je tiež, áno…  

IM: Dobre, v kancelárii na jedného človeka… 
R: V kancelárii je to 8 štvorcových metrov.

IM: Na jedného človeka, áno?

Tatiana (T): Na človeka…

R: Na jedného človeka, aby pracoval.

IM: No úprimne, ja neviem. V  rôznych 
krajinách sa to líši, áno. No u nás (R: Áno) 
je to podľa mňa 13,5 metra štvorcového.
No u nás… uvediem jednoduchý príklad. 
Máme priateľov, ľudí, no a aj mnohí z nás žili 
v stiesnených podmienkach, keď na 36 met-
roch štvorcových žijú napríklad traja ľudia. 
Jednoduchá otázka: je človeku komfortne, 
pohodlne z fyziologického hľadiska? 

K: Áno, je to zložité.

IM: Zložité. A podľa všetkých noriem, nie 
podľa tých, čo vymysleli ľudia. Viete, poviem 
to jednoduchšie, nielen ľudia, ale úradní-
ci, nazvime to tak. Potrebujú nejako znížiť 
normy, znížiť ich na minimum preto, aby 
človek prežíval, zdôrazňujem, nie žil slo-

bodne, ale prežíval. Tak to určili – u nás 
má byť 13,5 metra štvorcového na jedného 
človeka. Možno sa mýlim, možno sa teraz 
normy zmenili, no približne tak. 

A aby sa pohodlne bývalo, už dávno bolo 
vypočítané, že musí byť aspoň 60 metrov 
štvorcových. To znamená, že spálňa človeka 
má mať aspoň 21 metrov štvorcových. Ak 
má menej, človek cíti diskomfort.

A presne tak to je, ak sa človek stravuje v ku-
chyni, no mnohí z nás jedia doma v kuchyni. 
Však? Tu sa varí, tu je stôl, no a my jeme. 
Takže, ak je kuchyňa menšia ako 20 metrov 
štvorcových, tak sa v nej, ako sa ukazuje, jesť 
nedá. Rozumiete? To znamená, že jedenie 
nie je úplne fyziologické. Prečo? Je tu ne-
dostatok miesta, je tu stiesňujúco, a to aj 
pre normálnych ľudí, nehovoriac o tých, 
ktorí trpia klaustrofóbiou.

Okrem toho musí byť určite miestnosť, tiež 
rovnakej veľkosti, aspoň 20 metrov štvor-
cových, kde by človek mohol cvičiť, no, čo 
ja viem, pozerať televíziu alebo len ležať na 
gauči. Tá by tiež mala mať aspoň taký roz-
mer. To kvôli komfortu. Toto je pre jedného 
človeka, priatelia. A predstavte si v rodine, 
povedzme, štyroch ľudí. To už koľko musí 
byť metrov štvorcových? 

T: 60 x 4 = 240

IM: 240 štvorcových metrov – to je mini-
málne bývanie pre otca, mamu a dve deti. 

Dnes byt s rozlohou 240 metrov štvorcových 
napríklad stojí všade dosť peňazí. Správne?

K: Áno, no áno. R: No áno.

IM: Mladá rodina (K: Nemožné.. problém, 
áno) s malými deťmi... problém, však? Správ-
ne. Ale v Tvorivej spoločnosti to musí byť 
garantované všetkým a každému. Toto je 
minimum, ktoré v základe musí... Každý 
človek musí mať pridelené. Viete, toto je 
minimálny štandard: viac je možné, menej 
nie. A tak to bude. 

Niektorí hovoria: „Nie je dosť miesta, ľudí je 
veľa, takmer osem miliárd. No, kde vziať toľko 
bytov, aby sme všetkých ubytovali?“ Priatelia 
moji, ak k tomu pristúpime správne, pozrite 
sa, v čom je tu výhoda Tvorivej spoločnosti? 

V tom, že neexistuje pojem nedostatku pe-
ňazí. Prečo? Všetko patrí ľuďom. Dokonca 
ani v prechodnom období nie je nedosta-
tok zdrojov, pretože všetko patrí ľuďom.

Teraz sú všetky obmedzenia a všetky prob-
lémy spôsobené tým, že štáty medzi sebou 
súťažia (K: Áno) (R: No áno). V skutočnosti 

JE NAJDÔLEŽITEJŠÍJE NAJDÔLEŽITEJŠÍ

...pokračovanie z minulého čísla:

JEDNODUCHÝ PRÍKLAD
GARANTOVANÉ VŠETKÝM A KAŽDÉMU

Ako nájsť východisko 
z nekonečných kríz 
spotrebiteľského formá-
tu spoločnosti? Ako sa 
dostať z vymyslených 
bludov? Ako zmeniť situáciu vo 
svete? Ako sa môžu všetci spoločne 
dohodnúť a nájsť riešenie prijateľné 
pre všetkých? Nový svetový poria-
dok: jedna svetová vláda alebo jedno 
svetové riadenie? Ako sa zjednotiť? 
Obmedzenie kapitalizácie – aké sú 
výhody pre bežných ľudí, odborní-
kov, úradníkov, oligarchov, vládcov 
a ďalších? Ako vybudovať bezpečný 
svet a vytvoriť komfortné životné 
podmienky pre každého človeka? 
Ako vybudovať Tvorivú spoločnosť   
a vstúpiť do éry jednotnej ľudskej 
civilizácie? Ako budú žiť ľudia  
v Tvorivej spoločnosti?

240 štvorcových metrov – to je 
minimálne bývanie pre otca, 
mamu a dve deti. 

“

minimálny štandard:  
viac je možné, menej nie. “

V TVORIVEJ SPOLOČNOSTIV TVORIVEJ SPOLOČNOSTI

ČLOVEKČLOVEK
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nie štáty, ale oligarchia, ktorá patrí do tej či 
onej skupiny, do tej či onej krajiny. Chápe-
te, vždy existuje malá skupina ľudí, ktorí sa 
považujú za štát a súperia s ostatnými akoby 
v prospech všetkých ľudí, ktorí žijú v tej či 
inej krajine. No a tak bez rozmýšľania obe-
tujú ľudí ako spotrebný materiál. Nuž, toto 
je pravda života. No čo, nie je to tak?

(R: Áno.) (K: Áno.) Nemilosrdne zabíjajú, 
zdaňujú. Vidíte, rušia všetky sociálne a všet-
ky ostatné platby. Prečo? Pretože je to zdroj, 
nič viac.

Ale v Tvorivej spoločnosti, človek, to je to 
najdôležitejšie a najhlavnejšie. Rozumiete? 
Inak to ani nemôže byť. Takto to musí byť.

