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Tvořivá společnost. Tvorivá spoločnosť

ŽIARLIVOSŤ JE STRACH
„Žiarliť znamená milovať“ je v tejto dobe
bežný výrok! Je to pravda?
Čo je to žiarlivosť?

Odkiaľ pochádza?
Je vôbec normálne prežívať žiarlivosť?
Má žiarlivosť prípustné hranice?

Už je raz tak, že v našej spoločnosti nie je
bežné zaujímať kritický postoj k tomu, čo
tvrdí ortodoxná veda. Niekedy však zdravý
Saša: Dnes budeme hovoriť o žiarlivosti.
Prvá vec, ktorou by som chcel začať, Diana,
rád by som sa ťa opýtal, čo si myslíš o oficiálnej definícii žiarlivosti? Pretože poviem
úprimne, keď som sa na to pozrel, bol som
nielen šokovaný, ale potreboval som ešte aj
nejaký čas na prehodnotenie. Prečo presne?
Žiarlivosť je dnes v oficiálnej vede definovaná ako negatívne alebo extrémne
negatívne zafarbený pocit vyplývajúci z nedostatku pozornosti, lásky alebo sympatií.

vôbec nejdú dokopy. A v žiadnom prípade ich
nemožno spojiť dokonca ani do jednej vety,
dokonca ani do jedného slovného spojenia.

ŽIARLIVOSŤ JE HNEV
Diana: Saša, opäť počúvam ďalšiu definíciu, ktorú podáva psychológia, a chápem,
nakoľko je pre nás dôležité zmeniť všetky
tieto definície. Pretože, ako si povedal, vedú
človeka do slepej uličky, nedávajú mu žiadne
pochopenie. Ešte horšie je, ak ho smerujú na
falošnú cestu, určite ho neprivedú k odpovedi. Stále hovoríme o tom, že pocity a emócie
- to je niečo úplne iné, že pocitom je len
láska, šťastie a radosť. Veď len tá formulácia - je to mimoriadne negatívny pocit.
A čo ak poviem, že:

“

žiarlivosť je strach, je to šialený
strach zo straty moci nad druhým
človekom. Je to intenzívny strach
zo samoty.

Žiarlivosť je hnev, ktorý ide až do pripravenosti zabiť druhého človeka. Je to neuveriteľná nenávisť voči druhému človeku.
A je to veľmi silný hnev na seba samého, že
nie som takým, akým by som mohol byť, aby
sa odo mňa tento človek nikdy neodvrátil,
nikdy neodišiel a aby sa všetka pozornosť
takmer všetkých ľudí sústredila iba na mňa.
Je to ten najsilnejší druh túžby, dosahujúci
až zúfalstvo, ponárajúci človeka do temnoty. Prvá asociácia, ktorá sa každému vynorí
v mysli, keď sa povie slovo „žiarlivosť“, je
aká? Žiarli - to znamená, že ľúbi.
Diana: Keď som si opäť vypočula prosbu o pomoc na konzultácii zbaviť sa tohto „pocitu lásky,“ sledovala som, ako človek, nachádzajúci
sa v tomto stave, trpí. Zrazu mi to začalo byť
veľmi ľúto kvôli láske, že ju spájajú s takým
strašným stavom. Pretože láska a žiarlivosť

LÁSKA JE ŽIVOT
Pretože láska je život. Láska je zmyslom
ľudského života. Je to to najlepšie, čo sa
môže stať každému z nás. A neviem si predstaviť človeka, ktorý by tento pocit zažil hoci
len na okamih a potom by prišiel za psychiatrom alebo psychoterapeutom s prosbou,
pomôžte mi zbaviť sa toho.
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Celú reláciu
nájdete na allatra.tv

rozum a dobrý úsudok akejkoľvek exaktnej vedy môže definovať povahu akéhokoľvek spoločenského prejavu. Súčasné
medziľudské vzťahy si vyžadujú naliehavú
a primeranú revíziu tých princípov, ktoré
boli zavedené psychológiou a spoločnosťou! Spoločnosť sa dostala do bodu, keď
sa navzájom mrzačíme a zabíjame z nevysvetliteľných dôvodov.
Je čas zastaviť toto šialenstvo a začať
žiť ako ľudia!
Keby sa žiarlivosť dala definovať jednou vetou, znela by takto: „Už nechcem takto žiť.“
A ak by sa láska dala definovať jednou vetou,
znela by takto: „Chcem, aby to trvalo večne.“
Vieš si predstaviť ten rozdiel! Tak ako je
možné to spájať?
Saša: Prečo je prejav žiarlivosti v spotrebiteľskej spoločnosti nazývaný vedou ako
neodmysliteľný indikátor prítomnosti lásky?
Je to zvláštne, pričom zo svojej vlastnej skúsenosti môžem povedať, že sú ľudia, ktorí sa
naozaj radujú a užívajú si, že na nich žiarlia.
Sú ľudia, ktorí sa sami zámerne snažia vyvolať žiarlivosť vo svojom partnerovi. A robia
to, nechápajúc, po prvé, ako to môže skončiť, a po druhé, čo v tom momente v človeku
vyvolávajú?
Pochopíš, či sa bojí a či sa stal tvojim
otrokom, ale nebudeš vedieť, či ťa ľúbi.
Vari ľúbite toho človeka, keď si niečo také
vo vzťahu k nemu dovoľujete?
A to sa stalo normou. Náš život sa jednoducho
zmenil na akýsi, vyslovene otrokársky systém,
ktorý je podporovaný zo všetkých strán. A niet
divu, že ľudia prichádzajú v takomto stave.
A tak by ma zaujímalo, či sa snažia urobiť aspoň niečo, aby sa toho zbavili?

Žiarlivosti sa chcú zbaviť všetci
Ale žiarlivosti sa chcú zbaviť všetci. Tí, ktorí
žiarlia, ako aj tí, na ktorých žiarlia. Pretože
je to neuveriteľné utrpenie, ktoré ľudí doslova mučí. Pozorovala som veľa ľudí v tomto stave a môžem povedať, že je tam všetko možné, ale nie je tam ani kvapka lásky.
A konzultácia s takýmto človekom sa zvyčajne začína slovami: „Už to nevydržím. Čoskoro
sa zbláznim. Už nechcem žiť.“
A je to zvyčajne sprevádzané neuveriteľným
vzlykaním a aj samotné držanie tela človeka
vyjadruje tento trýznivý stav. To je žiarlivosť. Žiarlivosť je smrť!

“

Ale láska - to je život. Je to to, čo
človeka napĺňa radosťou. Je to to,
čo robí každý okamih jedinečným
a dáva neuveriteľný impulz zvnútra
k tomu, aby sa tento život stal
večným.

Diana: Začnime asi od samotného začiatku tým, o čom si hovoril. Odkiaľ vôbec
máme v spoločnosti takýto postoj? Skutočne, je to tak rozšírené presvedčenie,
že byť žiarlivý znamená ľúbiť, mnohí ľudia úmyselne provokujú druhého človeka
k tomuto stavu bez toho, aby si uvedomovali, čo sa za tým skutočne skrýva a na
čo sa to môže pre nich obrátiť. Je to hra.
A my si teraz rozoberieme, čo je to za hru.
Potom už to väčšinu z nich nebude baviť.

“
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Láska, to je veľmi jemný pocit,
veľmi hrejivý, nežný pocit.

A keď človek niekoho provokuje k žiarlivosti, je to ako samoľúbosť pána, ktorý sa
vysmieva svojmu otrokovi, inak sa to nedá
opísať. Pozoruješ, ako sa druhý človek trápi, ako sa začína podriaďovať tvojej vôli. Je
to nejaký sladký egoizmus vo vnútri. A nie
je tam nič, čo by pripomínalo šťastie, nehu
alebo starostlivosť o druhého človeka. No
a práve tu zohrala obrovskú úlohu veda.
V týchto postojoch.
S pomocou vedy sa ľuďom hovorí, že je
to takmer pocit, ktorý vznikol v dôsledku
evolúcie preto, aby chránil najvhodnejšieho
partnera pre pokračovanie svojho druhu.

ĽUDIA TO NESPOCHYBŇUJÚ

A potom prichádza ďalšie tvrdenie, že je to
pocit, ktorý má človeka chrániť pred bolesťou zo straty. Pred akou bolesťou to môže
chrániť, ak je samotný stav žiarlivosti tou
bezhraničnou bolesťou? Je to bezhraničné
utrpenie, ktoré často privádza ľudí k samovražde alebo k zabitiu iného človeka. Je to
ochrana? A najzaujímavejšie je, že ľudia
nespochybňujú spojenie týchto nezlučiteľných vecí, týchto tvrdení vedy.
Existuje taká teória, ktorá hovorí, že človek
nemôže prežiť sám, a nielen sám, nemôže
prežiť bez určitého druhu starostlivosti. Nejde teda len o to spolu jesť, piť, spať, postaviť
dom, ale niekto musí človeku prejavovať nehu,
bozkávanie, objatia, tento nevyhnutný druh
starostlivosti, ktorý pomáha človeku prežiť.

Tvořivá společnost. Tvorivá spoločnosť
A tu už na základe týchto teórií tvrdenia
rastú ďalšie o tom, že žiarlivosť býva normálna a patologická, býva zdravá a neurotická. A začína sa opis týchto príčin. Takže
vidíte, snažia sa určiť nejakú hranicu. Áno,
je to v podstate norma, ako vo všetkom, aj
v agresii, ale kedykoľvek môže prejsť do niečoho patologického.

“

Jednou z takých, pravdepodobne
najťažších porúch v psychiatrii sú
práve bludy žiarlivosti. Čo je to
blud? Sú to predstavy, myšlienky,
nejaké falošné presvedčenia, ktoré
sa nezhodujú so skutočnými faktami.

To, čo sa skutočne deje, je jedna vec, ale
spôsob, akým to človek vidí, je úplne iná
predstava.
No najdôležitejšie je, že bludy sú myšlienky,
o ktorých je človek absolútne presvedčený a
verí, že túto situáciu nemôže vnímať inak,
a vyhovoriť mu to je nemožné. Sú to obrazy a myšlienky v hlave človeka, ktorým on
dôveruje.
No predtým, než sa u človeka objavia
bludy, predchádzajú tomu tzv. nutkavé
myšlienky a nutkavé predstavy.

bývajú myšlienky,
ktoré nie sú nutkavé?
Ale mám otázku, vari bývajú myšlienky, ktoré nie sú nutkavé? Vari sa ráno zobudíme
a začneme sami sebe plánovať: tak teraz mi
prídu tieto myšlienky, o minútu iné, o päť
minút ďalšie, počas dňa mi prídu tieto a tak
až do samotného večera, kým nezaspím?
Alebo otvoríme oči a prepadne nás prúd
a počas dňa sa od neho nevieme oslobodiť
a nevieme, ktorá myšlienka príde na rad
ďalej.

poznanie pravdy
Diana Olejnik
témy relácií:

SK: Ako veriť v seba samého?

Žiarlivosť je sila mŕtveho človeka
Najdôležitejšia otázka v živote
človeka

Najlepšia ochrana proti záchvatom paniky
Vzťahy: Aké sú a aké môžu byť
Skutočná starostlivosť

Emocionálne vyhorenie človeka
Obranné mechanizmy vedomia
CZ: Závist - pouta satana
Co je vlastne osamělost?
Urážet se, nebo milovat?
Od problémů ke štestí

Obraz dobrého člověka

Všetky relácie z
cyklu „Psychológia.
Poznanie pravdy,“
nájdete na allatra.tv

Saša: A niekedy ani nestihneme otvoriť oči.
Diana: Áno, pretože prebúdzanie sa často
začína snami. Už s myšlienkami a obrázkami. Prebúdzaš sa a pomyslíš si: uff, vďaka
Bohu, to bol len sen. A ak človek venuje pozornosť týmto myšlienkam určitý čas, tie,
ktorým venoval najviac pozornosti, sa stanú
nadhodnotenými ideami.
A to je už hranica patológie. Nadhodnotená
myšlienka sa od bludu líši tým, že v nej
zostáva určitý stupeň kritickosti.
Človeka je stále možné presvedčiť, že možno
tento pohľad, také hodnotenie, taký záver,
môže byť mylný a možno je to inak.

To znamená, že predpokladá prítomnosť nejakého subjektu v blízkosti. Hrozba straty
tohto vyvoleného predpokladá prítomnosť
takéhoto pocitu žiarlivosti, ako absolútne
adekvátnej reakcie na hrozbu straty toho,
kto poskytuje starostlivosť.

bývajú psychológa.
myšlienky,
ktoré nie sú nutkavé?

Myšlienka už začína človeka zamestnávať,
stáva sa dominantnou v jeho živote. Napríklad človek je skvelý odborník, rodinný typ,
žije vo veľkom meste, ale neustále dostáva
nutkavú myšlienku, že bude pre mňa lepšie,
keď budem žiť na vidieku. Budem mať lepší
prístup k práci. Možno sa zlepšia vzťahy v rodine. To znamená, že ako každý človek, aj on
má množstvo problémov, ktoré ho trápia.

A potom sa objaví myšlienka, že ak sa odsťahuješ z mesta, život sa zlepší. Je neustále
s touto myšlienkou, nedáva mu pokoj. Neustále sa na to sústreďuje. Hovorí, že už sa
mi na to sťažujú blízki a príbuzní.
To je príklad tejto nadhodnotenej myšlienky. Môžete sa porozprávať o nejakých
faktoch, môžete mu poskytnúť nejaké argumenty, že možno nestojí za to tak rýchlo odchádzať z práce. A je možné pochopiť obavy
jeho manželky a detí. Môže o tom ešte hovoriť, ale táto myšlienka už dominuje a určuje
jeho náladu, jeho postoj k mnohým veciam.
pokračovanie v ďalšom čísle...
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A
NAJVYŠŠIA KVALITA PRE VŠETK ÝCH

úryvok z relácie„Tvorivá spoločnosť. Otázky a odpovede“
...pokračovanie z minulého čísla:
Igor Michajlovič Danilov (IM): „Musíme
spoločne vytvárať zákony, priatelia. To je to,
čo musíme. V nich musí byť predpísané, že
naše potraviny musia mať najvyššiu kvalitu. Že naša medicína musí mať najvyššiu
kvalitu pre všetkých a pre každého rovnako na celom svete. Nemôže sa stať, že
dieťa ochorie, a štát nemá peniaze. A rodičia
musia vyzbierať peniaze a ísť do inej krajiny,
aby ho liečili. Veď toto sa deje. A to nesmie
byť. Nesmie byť to, že, mladá rodina nemá
kde žiť.
Žijú u rodičov, alebo niekde inde, čím vytvárajú nejaký diskomfort. Alebo sú nútení
bývať v podnájme, väčšinu zárobku dať za
bývanie a sami hladovať. Takto je to v tomto
svete, v našom. A v našom svete je to akoby
normálne.

ТVORIVÁ SPOLOČNOSŤ:
TO JE SPOLOČENSTVO
A vy naozaj chcete, aby takto žili vaše deti,
vaše vnúčatá? Nechcete. Ani ja nechcem.
Preto treba čo? Treba, aby štát… presnejšie,
nie štát, ale spoločnosť, áno, štátom sa to
nedá nazvať, Tvorivá spoločnosť – to je spoločenstvo. Nuž, ľudia rozhodnú, ako sa to má
volať, ako sa to potom bude volať.

Všetkým ostatným sa musia zaoberať odborníci v pravom slova zmysle. Ekonómovia
ekonomikou, stavitelia staviteľstvom. Nuž
všetko bude na svojom mieste.

“

Poviem to ešte jednoduchšie:
kuchárka nesmie riadiť štát,
a ani nikto iný, koho sa riadenie
štátu netýka.

Áno, ľudia sa môžu všetkému naučiť, to súhlasím. Ale viete, v spotrebiteľskom formáte sa človek môže stať tyranom jednoducho
tým, že sa obklopí svojimi kamarátmi, ktorým vytvorí dobré podmienky, výhodné na
to, aby tyran mohol existovať. A dá im vedúce
posty v armáde, na rôznych ministerstvách,
a koniec, nič s tým nespravíš. A nikto s tým
nič nezmôže. A ľudia sú pred ním bezmocní.
No v Tvorivej spoločnosti toto nesmie byť.
Je tak? Áno, musí byť riadiaci aparát – sú to
ľudia, ktorých spoločenstvo najíma na prácu,
ale ono ich aj kontroluje. Chápete? A inak to
byť nemôže. Kadejaké korupčné schémy,
alebo keď človek spraví niečo zle – musí
sa za to zodpovedať pred celou spoločnosťou. Prečo? Lebo spôsobil spoločenstvu
škodu. A to je neprípustné.