To je sloboda. Tá sloboda, za ktorú sa vždy 
bojovalo, kvôli ktorej sa robili revolúcie, kvô-
li ktorej šli ľudia do revolúcie a zomierali. 
To je tá sloboda, kvôli ktorej ľudia povstali 
proti nepriateľovi za svoj štát, akože bojujú 
za slobodu, zachraňujú svoj štát. A čo do-
stávajú potom? 

Povedzme to tak jednoducho. Čo, vari získal 
niekto slobodu? Len tí, ktorí boli na vrcho-
le revolúcie. Viete, na tejto vlne sa dostali 
k moci, pre nich boli podmienky, to áno. 
A ostatní?

R: Ostatní, tak ako predtým, alebo ešte 
horšie.

 K: Alebo horšie, áno.

IM: Alebo ešte horšie. Aká revolúcia zlepšila 
štát? Povedzte.

R: Žiadna. K: Žiadna.

IM: Žiadna. Ničením sa nič zlepšiť nedá. 
Správne? Správne. Takže princíp Tvorivej 

spoločnosti je – najprv treba budovať to lep-
šie, a potom odstraňovať to, čo je. A nie to 
rozvrátiť, alebo ako si niektorí myslia, že „no 
áno, Tvorivá spoločnosť – to prídu, zoberú 
bohatým, dajú chudobným, všetko minú 
a tam to končí“ ...

T: Z tvojej pivnice zobrali zásoby, ktoré tam 
máš…

IM: Presne tak. Človek zaváral, šetril zemia-
ky a rozdali to chudobným susedom. Však?

T: Zemiaky, obilie, všetko to dali dokopy, 
rozdelili rovným dielom, áno.

IM: Nie, priatelia, nie je to tak. Zjednote-
nie, zopakujem to ešte raz, v Tvorivej spo-
ločnosti znamená ideologické zjednotenie 
všetkých ľudí s cieľom vytvoriť na celom 
svete jednu jedinú elektorálnu požia-
davku. To znamená, implementovať Osem 
osnov do ústavy každej krajiny. 

A potom, zjednotenie celého ľudstva, chá-
pete, jedným smerom, aby to bol jednotný 
svet. Nehovoríme o tom... Tu niektorí hovoria 
„zničiť krajiny“. Kdeže. Načo ničiť krajiny? 
Načo ničiť kultúry? Načo odstraňovať ja-
zyky? No, ak sa na to poriadne pozrieme, 
áno, musí existovať jeden spoločný jazyk. 
Ktorý, to je na ľuďoch. Ľudia sa musia dohod-
núť sami medzi sebou. A všetka moc musí 
patriť ľuďom.

Tu niektorí začínajú hovoriť: „No, ako to je? 
To ako my? Ako to budeme riadiť?“ 

Veď vy nebudete riadiť. Vy budete prijímať 
zákony, tie, ktoré sú pre vás prijateľné ale-
bo neprijateľné. No, verte mi, je ich veľmi 
málo. Doteraz bolo napísaných veľa dobrých 
zákonov. Prečítajte si svoje ústavy, ako by 
ste mali žiť, a pozrite sa na skutočnosť, 
ako žijete. Rozdiel je zásadný. (K: Áno).  

No nie je to tak? (K: Áno, je to pravda.) (R: 
No, áno.) Áno. A toto platí pre všetky krajiny 
a všetkých ľudí na tomto svete. A v Tvori-
vej spoločnosti sa zákony musia dodržia-
vať. Opäť, kým dodržiavať? Nami všetkými, 
každým. A tak si my prijímame zákony, 
ktoré ovplyvňujú náš život, sami, ak tre-
ba niekde niečo zmeniť. S dnešnými tech-
nológiami to zaberie tak päť minút, možno 
raz za mesiac. Prečítať „za“, „proti“, prijať 
zákon, zahlasovať. Rozumiete? To je všetko.

T: Toto je kľúčové. Zaujímavé je aj to, čo ste 
hovorili o tom, že existujú zákony, a tie sú už 
predpísané. Teda vo vedomí vzniká aká myš-
lienka? Že treba niečo otočiť hore nohami, 
kardinálne. Keďže ide o Tvorivú spoločnosť 
(IM: Určite) – znamená to, že na úrovni le-
gislatívy treba niečo také zaviesť. Takže ide 
o akési ojedinelé prípady...

IM: Treba. Osem osnov. T: Osem osnov. IM: 
Áno.

T: Teda, v podstate je už všetko uzákonené 
v ústave.

IM: Na začiatku sa Tvorivá spoločnosť musí 
pri svojej realizácii, povedzme, opierať pre-
dovšetkým o zákony: o zákony ktorejkoľvek 
krajiny, o medzinárodné zákony a o všetko 
ostatné. My nesmieme porušovať žiadne 
právne predpisy, dodatky, ani nič iné. Ne-
smie byť žiadna agresia, žiadne ničenie, nič 
z toho nesmie byť. Prečo? Akékoľvek niče-
nie, to je ničenie nášho domu. Akákoľvek 
konfrontácia, to je konfrontácia medzi nami, 
je to vzájomná konfrontácia. To je hlúpe 
a nesprávne. Chápete? O to ide.

ŽIADNA REVOLÚCIA NEZLEPŠILA ŠTÁT

VEĽA DOBRÝCH ZÁKONOV

TO NAJDÔLEŽITEJŠIE A NAJHLAVNEJŠIE

A práve na tom je založené 
zjednotenie. Zjednotenie na tom,
aby sa zlepšila kvalita života 
každého z nás, aby sme mohli 
zanechať našim potomkom 
skutočné dedičstvo. Skutočné. 

“

v tvorivej spoločnosti  
sa zákony musia dodržiavať.  
Opäť. Kým dodržiavať?  
Nami všetkými, každým.

“

Úryvok z relácie „TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ. OTÁZKY A ODPOVEDE“ Celú reláciu si môžete 
pozrieť na allatra.tv

...pokračovanie v budúcom čísle.
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VÍTE, PROČ TOLIK
USILUJI O TVOŘIVou SPOLEČNOST?

Blíží se mi 25 a cítím se unavená. Z problémů 
ve světě, z neustálých všedních starostí, 
z nahánění peněz, z vybírání kvalitního jídla,  
z placení věcí, které by měly být zadarmo, ze 
lží, manipulací, z násilí, ohraničování, propa-
gandy strachu, zlosti… Cítím se unavená, když 
se podívám na dnešní agresivní svět.

Když jsem byla malá, milovala jsem svět. 
Všechno mě zajímalo, všechno se mi líbilo. 
Chtěla jsem všechno vyzkoušet, zažít, osa-
hat, vidět, všude vlézt, se vším se seznámit. 
Nejvíc se mi líbilo vidět krásu okolo a ve 
všem. Detaily v celku mě fascinovaly. Svět 
miluji doteď, stále chci všechno vyzkoušet 
a miluji vidět krásu okolo. 