KAŽDÝ Z NÁS NESIE ZODPOVEDNOSŤ
T: A je tu takáto otázka, Igor Michajlovič: tí,
čo sú teraz pri moci, alebo tí, ktorí sú teraz
vysokopostavenými politikmi a podobne,
budú sa tí zodpovedať v Tvorivej spoločnosti
za činy a za tie rozhodnutia, možno za svoje
chyby, ktoré robia teraz v spotrebiteľskom
formáte spoločnosti?

Takže, aby v Tvorivej spoločnosti malo tvoje dieťa, priateľ môj, garantovaných minimálne 60 štvorcových metrov už len tým,
že sa narodilo.

IM: Vieš, v súčasnosti existujú ľudia, ktorí by
si zaslúžili zodpovedať sa celej spoločnosti.
Ale prirodzene, oni to robiť nebudú. Prečo? Pretože ak k tomu budeme pristupovať
takto, ako si povedala, potom my všetci sa
musíme zodpovedať. Pretože spotrebiteľ-
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ko nájsť východisko z nekonečných
kríz spotrebiteľského formátu 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 poriadok: jedna svetová
vláda alebo jedno svetové riadenie? Ako
sa zjednotiť?
Obmedzenie kapitalizácie – aké sú výhody pre bežných ľudí, odborníkov,
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?
ský formát vytvárame práve my spoločne,
priatelia. A každý z nás nesie zodpovednosť.
Každý z nás nesie zodpovednosť za to,
že máme tyrana vo svojej krajine alebo
v ktorejkoľvek inej krajine. Každý z nás je
zodpovedný za to, že zabíjajú deti. Je jedno,
či ide o vojnu, maniakov alebo ešte niečo iné,
pretože tu nie je bezpečie, nie je ochrana
našich ľudí, našich detí ani nás samotných.

“

Každý z nás je zodpovedný za to,
že v tomto svet existujú hladní
a chudobní. Každý. A v tom prípade
musí za to každý zodpovedať.

ZAČAŤ Z ČISTÉHO LISTU
Môžeme spraviť všeobecnú amnestiu a začneme našu budúcnosť z čistého listu? No
v nej, keďže poznáme a chápeme všetky
ľudské slabosti, navrhneme zákony tak, aby
nikto z nás nemohol prekročiť tento rámec
ľudskosti, aby sme neskĺzli opäť do spotrebiteľského formátu, kde vládne zver a neľudskosť. Možno by bolo lepšie, spraviť to takto?
Správne? A čo bolo, to bolo. Nuž dnes je to
takto. No dúfam, že ak spoločne zatúžime,
priatelia moji, tak sa všetko zmení, a to,
čo je teraz, to sa stane našou minulosťou.
A toto môže prebehnúť veľmi rýchlo a naozaj
čoskoro. Je tak?
(R: Je, samozrejme.) Fakticky, bráni nám niečo?
R: Nič. Iba musíme zachcieť a urobiť to (IM:
Správne). Prosto nesedieť, ale jednoducho
robiť, konať.
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IM: Mnohí aj chcú konať, no nechápu, čo naša civilizácia, predchádzajúca civilizáa ako, všakže. Informovať všetkými možný- cia, ale my sme nikdy neboli civilizáciou..
mi zákonnými spôsobmi, znova zdôrazňu- Chápete?
jem, bez porušovania niečích práv, bez toho,
Civilizácia, ak vznikne, potom
aby sme pri tom niekoho urážali, informovať
o Tvorivej spoločnosti.
vznikne navždy. Civilizácia, to je
Iba tak. Správne?
zjednotenie všetkých ľudí. Skutočné

“

STAVIAME ZÁKLADY
R: Tak som pochopil, jeden… proste u nás
v práci, keď sa pozriem z okna, stavajú tam
dom. A už ho stavajú vyše roka. Robia iba
základy budovy, už rok. A ten dom bude mať
jedenásť poschodí, majú ho postaviť do konca tohto roka. To znamená – to je (T: Základy) informovanie, to je základ. (K: Koľko
času, však).
Preto to trvá tak dlho, aby to, čo na tom
postavíme, stálo jednoducho dobre a (IM:
Navždy) (T: Pevne) navždy.

IM: Áno. Prečo? Pretože opäť, Tvorivá spoločnosť vytvára podmienky na to, aby sa
naša spoločnosť stala civilizáciou. Civilizácia... my často hovoríme, že civilizácia,

zjednotenie na jednej myšlienke.
Je to predovšetkým absencia moci. Nemôže
existovať civilizácia tam, kde existujú necivilizované metódy. A moc, akákoľvek moc,
akéhokoľvek človeka nad akýmikoľvek inými ľuďmi, to nie je civilizované riešenie.

ale dnes, jednoducho povedané, prečo a pre
koho je toto dedičstvo? Viete, toto je ako
ohraničenie kapitalizácie. Poviem to jednoduchšie: áno, ak má človek veľa peňazí a je
akoby pri budovaní Tvorivej spoločnosti, mal
by byť obmedzený… ja neviem, to musia ľudia
rozhodnúť, akou sumou, aký by mal byť strop.
No, poviem to jednoduchšie, desať miliónov
dolárov. Áno? No akoby, ak má človek miliardy, a vymedzia mu desať miliónov a podobne.

riadeniE odborníkmi
Riadenie – áno, samozrejme musí byť. No
opäť, prečo by mal človek, odborník, robiť
to, čo vie? Lebo je to správne. Ak budeme
robiť všetci všetko, neurobíme nič, jednoducho vymrieme. Správne? Ale aby bolo
všetko organizované a správne, musia sa
týmito záležitosťami zaoberať odborníci.
A títo vládcovia, ktorých máme teraz, tí
majú obrovské skúsenosti a môžu ich využiť
v prospech ľudí. Myslíte si, že nechcú? Chcú.
Naozaj chcú. Len nechápu výhody, ktoré
získajú v Tvorivej spoločnosti. Nechápu
výhody, ktoré získajú ich deti v Tvorivej
spoločnosti.
Veď čo vlastne človek potrebuje? No samozrejme, v spotrebiteľskom formáte treba
byť bohatší, aby ste nejako prežili, aby ste
niečo mali. To preto mnohí páchajú aj také
neľudské činy, aby získali aspoň niečo, no
a aby po sebe zanechali dedičstvo. No viete,

No priatelia, toto je len na prechodné obdobie, veď ono veľmi rýchlo prejde a peniaze
v Tvorivej spoločnosti celkove prestanú
existovať. Viete, to je ako prežitok našej súčasnosti, kde peniaze sú na prvom mieste
a všetci o ne bojujeme. Pretože to je to, za čo
si môžeme pre seba vymieňať nejaké blahá.
Ale keď máš všetky blahá, načo sú ti tieto
peniaze? Jednoduchá otázka.
...pokračovanie v budúcom čísle.
Celú reláciu „Tvorivá spoločnosť.
Otázky a odpovede,“
si môžete pozrieť tu:

AKO ROZŠÍRIŤ MYŠLIENKU
TVORIVEJ SPOLOČNOSTI?

Zapojte sa aj vy do šírenia
informácií o Tvorivej spoločnosti.
Aj ten najbezvýznamnejší čin sa
počíta. Našou úlohou je čo najskôr
informovať celý svet
o nutnosti zmeny formátu
spotrebiteľskej spoločnosti na
tvorivý.
redakcia@tvorivaspolocnost.sk
redakce@tvorivaspolecnost.cz

tvorivaspolocnost.sk
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abnormální deště a bleskové
povodně
Megasucha jsou během několika dní vystřídána mega záplavami. Údolí smrti, kde jsou
srážky vzácné, je nejsušším místem na planetě. Letos v červenci zde během jediného
rána spadl roční úhrn srážek. V létě 2022
v USA došlo během necelého JEDNOHO měsíce k PĚTI tisíciletým povodním. Postiženo
bylo přibližně 70 milionů lidí.

požáry
Lesní požáry v USA jen v letošním roce již
spálily o 160 % více půdy, než je desetiletý
průměr. K 30. srpnu činila tato oblast více
než 7 milionů akrů...