To je zakázané někam jet, nebo je to nebezpeč-
né, nebo potřebuješ víza, která se těžce shánějí, 
potom potřebuješ očkování… Stále narážím 
na to, že věci, které mám ráda, odkládám na 
potom, kvůli tomu, že něco musím… 

Všichni něco musíme. Ve finále neděláme to, 
co chceme, ale to, co je potřeba… Není to tak?

Myslím si, že bychom měli žít tak, abychom 
mohli létat. Abychom mohli vzkvétat. Aby-
chom mohli úplně svobodně dělat to, co nás 
naplňuje, baví, zajímá a fascinuje. A neměla 
by to být otázka peněz a privilegií. Mělo by to 
být normální.

Chci studovat to, co mě baví a neřešit, jestli se 
uživím. Chci cestovat a neřešit, jestli to mám 
z čeho zaplatit. Chci poznávat a neřešit, zda to 
není zakázané. Chci se seznamovat a neřešit, 
zda to není nebezpečné.

Je potřeba trochu zabrat během pár let a potom 
čeká svoboda a stabilní a jistá budoucnost pro 
nás i všechny, kdo přijdou po nás. Potom přijde 
radost, volnost a volné nebe.

Já vím, že to zní jako pohádka. Ale jednak, kdo 
by nechtěl žít v pohádce? A jednak, když jsme 
dokázali vybudovat a podpořit tolik hrůzy, 
zvládneme to i naopak, ne? Copak nestojí za 
to, aspoň to vyzkoušet?

Je to jako by nám trhali křídla

Chci žít a nebýt unavená

Ale neustále na něco narážím. To je 
málo času, protože musíš pracovat, 
protože je málo peněz… 

“

Tvořivá společnost je nejlepší 
investice času a energie. “

creativesociety.com/cs

Účastníci projektu Tvořivá společnost v Davosu

Bát se o zítřejší den ve 
spotřebitelském formátu

Žít ve štěstí a v radosti 
v Tvořivé společnosti

TVOŘIVÁ SPOLeČNOSt 
zajistí každému člověku:

bezplatnou medicínu 
na vysoké úrovni;

bezpodmínečný příjem;

4 hodinový pracovní čas, 4 dny 
v týdnu;

kvalitní vzdělávání;

bezpečný svět;

 jistotu zítřka.

Plnohodnotné potraviny pro 
všechny;

V JAKÉ SPOLEČNOSTI CHCEŠ ŽÍT TY?

Dobrovolníci projektu Tvořivá společ- 
nost z Rakouska, Slovenska a Ukrajiny na-
vštívili  investiční technologické fórum „Em-
Tech Investement Hub” v Davosu. 

Na programu zněla témata, jak se zo-
tavit z proběhlé pandemické krize, řešení 
klimatických změn, které jsou již nepře-
hlédnutelné a využití nových technologií 
a inovací. Dále se řešila kybernetická bez-
pečnost jako např. Blockchain a transfor-
mace průmyslu,  či urychlení tzv. kapita-
lismu zainteresovaných, systému, jenž si 
dal za cíl  vytvářet dlouhodobé hodnoty, 
ne však maximalizovat zisk. Podnikatelé, 

investoři a inovátoři mluvili o tom, proč by 
technologie měly sloužit ve prospěch lid-
stva, jak může spojení našeho vědeckého 
a technologického  potenciálu pomoci k 
tomu,  abychom vyřešili všechny problé-
my a krize, kterým jako lidstvo čelíme. 

Vyjádřili se také k Tvořivé společnosti. 
Většina dotazovaných si plně uvědomuje 
důležitost mezinárodní spolupráce a sjed-
nocení všech. 

Někteří na dotaz o sjednocení odpo- 
věděli, že je to nutnost a není v současné 
době jiné cesty, jak vyjít z krizí ven.
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1.  Život ČlovĚka Transparentnost a  
dostupnost informací pro všechny

4.
Všechny přírodní zdroje patří Člověku a spra-
vedlivě se rozdělují mezi všechny lidi. Mono-
polizace zdrojů a jejich iracionální využívání 
jsou nepřípustné. Tyto zdroje se spravedlivě 
přerozdělují mezi obyvatele celé planety. 
Přeje-li si to člověk, je mu garantováno pra-
covní místo. Mzdy za vykonávání identických 
pozic, za stejnou specializaci či profesi, mají 
být stejné na celém světě. Každý má právo 
na osobní vlastnictví a příjem, avšak v me-
zích výše kapitalizace jednotlivce, které jsou 
stanovené společností.

Všechny přírodní zdroje patří Člověku a spra-
vedlivě se rozdělují mezi všechny lidi. Mono-
polizace zdrojů a jejich iracionální využívání 
jsou nepřípustné. Tyto zdroje se spravedlivě 
přerozdělují mezi obyvatele celé planety. 
Přeje-li si to člověk, je mu garantováno pra-
covní místo. Mzdy za vykonávání identických 
pozic, za stejnou specializaci či profesi, mají 
být stejné na celém světě. Každý má právo 
na osobní vlastnictví a příjem, avšak v me-
zích výše kapitalizace jednotlivce, které jsou 
stanovené společností.

Pojem „moc“ v Tvořivé společnosti neexistuje, 
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. 
Řešení společensky důležitých, sociálně 
významných, ekonomických otázek, které 
vedou ke změně kvality života Člověka, se 
předkládá k všenárodní diskuzi a hlasování 
(referendum).

Ideologie by měla být zaměřena na populari-
zaci nejlepších lidských vlastností a na ochra-
nu před vším, co je namířeno proti Člověku. 
Hlavní prioritou je lidskost, vysoké duchovně 
morální zásady Člověka, humánnost, pocti-
vost, vzájemná úcta a upevňování přátelství. 
Vytvoření podmínek pro rozvoj a výchovu 
Člověka s velkým písmenem, pěstování mrav-
ních hodnot v každém člověku a ve společ-
nosti. Zákaz propagandy násilí, nepřípustnost 
a odsouzení jakékoliv formy rozdělení, agrese 
a antihumánních projevů.

5.  Tvořivá ideologie

6.  Rozvoj Osobnosti

7.  SPRAVEDLNOST A ROVNOST

8.  samospráva společnosti

8 OSNOV TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI

Život Člověka je nejvyšší hodnotou. Je nutné 
chránit Život Člověka jako svůj vlastní. Cílem 
společnosti je zabezpečit a garantovat, že ži-
vot každého člověka má tu nejvyšší hodnotu. 
Není a nemůže být nic cennějšího, než život 
Člověka. Pokud je cenný jeden Človek, zna-
mená to, že jsou cenní všichni Lidé!