24.9.2022 proběhla online konference: „Globální krize. USA” Naši přátelé, účastníci
projektu, shromáždili veškeré dostupné informace a materiály k tomu, aby otevřeně
promluvili o tom, co je znepokojuje, a nejen je, ale celou naši společnost. V této době
je obzvláště důležité nemlčet a nazývat věci pravými jmény, protože jen tehdy můžeme
naše problémy společně vyřešit. Přinášíme vám úryvky z hlavních témat.

Naše ekonomika a společnost se blíží ke kolapsu. Odhalují se všechna
tajemství, politické plány se realizují
před našima očima a my jsme paralyzovaní! Jsme unavení z nenávisti jeden k druhému a z toho, že celý svět
nenávidí nás! Rozdělení, politická polarizace, vyhrožování hladem, vysoká
inflace nebo klimatické krize, které
ničí naše města – to je pro nás už nepřijatelné!

MONITOROVÁNÍ KLIMATICKÝCH
KATASTROF 2021 - 2022

Bezpečnost

Dnes již nejsou dopravní nehody hlavní příčinou úmrtí dětí v USA. Jak je možné, že se
jedna z nejrozvinutějších zemí světa dostala
na první místo v počtu úmrtí dětí v důsledku střelných zbraní? Jen v letech 2019 až
2020 došlo k nárůstu těchto úmrtí o 33 %!
Od roku 2020 zahynulo více než 4300 dětí.
Ve Spojených státech je zhruba 400 milionů
střelných zbraní vlastněných civilisty.

Podle sledování NOAA došlo na celém území USA k rychlému nárůstu počtu tornád.
Průměrný počet tornád pro měsíc prosinec je
24. V prosinci r. 2021 však padl absolutní
rekord: 232 tornád! To je téměř desetkrát
více, než je norma!

CHUDOBA

HURIKÁNY

Podle serveru Business Insider činil v březnu
2022 počet dětí žijících v chudobě více než
17 %. Jen za tři měsíce od konce roku 2021
se počet dětí v chudobě zvýšil o téměř
3,5 milionu. Každé šesté dítě žije v rodinách
s příjmem pod oficiální hranicí chudoby. Míra
dětské chudoby v USA je stále jednou z nejvyšších mezi vyspělými zeměmi. Od začátku roku 2022 se míra chudoby v USA zvýšila
z 10 % v lednu na 14,5 % v červenci.

TORNÁDA

Podle studie se počet silných hurikánů
zvýšil o 30 %. Hurikán Ida během pouhých
24 hodin abnormálně rychle zesílil z kategorie
2 na kategorii 4. Zatímco dřívější hurikány
po dosažení pevniny zeslábly, Ida si zachovala svou sílu a zasáhla 22 států.

BOUŘe
V letech 2000–2010 se vyskytlo 34 takových
bouří. A za dalších 11 let je to již 93!

ABNORMÁLNÍ HORKA A SUCHA
V USA je nadměrné horko hlavní příčinou
úmrtí občanů v důsledku přírodních katastrof. V současné době je 66 % země
postiženo suchem. Z toho 27 % tvoří nejnebezpečnější typy sucha.

Klimatické katastrofy stále
více zasahují světovou ekonomiku.
V USA způsobilo klima za posledních
10 let ztráty za více než bilion dolarů.
V roce 2021 dosáhly ztráty z katastrof
169 miliard dolarů, což je o 95 % více
než roční průměr v 21. století.

CYKLIČNOST
Cyklus strašlivých kataklyzmat, jímž Země
nyní musí projít, se na planetě opakuje
každých 12 000 let. Vzhledem k tomu, že
každý cyklus je doprovázen změnou magnetického pole a mohutnými sopečnými
erupcemi, to naznačuje, že cyklus je spojen
se změnami v jádru planety. Stejně jako se
to děje nyní. Vědci se domnívají, že tato cykličnost má galaktickou povahu, to znamená,
že souvisí s cyklem rotace Galaxie. Každých
12 000 let záření z centra vesmíru ovlivňuje
Sluneční soustavu a působí i na Slunce.

Tentokrát se Země může stát další mrtvou planetou, stejně jako Mars. Imunitní
systém planety je nyní zničen toxiny, které naše technogenní civilizace vyloučila.
Každých 24 000 let jsou katastrofy ještě ničivější, protože Sluneční soustava
se přibližuje záření z centra vesmíru.
Nyní se dostáváme do tohoto bodu blízké interakce. Planeta prožívá své poslední
roky a my také, pokud zůstaneme nečinní.
Je třeba sjednotit všechny poctivé vědce a stanovit jeden společný cíl na
úrovni všech zemí. Zajistit vědcům financování, přístup k moderním technologiím a pravdivé statistiky klimatických a
geofyzikálních služeb.
Formát Tvořivé společnosti vytváří
podmínky, ve kterých nejen každý
Američan zrealizuje svůj americký sen.
První a nejdůležitější krok při budování
Tvořivé společnosti je informovat každého
člověka, že takový formát existuje!

Na celou konferenci se
můžete podívat zde:
CREATIVESOCIETY.COM/CS
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12. NOVEMBRA 2022 16:00 SEČ
GLOBÁLNA KRÍZA

ORGANIZOVANÉ
DOBROVOĽNÍKMI
ZO 180 KRAJÍN

NAŠA ZÁCHRANA

JE V ZJEDNOTENÍ
MEDZINÁRODNÉ ONLINE FÓRUM

PRAKTICKÉ RIEŠENIE VŠETKÝCH KRÍZ
CREATIVESOCIETY.COM

CHCEŠ MIER, DOSTATOK A KOMFORT PRE KAŽDÉHO?

KĽÚČOVÉ TÉMY FÓRA:

Klimatická kríza
Ekonomické výhody

Geopolitická kríza
Spoločenské výzvy

Nepreháňame, ide o najväčšie podujatie
na svete! Priamy prenos bude dostupný
na YouTube, sociálnych sieťach, mediálnych platformách, televíznych a rozhlasových staniciach po celom svete! To, čo je
pre najväčšie organizácie nemožné, je pre
nás realitou. Toto je 8. globálne fórum,
ktoré iniciovali a realizovali dobrovoľníci.
Využi šancu zmeniť svoj život a budúcnosť
svojich detí! Je to na tebe, pretože
zodpovednosť leží na každom z nás.

SLEDUJ ONLINE FÓRUM
A INFORMUJ O ŇOM
AJ OSTATNÝCH

8 OSNOV TVORIVEJ SPOLOČNOSTI
1. ŽIVOT ČLOVEKA
Život Človeka je najvyššou hodnotou. Život
každého Človeka je potrebné chrániť ako
svoj vlastný. Cieľom spoločnosti je zabezpečiť a garantovať hodnotu života každého
Človeka. Nie je a nemôže byť nič cennejšie
ako život Človeka. Ak je dôležitý jeden Človek, znamená to, že sú dôležití všetci Ľudia!

2. SLOBODA ČLOVEKA
Každý človek tým, že sa narodí, dostáva
právo byť Človekom. Všetci Ľudia sa rodia
slobodní a rovnoprávni. Každý má právo
voľby. Nikto a nič na Zemi nemôže byť
nad Človekom, jeho slobodou a právami.
Uplatnenie práv a slobôd Človeka nesmie
porušovať práva a slobody iných ľudí.

3. BEZPEČNOSŤ ČLOVEKA
Nikto a nič v spoločnosti nemá právo
ohrozovať život a slobodu Človeka! Každý
Človek má garantované bezplatné poskytovanie základných životne nevyhnutných
potrieb vrátane stravy, bývania, lekárskej
starostlivosti, vzdelávania a úplného sociálneho zabezpečenia.
Vedecká, priemyselná a technologická
činnosť spoločnosti sa musí zameriavať
výlučne na zvyšovanie kvality ľudského
života. Garantovaná je ekonomická stabilita: neprítomnosť inflácie a kríz, stabilné a
rovnaké ceny na celom svete, jednotná menová jednotka, pevné minimálne zdanenie
alebo jeho absencia. Bezpečnosť Človeka
a spoločnosti pred akýmkoľvek ohrozením
sa zabezpečuje jednotnou celosvetovou
službou na boj s mimoriadnymi situáciami.