Každý Člověk má právo být věrohodně infor-
mován o pohybu a přerozdělení finančních 
prostředků společnosti. Každému Člověku 
jsou dostupné informace, v jakém stavu je 
plnění rozhodnutí přijatých společností. 
Masmédia patří výhradně společnosti a po-
skytují informace pravdivě, otevřeně a čestně.

2.  SVOBODA ČLOVĚKA

Každý člověk má, už díky samotnému naro-
zení, 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 svoboda a práva. Reali-
zace práv a svobod Člověka nesmí narušovat 
práva a svobody ostatních lidí.

3.  BEZPEČNOST ČLOVĚKA

Nikdo a nic ve společnosti nemá právo ohro-
žovat život a svobodu Člověka! Každý Člověk 
má garantované bezplatné zajištění základ-
ních životních potřeb, včetně jídla, bydlení, 
lékařské péče, vzdělání a plného sociálního 
zabezpečení. 

Vědecká, výrobní a technologická činnost ve 
společnosti má být nasměrována výhradně 
na zlepšení kvality lidského života. Zaručená 
ekonomická stabilita: absence inflace a krizí, 
stabilní a stejné ceny na celém světě, jediná 
měnová jednotka, fixní minimální zdanění 
nebo žádné zdanění.

Bezpečnost Člověka a společnosti před ja-
kýmkoliv druhem ohrožení je zajištěna jed-
notnou celosvětovou službou na řešení mi-
mořádných situací.

“
Všichni chtějí jedno a to samé.  
A na základě toho, co chtějí 
všichni lidé, na tomto jejich 
přání, se zformovalo 8 osnov  
tvořivé společnosti. Toto je 
přání lidí, to, co lidé chtějí.

úryvek z pořadu: 
„Tvořivá společnost sjednocuje všechny“

Dobrovoľníci projektu Tvorivá spoločnosť 
pravidelne organizujú besedy o projekte 
v rôznych mestách Slovenska a Českej 
republiky. 
Jednoduchým a ľudským jazykom 
približujú ideu projektu, ukazujú výhody 
Tvorivej spoločnosti a odpovedajú na 
otázky. 

facebook.com/Creativesociety.cz.sk

Chcete vedieť, kedy a 
kde sa bude konať ďalšia 
beseda? Sledujte nás na 

Facebooku:

1. júla 2022 sa konala beseda v kaviarni Mlynček v Spišskej Novej Vsi
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Veľmi často sa trápenie sa pre druhého člo-
veka zamieňa so starostlivosťou o neho. 
Predstavme si napríklad, že ste chorí, tr-
píte, cítite sa zle. Koho by ste chceli vidieť 
vedľa seba: človeka, ktorý je znepokojený, 
uplakaný, ustarostený, v takom neuveriteľ-
nom rozrušení, súcitného človeka? My sme 
predsa vždy veľmi pyšní na to, že sme sú-
citní. Takže trpíte vy a trpí aj človek vedľa 
vás. Bude nám vďaka tomu lepšie? Asi ťaž-
ko, však? A málokto sa zamýšľa nad tým, že 
súcit je spoločné utrpenie. 

Chorý a trpiaci človek sa nachádza v týchto 
negatívnych emóciách a vedľa neho je človek 
v rovnakých emóciách. Je to pomoc? Je to 
starostlivosť? A tu máte odpoveď. 

Rodičia často hovoria: všetci sme v napätí, 
všetci sme sa o neho báli, dieťa sa niekde 
zdržalo, malo nejaké problémy, nevedeli 
sme sa upokojiť. A on prichádza, vidí naše 
starosti a často reaguje veľmi agresívne, roz-
čuľuje sa nad našimi starosťami. No, teraz 
už chápete prečo?

Saša: Áno, pričom častou odpoveďou býva: 
Žiadal som vás o to? Človek, ktorý sa chce  
o niekoho postarať, si predsa sám vyberá, či 
bude nervózny, či sa bude rozčuľovať, alebo 
bude pokojný a bude sa správať adekvátne.

Diana: Väčšina ľudí si myslí, že takéto preží-
vanie, trápenie sa, že to je starostlivosť, že je 
to prejav lásky. Priatelia, teraz som to vyme-
novala: „utrpenie, obavy, úzkosť, strach o nie-
koho, to je emócia strachu, hnevu a smútku.“

A teraz si predstavte, že sa vaše dieťa vráti, je 
v poriadku. Obdaríte ho láskou? Nie, hádžete 
na neho agresívnu emóciu strachu. Prirodze-
ne, na oplátku dostanete agresiu.

Tá istá situácia. Necítim sa dobre, som chorá, 
ale mám pri sebe milujúceho človeka, milu-
júceho, pretože najlepšou starostlivosťou je 
láska. 

Prečo je pre nás niekedy ťažké pochopiť, čo 
je to skutočná starostlivosť? Nechápeme, 
ako sa správne starať o druhého človeka, 
pretože nevieme, ako sa postarať sami o 
seba. Ak hovoríme o skutočnej láske, je to 
vždy veľmi pokojný stav. Takým indikáto-
rom, či sa nachádzate v láske, v strachu alebo 
v nepokoji je váš hlboký, vnútorný pokoj. 

Neexistuje lepšia starostlivosť o seba, ako 
byť v neustálom spojení s Bohom. A toto 
spojenie je možné práve vďaka tomu, že 
máme dušu. Ale kto ju má, kto sa nachádza 
v tomto spojení? Ja skutočná, ja Osobnosť, 
ja duch. A práve ja môžem cítiť tento prúd 
lásky, tej najlepšej starostlivosti, ktorá 
prichádza z Duchovného sveta cez Dušu 
k Osobnosti. No nie k tej osobnosti, ktorá 
je opísaná v psychológii, v ktorej sú tri ‘ja‘  
a nechápeš... nejaký obraz. 

Saša: Toto je práve jeden z najdôležitejších 
aspektov v pochopení starostlivosti. Veď aj 
tie faktory, ktoré si vymenovala, ktoré vo 
všeobecnosti vnímame ako starostlivosť, 

sú nejaké vonkajšie činnosti a podmienky: 
vzdelanie, oblečenie, jedlo a tak ďalej. Ale 
s chápaním toho, že ja skutočný - som duch. 

Diana: To pochopenie mení kompletne 
všetko.

Saša: Celý význam činností.

Diana: Teraz hovoríme, že materiálny bla-
hobyt, príležitosti na akejkoľvek úrovni ne-
robia človeka šťastným. Preto sú indikátory, 
keď rodičia prídu a povedia: naše dieťa má 
všetko, ale nie je šťastné. Je to také veľmi 
jasné kritérium. Staráme sa správne? Pomá-
ha mu to byť šťastnejším?

Saša: Alebo je tam ešte toto: dali sme mu 
všetko? Diana: Áno, práve tak to znie. Uve-
diem len jeden z týchto faktov. 

V čom spočíva nepochopenie? Veď vychá-
dzame zo skutočných znalostí o človeku, 
o ktorých psychológia nehovorí. 

Povedala som, že utrpenie - to sú tri veľmi 
silné negatívne emócie: strach, hnev a smú-
tok. Vždy, keď sa o niekoho bojíme, vždy sme 
v týchto emóciách. 

AKO SI MI TO MOHOL UROBIŤ?AKO SI MI TO MOHOL UROBIŤ?
V epizóde projektu „Psychológia. Pochopenie pravdy“ sa osvetľuje otázka staros- 
tlivosti. Projektový tím sa rozhodol podrobnejšie pohovoriť o tom, čo je to starostlivo-
sť v pravom slova zmysle. 
Diana: „Čo je to skutočná starostlivosť? Najčastejšie ju počujem od rodičov a znie 
veľmi smutne. Znie asi takto: Čo robíme zle?“ 
Naše dieťa je sýte, obuté, oblečené, chodí do najlepšej škôlky, školy, na vysokú školu, 
navštevuje krúžky a skupiny pre intelektuálny rozvoj. No vidíme, že naše dieťa je ne-
šťastné. Máme s ním konfliktné vzťahy. Prečo? Čo robí človeka šťastným? Čo robí 
dieťa šťastným? 

Viete, dnes by som položila otázku 
trochu inak: kde žije šťastie? 
šťastie žije tam, kde žije láska.

“

Utrpenie je emócia, je to emócia 
strachu, je to emócia hnevu 
a je to emócia smútku.

“ Najvyššia miera samovrážd, 
najvyššia miera depresie medzi 
mladými ľuďmi, medzi tínedžermi, 
bola a stále je v najrozvinutejších 
krajinách. 

“

súcit je spoločné utrpenie

najlepšia starostlivosť o seba

DALI SME MU VŠETKO?
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Aký druh strachu v nás vzniká? Čo sa „nám“ 
môže stať...

Saša: Áno, budem na jeho mieste.

Diana: Áno, to isté sa môže stať aj mne, 
však? V hlave sa začnú objavovať obrazy. 
Vidím sa v tejto situácii a pomyslím si: „Bo-
žechráň, aby som zažil niečo také. Nechcem, 
nedokážem sa s tým vyrovnať. Vďaka Bohu, že 
sa to nedeje mne.“

Tento strach je dôsledkom toho, čo som si 
predstavovala. Existuje aj druhá stránka 
strachu,  ak je choré moje dieťa alebo blízky.
Mám strach, že túto situáciu nezvládnem. 
Som predsa najlepší rodič, nezáleží na tom, 
či je to moja manželka, môj manžel alebo 
len príbuzný. Opäť je tu ten strach. O čo? 
O obraz. Tento vymyslený obraz o sebe, 
ktorý je dokonalý. A preto vám odporúčam, 
priatelia, aby ste si vždy uvedomili, že kaž-
dé utrpenie je veľmi sebecké. Kde sú obavy 
o druhú osobu, o druhého človeka? 

Saša: Keď sa o niekoho bojíte, ten človek 
príde a vy mu začnete emotívne rozprávať: 
„Kde si bol? Ja som sa tu bála, plakala...“ Tak- 
že tu máme človeka, ktorý nežiadal slzy, ne-
žiadal, aby sa zapojili spravodajské služby 
všetkých krajín, aby ho našli. Začínajú sa 
v ňom vyvolávať pocity viny. 

Diana: Ako dobre si vyjadril druhú emóciu, 
ktorá patrí pod utrpenie, a to je hnev. No, 
ale kde je láska? Mnohí ľudia sú rozhorčení: 
ako môže mať človek zlosť na niekoho, kto 
trpí. Áno, priatelia, presne tak to vyzerá. Je 
to očakávanie. Zamyslime sa, čo znie v na-
šich hlavách: Prečo ten človek ochorel práve 
teraz? Prečo si musel zlomiť ruku alebo nohu 
práve teraz, keď mám toľko plánov? 

Saša: Alebo je tu ešte jedna dobrá myšlien-
ka, ako si mi to mohol urobiť?

Diana: Najdôležitejšie je to, aby sme pocho-
pili, že dôvod nie je v tom, že niekto je chorý 
alebo trpí. 

Kvôli tomuto dieťaťu mi zošediveli vlasy, ne-
mám silu, srdce ma bolí, pretože on robí to 
či ono. „Nie, dieťa nemusí vždy robiť to, čo si 

myslíme, že je správne. Je to však otázka voľby. 
Ako sa k tomu postaviť?“ 

Mám dosť skúseností s pozorovaním detí 
a matiek v nemocnici s nimi. Aký rozdiel je 
v tom, keď je matka celá rozrušená, úzkos- 
tlivá, nikomu na oddelení nedá žiť. A die-
ťa je čoraz chorľavejšie, je mu čoraz ťažšie. 
A vedľa nej je druhá matka, ktorá chápe, že 
dieťa je choré. Je treba robiť rôzne procedú-
ry, vysvetlili jej ako a ona to pokojne robí 
a dieťa sa zotaví pred jej očami.

Saša: Ako sa teda normálne starať bez toho, 
aby sme s človekom manipulovali? 

Diana: Nie náhodou stále opakujem, že naj-
lepšia starostlivosť je láska. 

Trpiaci človek dobre nerozumie, čo má ro-
biť. Je sústredený na seba. A je tu aj strach, 
podráždenie, smútok. V jeho mozgu je  cen-
trum emócií natoľko aktívne, že neumožňuje 
správne fungovať tým častiam mozgu, ktoré 
sú zapnuté, keď človek premýšľa o nejakej 
situácii, analyzuje ju, chápe, ako najlepšie 
konať. To znamená, že človek, ktorý trpí, je 
v istom zmysle hlúpy, nechápe, čo má robiť. 

A keď je človek v láske, je pokojný, má 
jasno, má komplexný pohľad na situáciu. 
Ľahko dokáže urobiť akékoľvek rozhodnu-
tie. A tak celá otázka nie je v tom, ako sa mô-
žem správne starať, ale ako môžem byť stále 
v láske? A odpoveď na túto otázku nenájdete 
v knihách o psychológii a psychiatrii. 

Pretože knihy psychológie vylúčili, že by 
človek mal dušu. Človek bez duše nemôže 
milovať. A preto sme zmätení.

 
Bez skutočných znalostí dnes žijeme v spo-
ločnosti plnej duševných porúch, nevraži-
vosti, nenávisti, vojen, konfliktov, utrpenia a 
nekonečných vymyslených problémov. Naj- 
dôležitejšie, čo sa musíme naučiť, je mi-
lovať, pretože tieto znalosti z nás robia 
skutočného človeka, milujúcu bytosť.