4. TRANSPARENTNOSŤ
A OTVORENÁ DOSTUPNOSŤ
INFORMÁCIÍ PRE VŠETKÝCH
Každý Človek má právo na získanie
spoľahlivých informácií o pohybe a rozdelení verejných finančných prostriedkov.
Každému Človeku sú dostupné informácie o stave uskutočnenia rozhodnutí
spoločnosti.
Médiá patria výlučne spoločnosti a odrážajú informácie pravdivo, otvorene a
čestne.

5. TVORIVÁ IDEOLÓGIA
Ideológia sa musí zameriavať na popularizáciu najlepších ľudských vlastností a na
skoncovanie so všetkým, čo je namierené
proti Človeku. Hlavnou prioritou je priorita ľudskosti, vysoké duchovno-mravné
zameranie Človeka, humánnosť, poctivosť,
vzájomný rešpekt a posilnenie priateľstva.
Vytvorenie podmienok pre rozvoj a výchovu Človeka s veľkým Č, kultivácia morálno-mravných hodnôt v každоm človeku a
spoločnosti. Zákaz propagandy násilia, neprípustnosť a odsúdenie akejkoľvek formy
rozdelenia, agresie, prejavu proti ľudskosti.

6. ROZVOJ OSOBNOSTI
Každý človek v Tvorivej spoločnosti má
právo na všestranný rozvoj a sebarealizáciu. Vzdelávanie musí byť bezplatné a
rovnako dostupné pre všetkých. Vytvorenie podmienok a rozšírenie možností Človeka na realizáciu jeho tvorivých
schopností a talentov.

7. SPRAVODLIVOSŤ
A ROVNOSŤ
Všetky prírodné zdroje patria Človeku a
sú spravodlivo rozdeľované medzi všetkých ľudí. Monopolizácia zdrojov a ich
iracionálne využitie je neprípustné. Tieto zdroje sa spravodlivo rozdeľujú medzi
obyvateľov celej Zeme.
Človeku je garantované zamestnanie, ak
si to želá. Odmena za prácu v rovnakej
pozícii, špecializácii a povolaní musí byť
rovnaká na celom svete. Každý má právo
na súkromný majetok a príjem, avšak v
rozsahu individuálnej kapitalizácie stanovenej spoločnosťou.

8. SAMOSPRÁVA
SPOLOČNOSTI
Pojem „moc“ v Tvorivej spoločnosti neexistuje, pretože zodpovednosť za spoločnosť ako celok, za jej vývoj, životné
podmienky a harmonický poriadok leží
na každom Človeku.
Každý Človek má právo podieľať sa na
riadení záležitostí Tvorivej spoločnosti a
na prijímaní zákonov na zlepšenie života
Človeka. Riešenie spoločensky dôležitých,
sociálne závažných a ekonomických otázok vplývajúcich na zmenu kvality života
Človeka je predmetom celonárodnej diskusie a hlasovania (referendum).
viac informácií nájdete na:

creativesociety.com/Sk
creativesociety.com/CS

tvorivaspolocnost.sk
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kDo nás zachráni?
J ef fn so n úryvek z fóra: „Jsme lidé. chceme žít“
Mo
Jeff: V nynějším politickém prostředí máme války, máme globální
oteplování, máme konflikty, máme
problémy s obchodováním s lidmi jako s otroky nebo sexuálními
otroky a lidé stále žijí v chudobě a sankcích. Je mnoho, mnoho
hrozných věcí, o kterých se můžete každý den dočíst ve zprávách
nebo je sledovat v televizi. Chci
však zdůraznit, že existuje mnoho, mnoho lidí, kteří usilují o lepší
svět. A lepší svět je možný.
Hlavní myšlenkou je, že vše začíná u nás.
Nemůžeme se spoléhat na vlády. Na vládu
jsme se spoléhali od počátku věků, od feudálního systému s králi, od kapitalismu
s volným trhem, s volbami, s demokracií,
s volbou prezidentů a zástupců v Kongresu a členů Dumy, abychom se pokusili věci
napravit.
Když jste součástí světa, kde jsou si všichni
rovni, když se každý kolemjdoucí na ulici těší
stejné svobodě jako vy a má stejné možnosti
jako vy a podílí se na světě jako vy - nemyslím si, že existuje větší radost pro člověka
než tato.

Všichni jsme lidé,
všichni chceme totéž
Tak proč bychom nemohli spolupracovat?
Jsme inteligentní. Můžeme posílat lidi do
vesmíru. Umíme vyrábět šílené zbraně, které
mohou zničit svět, máme všechny tyto věci.
Pokud to dokážeme, pak můžeme mít systém, kde bude jednota a mír, a kde budeme
všichni spolupracovat. Tohle je naše poslední šance, jak se spojit. Tak se pojďme
spojit.

aby se lidstvo spojilo pro něco lepšího, co se
týká všech lidí na Zemi.
A ať už jste, nebo nejste zdravotně postižení, černí nebo bílí, muži nebo ženy, děti nebo
starší lidé, bez ohledu na profesi, všichni se
spojují pro společný cíl. A tak se naše společnost stává lepším místem.

A právě teď se můžeme rozhodnout, zda
se spojíme, nebo budeme nuceni se spojit,
protože...

“

jsme v systému, kde nás buď
válka, nebo klimatické změny
donutily pochopit, že jako druh
nepřežijeme, pokud se nespojíme.

Je to naše poslední šance, jak to udělat dobrovolně, bez vlivu prostředí, které vás zasáhne, bez naší bezprostřední zkázy. Lidi,
tohle je taková příležitost. Představuji si, jak
jdu po ulici, potkávám lidi, mluvím s nimi,
cestuji a vidím lidi, kteří si to všichni přejí,

GLOBÁLNÍ KRIZE
JSME LIDÉ.
CHCEME ŽÍT

pouhé hrdinství záchranářů nestačí!
“

Záchranáři jsou hrdinové a riskují
vlastní životy. Nástroje, které mají
k dispozici, však nestačí na to, aby se
vypořádali se silou živelných pohrom.
Přírodních katastrof je už tolik, že
pouhé hrdinství záchranářů nestačí.
Věnujeme pozornost čemukoli, jen
ne přípravě na nevyhnutelná kataklyzmata. Víš, co dělat, když se tvůj
dům zničí? Můžeš si být jistý tím, že tě zachrání? Vždyť polovina zemí dnes nemá
ani systém včasného varování před nebezpečím. A varovné systémy ukázaly svou
neúspěšnost.
Jen podle oficiálních údajů se počet přírodních katastrof za posledních 50 let zvýšil
pětkrát. Klima každý den způsobuje škody
za 202 milionů dolarů a vyžádá si stovky
životů!

Varování přicházejí jen několik
minut před přírodní katastrofou.
Během této doby je nemožné se
zachránit.

Již nyní jsou k dispozici účinné technologie, které mohou pomoci k záchraně lidí
v nouzových situacích.

CO JE TO NÁHLÁ SMRT?
Víte, co je to náhlá smrt? Brzy se to může
týkat každého z nás, včetně našich dětí a
blízkých. Stane se to v jediném okamžiku.
Během pouhých 30 sekund je celé město pohřbeno pod sutinami. Lidé jdou spát a ráno
již prostě nejsou. Sesuvy půdy okamžitě zničí vše, co jim stojí v cestě.

Například záchranářský dron, který lze použít bez ohledu na povětrnostní podmínky.
Díky množství senzorů a čidel velmi rychle
nachází živé lidi. Existuje dron pro detekci podvodních trosek při povodních, který
může pomoci dostat se lidem z vody nebo
doručit zásoby. Robot-had a robot-housenka
detekují únik plynu a díky zabudovaným
mikrofonům a reproduktorům pomáhají
komunikovat s přeživšími na těžko přístupných místech.
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Oslovili jsme odborníky z celého světa,
abychom zjistili, zda je naše společnost
připravena k přírodním katastrofám:
Klimatická situace
výrazně změnila
chování požárů.
Změna klimatu
způsobuje, že požáry
jsou s každým dalším
ničivější, protože mají
formu konvektivních
bouří a kouřových hřibů, které se dostávají velmi vysoko a jsou mohutné, což
způsobuje tornáda z kouřových chuchvalců, která, jak vidíme, se již stávají
mnohem agresivnější a nebezpečnější
pro celý hasičský sbor. Tyto požáry
vyžadují mnohem více materiálně-technického zabezpečení, více zdrojů.
Každý den procházíme zkouškou
těmito neznámými jevy. Víme však, že
příčinou je změna klimatu. Nevím, jaké
je řešení, žádné nemám. Ale vím určitě,
že máme problém.