Saša: Otázka starostlivosti je veľmi úzko 
prepojená s otázkou zodpovednosti a inicia-
tívy. Tu je hlavné pochopenie, ktoré človek 
nemá, že každý je v prvom rade zodpovedný 
za svoje vlastné činy. Druhá vec je, že ako 
ľudská bytosť nemáš právo porušovať prá-
vo voľby iného človeka. Ak skutočne chá-
peš, kto si, ak chápeš svoju duchovnú pod-
statu a máš túžbu, ktorú má každá ľudská 
bytosť, starať sa o druhého človeka, potom 
to budeš robiť a nebudeš za to nič očakávať. 
A keď neočakávaš nič na oplátku, potom ne-
existujú žiadne nároky, žiadne obvinenia, 
žiadne starosti. 

A potom takáto starostlivosť je druhou stra-
nou vnímaná prirodzene. A rovnako, ak je 
odmietnutá, aj ty to rovnako ľahko vnímaš, 
pretože to bola tvoja iniciatíva a ty si za ňu 
zodpovedný. Druhý človek má tiež právo od-
mietnuť tvoju pomoc. Babička má právo po-
vedať: „Nie, vnuk, synček, ďakujem, nechcem, 
ja sama.“ 

Diana: Hlavná starostlivosť je teraz za-
meraná na fyzické telo, na intelektuálny 
rozvoj. Naším hlavným záujmom by mal 
byť duchovný rozvoj. A duchovný rozvoj 
spočíva v tom, že sme v stave lásky. Ak 
som v stave lásky a moje dieťa rastie v tej-
to atmosfére, vidí, že to je to najdôležitej-
šie. Tak potom s nami bude vždy všetko 
v poriadku.

Pravidelný cyklus relácií „Psychológia. 
Pochopenie pravdy“ môžete sledo-
vať na Youtube kanáli ALLATRA TV 
Česko-Slovensko.

Emócia strachu, hnevu alebo 
podráždenia je dôsledok myšlienok, 
ktoré počujeme vo svojej hlave 
a s ktorými súhlasíme. 

“

Neexistuje žiadny algoritmus, 
keď som v láske, dostávam sa do 
kontaktu s takou múdrosťou, 
s takou jasnosťou chápem, 
čo mám robiť.

“

Láska je múdra, vždy vie, čo je 
potrebné. Niekedy nepotrebujete 
nič, stačí byť nablízku, 
byť tam v tichosti.“

“

čo znamená strach?

tak vyzerá 
skutočná starostlivosť

skúsenosti z nemocnice

tvojou hlavnou úlohou je byť 
zodpovedný za seba, za svoj život 
a za svoj rozvoj.

“

Skutočná starostlivosť. Skutočná starostlivosť. 
Psychológia. Psychológia. 
Pochopenie PravdyPochopenie Pravdy
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CELÝ (NE)SMYSL KLIMATICKÉ AGENDY Za posledních deset let činí 
škody způsobené klimatický-
mi katastrofami téměř tři bi-
liony dolarů. Za stejné obdo-
bí se klimatickými uprchlíky 
stalo dvě stě dvacet milionů 
lidí. Od roku 2010 bylo v důs- 
ledku katastrof souvisejícich 
s klimatem každoročně pře-
sídleno v průměru dvacet jed- 
na a půl milionu lidí. Jen po-
dle oficiálních údajů v roce 
2020 dosáhlo číslo klimatic-
kých uprchlíků třicet a půl 
milionu.

My, obyvatelé této planety, se nacházíme 
v nebezpečné situaci! Během jednoho dne 
srovnává živel se zemí celé regiony. Obnova 
těchto regionů bude trvat roky, které prostě 
nemáme, protože se blíží nová katastrofa. Co 
děláme pro to, aby lidé neumírali, aby jejich 
domovy nebyly v době kataklyzmat zničeny, 
aby neumírali hlady a měli normální životní 
podmínky po strašlivé devastaci? Co děláme 
pro to, abychom tomu zabránili?

Co děláme pro to, aby se celý náš svět nepro-
padl do tohoto chaosu? Za posledních 10 let 
bylo na „boj“ s klimatem vynaloženo více 
než 5 bilionů dolarů. Jedná se o takzvané kli-
matické financování. 5 bilionů dolarů! Lidé 
však stále trpí a umírají v důsledku klima-
tických katastrof!

Tak trochu bojujeme s klimatem

A jak vidíme, částky na klimatické financo-
vání rostou každým rokem. Na co byly tyto 
obrovské částky vynaloženy? 94 % těchto 
peněz, to znamená, že 4,9 bilionu dolarů, 
bylo vynaloženo na „snížení emisí skle-
níkových plynů“. 

Jak vidíme, ne! Počet kataklyzmat stále roste 
alarmující rychlostí. Tímto způsobem tyto 
prostředky tento problém neřeší. Tak co 
ony dělají? Možná, že pomohly snížit nárůst 
CO2? Ukazuje se, že ne! CO2 stále stoupá. Tak 
co se děje? Už jsme utratili 5 bilionů dolarů 
za nic. Navíc se zdá, že čím více peněz se do 
tohoto obchodu investuje, tím více se zvyšují 
emise CO2!

pouhé jedno procento

Kromě toho, měly tyto obchodní investice 
nějaký vliv na skutečnou klimatickou si-
tuaci? Situace se stále zhoršuje. Dobře, ale 
máme dalších 6 % finančních prostředků na 
ochranu klimatu, je možné, že jsou zaměře-
ny na skutečnou pomoc lidem? 

Podívejme se na to. Tyto prostředky byly 
vynaloženy na tzv. „adaptaci“, tedy na při-
způsobení se katastrofám, které již nastaly 
nebo k jejich očekávaným následkům. 

Náš svět není připraven na rychlý nárůst kli-
matických katastrof. Nejen v rozvojových 
zemích, ale dokonce i ve vyspělých zemích, 

V klimatickém financování se tomu říká 
zmírňování. Takže tak trochu bojujeme s kli-
matem? Vydáváme téměř 5 bilionů dolarů 
na rozvoj podnikání, které údajně pomůže 
snížit emise CO2. Zastánci teorie antropo-
genního vlivu na klima nás velmi aktivně 

Tato teorie vedla k vážným hospodářským, 
politickým a finančním omezením pro celý 
svět. Vlády mnoha zemí se snaží plnit směr-
nice o snižování emisí CO2 a rozvíjet zelenou 
energii, i když to pro ně není výhodné. 

přesvědčují, že snížení emisí CO2 MOŽNÁ 
zastaví rychlé změny klimatu a zachrání 
planetu. 

Hlavní část klimatického financování byla 
zaměřena právě na obnovitelné zdroje ener-
gie - především na solární a větrnou ener-
gii. Byly na to vynaloženy 3,4 biliony dolarů.
Skutečně to pomohlo stabilizovat klima?

Adaptace zahrnuje například zlepšení rost-
linné výroby v suchých oblastech, infra-
strukturu odolnou vůči klimatu, přístup ke 
zdrojům vody, systémy včasného varování 
před klimatickými katastrofami. Ano, to je 
rozhodně důležité. 

Kolik se však vynakládá na varování a za-
jištění naší bezpečnosti v případě kataklyz-
mat? Pouhé 1 % celosvětových finančních 
prostředků na ochranu klimatu je určeno na 
to, abychom se předem dozvěděli o nebezpe-
čí. Zažili tato adaptační opatření obyvatelé 
USA, Filipín, Haiti nebo Malajsie? Byli va-
rováni před nadcházejícím kataklyzmatem? 

KLIMATICKÉ ZMĚNY 

PŘICHÁZÍ RYCHLEJI 

NEŽ SI MYSLÍME

PENÍZE NEJSOU 

DLOUHODOBÝM ŘEŠENÍM

SKUTEČNÁ POMOC 

JEDEN DRUHÉMU 

JE DŮLEŽITÁ

PŘI KLIMATICKÝCH 

KATASTROFÁCH JE 

VČASNÉ VAROVÁNÍ 

KLÍČOVÉ
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Marc Morano:

jako je Německo a USA, 
neexistují účinné va-
rovné systémy. S ros-
toucím objemem kli-
matického financování 
stabilizace klimatu vi-
dět není, ale je vidět, 
jak obchody rostou a 
zisky se zvyšují. 

Životním prostředím se 
zabývám od počátku ro- 
ku 2000. Tato proble-
matika se stala mou váš- 
ní, a proto se zde sna-
žím prezentovat realis- 
tický pohled, bez hys-
terie z globálního otep-
lování způsobeného člo-
věkem. „Změna klimatu je způsobená stovkami 
faktorů nebo proměnných. Myšlenka, že mů-
žeme ovládat klima volbou politicky zvoleného 
faktoru - oxidu uhličitého, je zcestná tak, jak to 
jen jde. Je to vědecký nesmysl“. To jsou slova 
britského vědce Philipa Stotta, který se po-
dílel na prvním filmu Climate Hustle. Proti 
teorii CO2 působí stovky dalších faktorů, což 
přiznávají i klimatologové.

Těžko si lze představit mocnější páku pro 
totální kontrolu společnosti, než je otázka 
oxidu uhličitého. Snaží se kontrolovat vše 
do nejmenších detailů – jakou dopravu po-
užíváte, jak žijete, co jíte, jak létáte, jak se 
pohybujete. Proto vás vyzývám, abyste po-
kračovali v otevřeném výzkumu, vedli roz-
hovory s vědci, profesory. Nikdy bychom ne-
měli přestat diskutovat bez ohledu na to, jak 
neuvěřitelné jsou a bez ohledu na to, jak moc 
někdo jiný říká, že „to není možné” nebo „to 
není věrohodné” atd.

Ze skandálu Climategate a celé záležitosti 
kolem OSN jsme se totiž dozvěděli, že to jsou 
strážci ideologie. Zamlčují vše, co je v roz-
poru s jejich programy. Web Climate Depot 
je o zastrašování všech těchto vědců, o tom, 
jak jim byly v podstatě zablokovány účty, jak 
byli zbaveni všeho za to, že nesouhlasili, že 
se odvážili promluvit. Jednou z klíčových 
věcí je, že to vidíme v reálném čase. Už si 
o tom ani nemůžete přečíst na Facebooku 
nebo Twitteru nebo vidět video na YouTube. 
Informace jsou zakázány, pokud se nehodí 
do vládní linie. Je to prostě děsivé! Ale to je 
svět, ve kterém právě teď žijeme.

A potom, když nefouká vítr a nesvítí slunce, 
musíte přejít na záložní dieselové a plynové 
generátory na fosilní paliva. Zelená energie 
je tedy jen iluze. Existuje mnoho cyklů, které 
jsou delší, jiné kratší. A právě tento druh vý-
zkumu je v klimatické komunitě potlačován, 
protože na studium přirozených klimatických 
cyklů nedostanete peníze. To je to, co potře-
bujeme mnohem více. Potřebujeme, aby tyto 
studie byly mnohem více slyšet, aby se jim vě-
novalo mnohem více pozornosti. A potřebu-
jeme, aby je akademická obec brala vážně. 

Ale jak jsem řekl, nejsou v tom žádné peníze. 
Kdo rozhoduje o tom, kdo dostane peníze? 
Byrokraté ve Washingtonu, politici, akade-
mická obec. A ti dostanou peníze, které jim 
umožní publikovat. Dostanou peníze, když 
řeknou, že problémem je oxid uhličitý. 
Dříve jsem se pravidelně účastnil diskuzí 
na ABC News a CNN a debatoval o klimatu 
a energetice. Teď už by to ani nepřipadalo 
v úvahu. Veřejně prohlásili, že každý, kdo ne-
souhlasí s postojem OSN o globálním oteplo-
vání způsobeném člověkem, se v podstatě rov-
ná popírači holocaustu. V mainstreamových 
médiích už neexistujeme. A tím „my” myslím 
klimatické skeptiky. Každý, kdo nesouhlasí, 
už v mainstreamových médiích neexistuje. 

SPOJILY SVOJE SÍLY

„Nová monitorovací karta umožňuje sledo-
vat uhlíkovou stopu při každém nákupu.”
Společnost Mastercard a OSN spojily své 
síly. Světové ekonomické fórum je nadšené, 
protože tato karta bude sledovat vaše výda-
je a po vyčerpání maximálního uhlíkového 
limitu je uzamkne. Klimatické lockdowny?! 
Zpráva Net-zero vyzývá ke změně životního 
stylu v boji proti klimatu.
„Oprostit se od používání osobních automo-
bilů… omezení maximální rychlosti a pou-
žívání termoregulace, omezení teplé vody!”
Zní to jako svět, ve kterém byste chtěli žít? Je 
to jako byste se rozhodli být bez prostředků. 

Zpráva financovaná Spojeným královstvím 
„Absolutní nula“ vyzvala k averzi vůči kli-
matu a ke klimatickým omezením: „Pře-
staňte létat… žádné nové silnice, uzavírání 
letišť… Přestaňte jíst hovězí a jehněčí… Pře-
staňte dělat cokoliv, co způsobuje emise.“ 
A tady je třešnička na dortu: „Kontrolujte si 
svůj oxid uhličitý”. My lidé vdechujeme kys-
lík a vydechujeme oxid uhličitý. „Regulujte 
CO2 jako azbest“.