Sergio Tello, hasič, Španielsko

Zahájili jsme pátrací
a další záchranné
akce. A pak jsme v
nejnižším patře našli
dvě nebo tři oběti,
které na nás volaly
z malého otvoru.
Křičely a vysílaly
světelné signály mobilními telefony.
Cítili jsme se provinile, protože jsme
v tu chvíli nemohli nic dělat a ony nás
jen žádaly, abychom je dostali ven. Bylo
však velmi obtížné je dostat ven kvůli
obrovským sutinám, protože se zřítilo
pět nebo šest pater. Naši společnost
musíme budovat na základě systému,
který je odolnější a lépe odolává všem
změnám, probíhajícím jak v klimatu, tak
i v sociálně-ekonomických systémech.

prof. Shakir Mahmood, Pakistán

Tvořivá společnost. Tvorivá spoločnosť
Podařilo se nám
skutečně výrazně
snížit počet obětí
mnoha katastrof,
jejichž počet v
poslední době při
katastrofách velkého
rozsahu narůstá,
protože jsme předem investovali do
informací, do varovných systémů, do
budov, kde se můžete ukrýt. To je velmi,
velmi důležité. Tam, kde se tak nestalo,
došlo k velkému neštěstí, protože lidské
životy byly jednoduše ztraceny, a toto
není řešení. V různých zemích prostě
musí existovat důvěryhodná spolupráce
a systém rozdělování rozpočtu, který
prostě roste.
Funguje to a zachraňuje, zachraňuje
to životy a zachraňuje to prostředky k živobytí... V tomto smyslu velmi
podporuji myšlenku globální záchranné
služby, která vytváří prostor pro příležitosti, zohledňuje rozmanitost a využívá
synergie na globální úrovni. A v tomto
je jeho hodnota.

Johannes Peter, lékář
záchranné služby, Německo

„Zatímco jsme prožívali jednu z největších tragédií v našich
dějinách, náš prezident se rozhodl vzít si
dovolenou a odjel na
výlet na jih země. Ve
skutečnosti neudělal
nic, čím by pomohl. Neposkytl žádnou
pomoc.“

Kallil Oliveira Waldenor, očitý
svědek povodně, Brazílie

Proč by měl tvůj život a život tvých dětí
záviset na rozhodnutích určitých osob?
Je to nelidské!

V

oblasti krizového řízení a plánování v nezvyklých situacích, jedinečný
a nevídaný rozpracováním, je víceúčelový
komplex Voschod, který vypočítá potřebný
počet záchranářů a vybavení a také určuje
výši finančních prostředků potřebných na
záchrannou operaci, pomoc obětem a práci
na obnově.
Technologie pro záchranu lidí se však příliš
neuplatňují, protože nejsou prioritní otázkou spotřebitelského formátu. Diplomatické
a politické podmínky, nedostatek společné logistiky a komplikovaná pravidla nás
přivedly k tomu, že dnes ve světě nemáme
účinnou spolupráci záchranných služeb a
lidé zbytečně umírají.
A to je důsledek spotřebitelského formátu,
kdy i když jsou peníze dokonce přiděleny,
jsou rozkradeny úředníky a defraudanty. Jsou to naše peníze, peníze daňových
poplatníků.

Vybírají se z našich kapes, ale proč se nedostanou k těm, kteří nám zachraňují životy?

DNES Váš život nikoho nezajímá
V konzumním formátu nikdo nikomu není
potřebný. Váš život nikoho nezajímá.
A v době, kdy je pro nás životně důležité se
sjednotit, nás rozdělují.

“

Technologie FINDER, vyvinutá
ve spolupráci s NASA, dokáže
detekovat dýchání a srdeční
tep za pouhou minutu, A TO i přes
vrstvu 9 metrů tvrdého betonu,
a najde až 5 lidí najednou.
Pancho Ramirez, záchranář, Filipíny

Každou přírodní
katastrofu je třeba
studovat, abychom
pochopili sílu jejich
možných dopadů. Je
nanejvýš důležité šířit
přesné informace. Je
to vždy otázka informačního systému, protože jakmile jsou
lidé informováni, začnou konat. Když
jsem během tajfunu Jolanda v roce 2013
dorazil na místo katastrofy po čtyřech
dnech, poprvé v životě jsem všude viděl
mrtvá těla.
Vláda na to nereagovala okamžitě.
Některé mrtvoly se již rozkládaly. Byla
to ta nejhorší situace, v jaké jsem se kdy
nacházel… Pokud se budeme spoléhat
pouze na státní služby, pomoc nemusí přijít včas.
Ve spotřebitelské společnosti roztříštěnost a byrokratické postupy nedovolují
účinně zachraňovat miliony životů.
„Byla jsem ohromena
množstvím smrti a
zkázy. Protože z mého
pohledu se tato událost dala předvídat.
Něco se tedy pokazilo
v systému varování
obyvatelstva.“

Hannah Cloke, profesorka
hydrologie, Velká Británie
Musí být jediná společná celosvětová záchranná služba s velmi rychlou reakcí, která
dokáže inteligentně koordinovat odborníky
a operativně nasadit potřebnou techniku
k záchraně miliard životů! Včetně toho tvého! A to vše je možné pouze v Tvořivé společnosti. A nyní je důležitou etapou jejího
budování informovanost.
Pokud o tom neřekneme hned, ztrácíme čas.
A zítra nebude komu o tom říct a nikomu
nebudeš moci pomoci.
Je důležité, aby se tato informace dostala teď
ke všem, proto, abyste zítra ty i tvoje rodina
přežili.

Sám se rozhodni: buď zemřeš
v konzumním formátu, nebo
budeš žít v Tvořivé společnosti.
Volba je na tobě!

tvorivaspolocnost.sk

Tvořivá společnost. Tvorivá spoločnosť

10

TVOŘIVÁ spoLEČNOST

TVOŘIVÁ SPOLEČNOST ZMĚNÍ ŽIVOTY LIDÍ

začátek nové historie

MÍT TAK ČAS PRO SEBE...

tisková zpráva

Už jsem zapomněla, jak je vyčerpávající, když na vás celý den
i noc visí nemocné dítě. A když jsou to tři dny a noci, je to
fakt mazec. Je to samé mazlení, kojení, nošení v nosítku. Nemůžete si ani dojít v klidu na záchod, natož se najíst. Manžel
je v práci od nevidim do nevidim, protože rodičák nepokryje
ani zálohu na elektřinu.

Celosvětový dobrovolnický projekt Tvořivá společnost (Creative Society) je v České
republice od září 2022 zapsaný do spolkového rejstříku. Oficiální zastoupení se
připravuje také v dalších zemích.