„Britský lékařský časopis vyzývá ke zvý-
šení cen masa a mléčných výrobků v rámci 
boje proti změně klimatu”. Spotřeba masa 
v Severní Americe musí klesnout o 80%; 
„podstatně méně cest autem“.

Podle britského ministra dopravy: 
„Mít auto je přežitek dvacátého století, mu-
síme přejít na sdílenou mobilitu, abychom 
snížili emise uhlíku. Elektromobily nás ne-
zachrání, musíme se úplně vzdát aut“. 

Časopis Forbes: 
„Pokud jde o vědu, nesmíte si dělat vlastní 
výzkum”. 
Důvěřujte odborníkům! Organizace spo-
jených národů jim věří! Oni vám řeknou, 
o co jde. Nezpochybňujte autoritu. Takoví už 
nejsme. Musíme být jen poslušní. 

Časopis Slate: 
„Je čas vzdát se faktů”. 
Pokud všechno ostatní, co jsem řekl, neza-
bralo, tak se prostě vzdejte faktů. Alespoň 
dočasně. Co takhle vzdát se faktů na dva 
týdny? Říká se: „Odložte je dočasně ve pro-
spěch užitečnější zbraně – emocí“. 

Úryvek z fóra 
„Globální krize. 

Jsme lidé.  
Chceme žít“ 

Když se však podíváte na množství energie 
vyrobené z fosilních paliv ve srovnání se ze-
lenou energií, zjistíte, že zelená energie je 
v současné době pouhou fikcí. Nevylučuji, že 
v budoucnu může dojít k nějakému průlomu 
v solární technologii, průlomu v technologii 
větrné energie nebo v technologii baterií. 
Ale myslím, že to byl právě Bjorn Lomborg, 
kdo dnes provedl analýzu: jen v Evropě sta-
čí záložní baterie pro solární a větrnou 
energii, myslím na napájení Evropy po 
dobu jedné minuty a 29 sekund. Takže asi 
minutu a půl. To jsou všechny baterie.

změna klimatu

BOJ PROTI CO
2
 - 

JEDNÁ SE

O PODVOD?



 Dobro je tam, kde Ty tvorivaspolocnost.sk 12

TIRÁŽ: Dobro je tam, kde Ty – měsíčník aktualit a   zajímavostí z   domova i   ze světa, zaměřený na informování o   projektu 
Tvořivá společnost. Texty nezávislých autorů a  komentátorů, přepisy zajímavých informací z  internetu. Cílem novin je nabídnout 
lidem jiný pohled na dění kolem sebe, než jaký je prezentován běžnými médii ● Vydává Zastupitelství MSH AllatRa v  ČR, Hemy 932, 
757 01 Valašské Meziříčí, ● Internet: www.creativesociety.com. ● Odpovědný redaktor: Světlana Šilivská. ● Kontakty na redakci: polahoda@
centrum.cz, tel: +420 606 794 639 ● Přetisk a  šíření povoleno s  uvedením zdroje ● Tisk VLTAVA-LABE-PRESS, a .s . ● Povoleno MK ČR 
E  20880

V Japonsku vybuchla sopka Sakurajima!
25.7.2022: Po výbuchu do atmosféry uni-
kol dym a množstvo popola. Bola vydaná 
aj výstraha pred popolom.

Irán zasiahla séria zemetrasení
2.7.2022: Juh Iránu v provincii Hormoz-
gán zasiahlo niekoľko zemetrasení. Hlá-
sené sú nielen škody na majetku, ale aj na 
životoch.

Portugalsko zasiahli extrémne horúčavy!
14.7.2022: Teploty dosiahli rekordnú hod-
notu 47° C! V tejto oblasti sa takto vysoké 
horúčavy bežne nevyskytujú. Rovnako za- 
žíva vlnu najvyšších extrémnych horúčav 
za posledné desaťročia aj Španielsko. 
V oboch lokalitách už na horúčavy zomrelo 
300 ľudí!

IRÁN 

FRANCÚZSKO 

AUSTRÁLIA 

KLIMATICKÉ UDALOSTI VO SVETE - JÚL 2022

Požiare vo Francúzsku zničili obrovské 
plochy lesov
13.7.2022: K 13. júlu zničili plamene vo 
Francúzsku asi 3 000 ha lesa. Obyvatelia 
obce Cazaux museli byť evakuovaní, keď sa 
požiar priblížil až k prístavu. V mestečku 
Landiras boli kvôli požiarom uzavreté ces-
ty. Stovky obyvateľov tu museli opustiť svoje 
domovy.

Záplavy v Austrálii
5.7.2022: Desaťtisíce ľudí bolo nútených 
evakuovať sa pred záplavami v štáte Nový 
Južný Wales na juhovýchode Austrálie. 
Intenzívne dažde zapríčinili kritický vzo-
stup hladiny riek. Zatopené boli stovky 
domov. 

Vypukol rozsiahly požiar v Národnom 
parku České Švajčiarsko
24.7.2022: Ide o jeden z najväčších hasia- 
cich zásahov od roku 2006. Ak by požiar 
pohltil svahy nad tiesňavami, bolo by nut-
né lokalitu pre návštevníkov s najväčšou 
pravdepodobnosťou z bezpečnostných 
dôvodov úplne zatvoriť na niekoľko rokov. 

Slovensko: rieka Bodva úplne vyschla!
18.7.2022: Vinou neutíchajúcich horúčav 
a slabých dažďov vyschla rieka Bodva na 
Slovensku. V 15 km dlhom úseku nie je 
v riečnom koryte ani kvapky vody.

Nedostatok vody v Taliansku. 
1.7.2022: V lokalite Piemont a Lombardsko 
už nie je dostatok vody na zavlažovanie osev-
ných plôch ryže, sóje a kukurice. A takisto 
je ohrozená aj výroba elektrického prúdu 
v hydroelektrárňach. Vyschla aj rieka Pád.

TALIANSKO 

PORTUGALSKO 

MAPA KLIMATICKÝCH KATASTROF VO SVETE creativesociety.com/sk

Mapa zobrazuje ataky klímy na celej planéte. Ide o anomálne a katastrofické klimatické 
udalosti, ktoré priniesli skazu, spôsobili materiálne škody, poškodili ľudské zdravie a viedli 
k ľudským obetiam.
Mapa je aktualizovaná denne na základe monitoringu klimatických katastrof, ktorý vyko-
návajú dobrovoľníci projektu Tvorivá spoločnosť na celom svete. Na mape budú zobrazené 
klimatické katastrofy, ku ktorým došlo na planéte od 4. decembra 2021.