Musíte být nejen
manželka, partnerka,
máma, ale i doktorka
(mít nastudované a
hlavně poznat všechny dětské nemoci není
jednoduché), ošetřovatelka, rozhodčí, učitelka,
uklízečka, utěšitelka, soudce, kamarádka a mít
spoustu dalších dovedností. To je někdy na
jednoho člověka víc než dost. Chtěla bych toho
udělat tolik! Ale kde na to vzít čas a sílu?
Teď si nemůžu dát ani dokupy tělo po porodu.
Když mám aspoň trochu volného času, věnuji se
projektu Tvořivá společnost. Protože pouze v
Tvořivé společnosti budu mít dostatek času
a sil dělat všechno, co mě baví a naplňuje.
A odpadne mi většina domácích prací, které často
zaberou i celý den. A budu se moci v klidu
a naplno věnovat sobě i svým dětem.
Autor: Julie

ŽENY ŽENÁM

v tvorivej spoločnosti

Cílem spolku je informovat odbornou i širokou veřejnost o možnosti postupné a mírové
změny ze spotřebitelského formátu společnosti na tvořivý, v jehož základu stojí
8 osnov. Vzniku osnov předcházel mnohaletý sociální průzkum vedený dobrovolníky ve
140 zemích světa, který zjišťoval, jaké potřeby a životní hodnoty mají lidé různých kultur.
Jejich shodou vzniklo následujících 8 osnov
Tvořivé společnosti, které vytvářejí opěrné
body pro prvotní a nejdůležitější hodnotu ve
společnosti – hodnotu lidského života.
Oficiální zastoupení projektu má za cíl
usnadnit spolupráci s partnerskými organizacemi a institucemi. Realizace projektu
je v rukou samotných lidí.

máme šancu na zmenu

jediné, čo nám bráni konať
Bojím sa výšok. No sú chvíle, v ktorých je tak dôležité prekonávať strach. Veď je to jediné, čo nám
bráni konať. Strach, že stratím postavenie, obraz,
čo si kto o mne pomyslí...
Cestujem práve autobusom a počúvam dialógy.
Nadávky na politikov, zdražovanie či na vypredaný akciový tovar. Každý vidí, že sa niečo deje a že
TOTO nie je svet, ktorý sme si kedysi vysnívali.

Dobrovolníci projektu Tvořivá společnost
organizují celosvětové online konference
a fóra, která poukazují na neefektivnost
a úskalí spotřebitelského nastavení společnosti a s tím spojené prohlubování ekologické,
environmentální a klimatické krize. Vytváří
sjednocující platformu pro vědce, odborníky z mnoha oblastí, politiky a snaží se nabízet efektivní řešení. Tím je rozvoj formátu
tvořivé společnosti, dokáže-li se na této změně
shodnout dostatečné množství lidí.

Ocitli sme sa v kríze. Viete, niekedy mi to pripadá,
že napriek tomu, že sa už nakláňame nad priepasťou, budeme sa navzájom nenávidieť a hádať o tom,
ktoré tričko je tej správnej farby. Keď budeme padať, prd bude na tom záležať.
Viete si predstaviť, že by sme sa vedeli spojiť a spoločne sa chytiť lana záchrany? Ja
áno. Pretože iné východisko neexistuje. Pokiaľ nepochopíme, že nám všetkým ide
o krk, tak nemôžeme nič. V novembri sa chystá ďalšie fórum. Volá sa Naša záchrana
je v zjednotení. A je to naozaj tak. Môžeme síce čakať na politika, ktorý nás zachráni.
Ale to je ako hľadanie pokladu na konci tunela. Čistá rozprávka.

Máme šancu na zmenu, dokázať, že sme ľudia. Áno, chce to prekročiť zónu
komfortu, vyjsť zo svojej ulity a prekročiť strach. Ono za to stojí.
Tvorivá spoločnosť predsa za to stojí.

Autor: Michaela

Chcete mít dostatek času na sebe, svojí rodinu a své záliby? Připojte se
k projektu Tvořivá společnost. Máte otázky nebo nápady jak šířit myšlenku
Tvořivé společnosti? Napište nám na redakcia@tvorivaspolocnost.sk a nebo
redakce@tvorivaspolecnost.cz

Nadcházející fórum „Globální krize. Naše
záchrana je ve sjednocení“ se bude konat
12.listopadu 2022 a bude dobrovolníky
z celého světa tlumočena do 150 jazyků.
Projekt Tvořivá společnost je nyní ve fázi informační s postupným přechodem do fáze
politické.
Ustanovení nového formátu s sebou nese
podporu takových politiků, kteří na základě volebního požadavku samotných lidí
veřejně vyjádří podporu principům Tvořivé společnosti, zaváží se konat v souladu
s nimi a postupně implementují 8 osnov do
ústavy země.

Kontakt:
info@tvorivaspolecnost.cz
creativesociety.com/cs
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PRO SÍM
ČTI DO KONCE!
O

vertonovo okno je technologie, pomocí
které se do společnosti dostávají myšlenky, které jsou ve svém základu a přirozenosti absolutně nepřípustné a nemyslitelné.
To znamená, že je to způsob, jak postupnou
cestou podprahového, na začátku nenápadného, informování donutit společnost, aby
nemyslitelné přijala za normu.
Overtonovo okno má několik etap: nemyslitelné, radikální, přijatelné, rozumné,
populární, zažité (obvyklé) - přičemž na
této cestě se společenské absurdity stávají
dokonce legálními!

HLAD NAPLÁNOVANÝ PRO VŠECHNY
Pojďme se podívat na hlad. Asi je třeba si
přiznat, že většina z nás už hlad v určitých
oblastech vnímá jako běžný, normální někde
tam, daleko. Ale co když je hlad naplánovaný pro nás všechny? V roce 2018 vyšlo video, kde hollywoodská herečka Nicole
Kidman pojídá červy, kobylky, tváří se, že
je to to nejlepší, co kdy jedla a doporučuje
je každému. Dále jsme mohli vidět vědecké
články o tom, že jsou červi plní bílkovin, že
by to vlastně měla být součást jídelníčku.
A dnes je můžeme ochutnat nejen na různých festivalech. Došli jsme do bodu, kdy už
to vnímáme jako možné, přijatelné a nijak
to neodsuzujeme. Budeme tak ale reagovat
v momentě, kdy to bude náš hlavní zdroj
potravy? Přemýšlejte sami.

Tvořivá společnost. Tvorivá spoločnosť
Když jsem poprvé viděla pijavice, moje reakce byla: „Eeeeh, tak to ne!“ Byly mi tak trochu odporné. Potom jsem se začala pohybovat v prostředí, kde jsem kolem nich chodila
každý den. A celkem jsem si zvykla, už mi nevadily. Naopak jsem je začala zkoumat v
láhvi a pozorovat, co dělají. Pak přišla situace, kdy jsem jim měla vyčistit vodu. Tím se
můj vztah k nim ještě posunul. Následně jsem začala přicházet do styku s informacemi
o tom, nakolik člověku dokáží pomoct, co všechno dokáží vyléčit. A začala jsem být
natolik zvědavá, že jsem chtěla sama na sobě vyzkoušet, jaké to je mít na sobě pijavici.
No a tak to pokračovalo a výsledek vidíte na fotce. Jsme kámošky.
NICMÉNĚ! Proč to všechno píši? Podle toho, jak se mění psychické nastavení člověka
vůči něčemu, se posouvají jeho hranice i v tom, co udělá. Použila jsem vlastní příklad
s pijavicí, abych vysvětlila pojem OKNA OVERTONA. Slyšeli jste o nich?
dobře živení lidé mají větší schopnost produktivní fyzické aktivity, ale dobře živení lidé jsou
mnohem méně ochotní tuto práci vykonávat.“

POTŘEBUJEME TVOŘIVOU SPOLEČNOST
Na základě vlny kritických komentářů OSN
článek stáhla ze svých stránek s vysvětlením, že se jedná o 14 let starý článek, který
je údajně pokusem o satiru.
Je zcela běžné, že se na stránkách OSN publikuje satira, ne?! Nyní máte informaci o tom,
jak fungují Overtonova okna, závěry dělejte
sami. Já se jen ptám, komu vlastně máme
dělat otroky?

„Velká část literatury o hladu hovoří o tom,
že je důležité zajistit lidem dostatek potravy,
aby mohli být produktivnější. To je nesmysl.
Nikdo nepracuje tvrději než hladoví lidé. Ano,

krok?! Čas neutekl příliš daleko a stále častěji vidíme články „Kanibalismem proti boji
s globálním oteplováním“, „Kanibalismus vyřeší klimatickou krizi“. HALÓ?!
A JAK?!!! Jak pomůže to, že se lidi budou žrát
navzájem v tom, že se nám totálně nestabilně
chvěje jádro planety, mění se magnetické pole
a z kosmu se k nám dostává stále více nebezpečného záření?! Tady je snad nutné hledat
jiná řešení, ne?!

chtělo se mi křičet

Chtěla bych upozornit ještě na jeden fakt,
který až přímo křičí o tom, nakolik potřebujeme Tvořivou společnost. Je totiž jasné,
že pokud to včas nezastavíme, bude umírat
velká spousta lidí. Tak tedy přicházíme asi
k tomu nejhoršímu, a to je kanibalismus...
Zde apeluji na každého, buďme pozorní a
obezřetní. Protože i zde už probíhají Overtonova okna!

propagace kanibalismu

Jdeme dál. Nejen že se za poslední dobu začal
pojem hlad a hladomor skloňovat stále častěji, ale už i OSN publikovala článek o tom, že
je hlad vlastně prospěšný! Autorem článku
je George Kent, jehož většina dosavadních
publikací se týkala řešení problému hladu.
A najednou se objevuje článek „Výhody světového hladomoru“, ve kterém píše, cituji:

“

Overtonovo okno je technologie,
pomocí které se do společnosti
dostávají myšlenky, které jsou
ve svém základu a přirozenosti
absolutně nepřípustné
a nemyslitelné.

Kanibalismus od určité doby vidíme ve
filmech, knihách, počítačových hrách...
A najednou rok 2022 - na Cannes Lion
festivalu vyhrál druhou cenu rostlinný
burger s příchutí lidského masa... Autor
burgru si klade za cíl změnit způsoby lidského
stravování na více zodpovědný, ekologický a
apeluje na to, aby se snížilo utrpení zvířat.
Ale jakým způsobem?! Prosím, cituji jeho
slova: „Lidé jsou zvířata, ale kanibalismus je
tabu. Opravdu se tolik lišíme od prasat a krav?“
Když jsem si to přečetla, ztratila jsem slova. A
hned potom mi vyvstaly otázky: jak můžeme
srovnávat člověka s prasetem nebo krávou?!
Jak mohlo něco takového vyhrát druhou cenu
na světovém festivalu?! A jak vůbec vědí, jak
chutná lidské maso?! Jaký má následovat další

Víte, když jsem se dozvěděla všechny tyto
informace, chtělo se mi křičet. Chtělo se mi
křičet přímo do ucha všem lidem: PROBUĎTE
SE, PROSÍM VÁS! ZASTAVME TO! Pak jsem
několik dní nevěděla, jak to uchopit... Svět
reálně ztrácí rozum. A jestli my sami neotevřeme pusu, nezačneme mluvit pravdu,
nedáme sebejistě najevo, že nejsme loutky,
ale náš život má cenu a chceme žít – tedy
nezačneme všemi silami budovat Tvořivou
společnost, ocitneme se brzy v bodu, kdy živí
budou závidět mrtvým.
Mluvím vážně. Úplně. Světoví lídři, hvězdy,
všichni ti, koho tak opěvujeme, si z nás vaří
polévku. Loutky v rukou satana – doslova.
Pokud ještě někdo nepochopil, jak fungují
Overtonova okna, doporučuji také článek na
portálu Zem a Vek „Overtonovo okno – metóda na dosiahnutie nedosiahnuteľného“. A pak
si to srovnejte s informacemi týkajícími se kanibalismu... a nejen. Protože cesty, kterými
nám doslova vymývají mozky a ohrožují v
přímém slova smyslu naše životy, jsou mnohé. Jestli ještě někdo pochybujete o Tvořivé
společnosti, velmi vás prosím, zjistěte si více
informací! Nahlédněte pod pokličku! Vždyť
když člověk otevře oči, je všechno jasné...
Takže tak. Pijavice mohou aspoň fakt pomoct.
O tom všem ostatním se to říct nedá. Seberme
se, prosím.

MARKÉTA VACKOVÁ

Tvořivá společnost. Tvorivá spoločnosť
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MILAN VIK: nás obyčejných lidí je 99 %
Dne 3.9. proběhlo shromáždění občanů na téma energetické krize v Ostravě na Masarykově
náměstí. Byla to také příležitost pro představení projektu Tvořivá společnost. Neplánovaně,
no s odvahou před davem lidí, o tom promluvili naši dobrovolníci. Jedním z nich byl Milan
Vik, jehož řeč zde uvádíme.

D

obré odpoledne, jmenuju se Milan Vik.
Přijel jsem k vám z Královéhradeckého
kraje. A jak říkal kolega, chceme se s vámi
podělit o nový typ společnosti. To, co jsme
tady dnes celé odpoledne slyšeli, je popsáno
nebo popisovaná jako konzumní společnost.
To je to, v čem už tady žijeme 6000 let.

25 rodin, z toho 1 % ovládá víc jak 50 % majetku celé naší planety. Jak je to možné, že
jsme my, obyčejní lidé, dopustili toto zvěrstvo? Že jsme vybudovali tzv. draky, kteří
nám vládnou.
Na tu otázku si každý můžete odpovědět
sám. Ale je jednoduché řešení - vzít si tu
moc zpět. My jsme ti, kteří máme tu moc,
my obyčejní lidé. My, kteří dáváme hlasy
politikům. My, každý člověk, máme tu sílu.
Pojďme se spojit v jednom cíli. Pojďme změnit tuto celou planetu, celý svět. Proč jsou
hladomory? Proč jsou energetické krize, proč
jsou finanční krize? Proč jsou válečné krize?
Kdo je vytváří? Lidé je vytváří. My je vytváříme tím, že jsme se vzdali svých životů,
své zodpovědnosti za svůj život.
Když se podíváte na stránky creativesociety.
com, tam je 8 osnov Tvořivé společnosti. 8 osnov, které vznikly mezinárodním průzkumem
lidí po celém světě, ve více jak 140 zemích.

Když navážu na kolegu řečníka, tak on říkal,
že nás obyčejných lidí je 99 %. Ti, co nám
vládnou, ti, co tady nejsou, ti, co nejsou ani
vidět, nejsou slyšet, těch je 1 %. A to 1 %
ovládá 99 % majetku celé naší planety.

Byla vyřčena jednoduchá jediná otázka, a
tu dávám i já vám dnes právě tady: V jaké
společnosti chcete žít? Chcete války? Chcete bídu? Chcete platit za energie? Je možné
neplatit za energie. Víte to? Protože když nebudeme financovat zbrojení, když nebudeme
podporovat a financovat podvod s CO2, tak

TOMÁŠ BÍGL: PROČ MLČÍME?

máme spoustu finančních prostředků na to,
abychom měli i bydlení zdarma. Vy nemusíte
chodit do práce, když nebudete chtít. Nemusíte dělat vůbec nic, protože všechny zdroje
jsou naše.

celá planeta je naše
Když se podíváte na naši planetu, vidíte sjednocené lidstvo? Kdo nás rozdělil? Podle náboženství, podle národů, podle já nevím čeho,
podle barvy kůže. My jsme se rozdělili sami.
Ale my jsme jedna velká rodina, my jsme
jeden celek. A to je důležitý si uvědomit.
Podívejte se na stránky creativesociety.com a
nastudujte si pořady o Tvořivé společnosti,
kde jsou vyslovené všechny otázky a odpovědi, které vás budou zajímat. Podívejte se na
8 osnov. Připojte se k Tvořivé společnosti, ke
společnosti lidí pro lidi, kde nejcennější není
moc, nejsou peníze, ale lidský život! Děkuju
za pozornost.”

creativesociety.com/cs
creativesociety.com/sk

Něco na zamyšlení. Když nám v práci přikáží něco udělat nebo o něčem mluvit, tak to
vykonáme, protože za to dostáváme plat. Když máme mluvit o tom, jak bychom chtěli
žít a informovat o tom další lidi, tak mlčíme? Co je důležitější? Život nebo peníze?
Já chci Tvořivou společnost, kde je život člověka na prvním místě a vše je namířeno
na zlepšení kvalit života. Sláva Bohu, že to lidé začínají chápat a denně se připojuje
více a více lidí z celého světa.
Milí čtenáři,
noviny Tvořivá společnost/ Tvorivá spoločnosť připravují dobrovolníci z České i Slovenské
republiky, tak nás prosím omluvte, pokud občas objevíte nějakou tu chybičku. :) Chtěli
byste se podílet na vzniku novin, či Vás napadá, jak je vylepšit? Kontaktujte naši redakci:
redakce@tvorivaspolecnost.cz, redakcia@tvorivaspolocnost.sk nebo nám zavolejte.
Rádi se necháme inspirovat. Nově máme také vytvořený účet pro ty, kteří by nám chtěli
přispět finanční částkou na větší množství vydání těchto novin.
2302322709/2010
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