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

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

Pripojte sa k nám na stránkach:

creativesociety.com/sk 

creativesociety.com/cs
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GLOBÁLNÍ KRIZE. 
JSME LIDÉ. CHCEME ŽÍT.

MEZINÁRODNÍ ONLINE FÓRUM

POSLEDNÍ VÁLKA LIDSTVA UŽ ZAČALA!

pravdivě a objektivně 
informovat lidstvo o rostoucím 
nebezpečí klimatické 
a ekologické katastrofy

zobrazit skutečný rozsah 
početných krizí spotřebitelského 
formátu společnosti

zvážit praktická řešení 
na překonání všech krizí 
vybudováním Tvořivé 
společnosti

rozsáhlá událost organizovaná 
díky sjednocení lidí na platformě 
Tvořivé společnosti 

bude sa vysílat na desítkách 
tisíc sociálních a mediálních 
platforem po celém světě

organizované dobrovolníky 
z více než 180 zemí

100 jazyků simultánního 
tlumočení / 180 zemí
7. května 2022
17:00 SELČ

Tvorivá spoločnosť | Tvořivá společnost

creativesociety.com/cs

sledujte živé 
vysílání online:

creativesociety.com/sk

Poprvé v historii čelí celé lidstvo společnému vnějšímu nepříteli. Tímto nepřítelem 
je klima. Tváří v tvář celosvětovému nebezpečí je potřebné sjednocení všech lidí ve 

jménu budoucnosti lidstva. Protože jsme lidé a chceme žít.

CÍL FÓRA: V ČEM JE JEDINEČNÉ?

YouTube kanál:

Ty jsi ten, kdo může změnit tento svět. Nastal čas!#creativesociety #tvorivaspolecnost

Jak sa změní tvoje práce v Tvořivé společnosti?  
Jaký přínos bude mít formát Tvořivá společnost pro tvou práci?

Jsem prodavačka. Mám 
skvělého zaměstnavatele, 
ale ve TS mohu mít svůj 
vlastní obchod, na který mi 
chybí finance. Ráda bych 
prodávala knihy spojené  
s kavárenskou činností, kde 
by si mohl člověk v klidném prostředí s přáteli 
nejen knihy číst, ale společně nad světovými 
díly, v přátelské atmosféře a bez stresu, i po-
debatovat. A jaký bude mít formát TS pro mě 
přínos? Odpadne mi starost s penězi a mohu 
se plně realizovat v tom, co je mi nejbližší  
a co mě naplňuje radostí. 

Čo si budem úplne najviac užívať v Tvo-
rivej spoločnosti, tak to, že budem mať v trie- 
de akurát 4-5 žiakov. Nie preto, žeby sa mi 
nechcelo robiť, ale preto, lebo budem vedieť 
svoj čas rozdeliť každému ako potrebuje. In-
dividuálny prístup a individuálny vzťah na-
vzájom - nie kvantita, ale kvalita. 

Pracuji v Alzheimer centru. Viděla jsem  
a vidím realitu těchto zařízení, ve kterých se-
nioři žijí a nikomu nepřeji, aby tam dožíval. 
V Tvořivé společnosti bude prioritou kvalita 
lidského života. Tato zařízení nebudou muset 
časem být, protože nové podmínky umožní 
se o své nemocné či staré postarat profesi-
onálně doma. Zlepší se prevence a o člově-
ka bude postaráno důstojně. Skončí korupce  
a vydělávání na nemocných a zdravotnictví 
se zlepší o 100%.

TVOŘIVÁ SPOLEČNOST - OTÁZKY A ODPOVĚDI

V TS budem rozvíjať a celistvo pôsobiť na 
afektívnu, motorickú i kognitívnu oblasť štu-
denta. Budem mať, ako vychovávateľka na 
internáte, vytvorené podmienky pre rozvíja-
nie kreativity, záujmov a záľub adolescentov. 
Odbudne papierovej roboty a pribudne väčší 
záujem o mladého človeka. Nie z pohľadu 
autority, ale ako človeka k človeku.
Zuzana, Brezno, vychovávateľ na stredoškolskom internáte

Marie, Mimoň, prodavačka

Každému bude poskytnuta ta nejlepší 
možná péče, a to bezplatně. Pracuji se sta-
rými lidmi, vím, jak to v domovech a jiných 
zařízeních chodí. O důstojném životě člově-
ka zde nemůže být vůbec řeč. V TS o taková 
zařízení přestane být postupně zájem. Lidé 
zvolí spíše domácí péči, protože stát lidem 
finančně pomůže, nabídne ta nejlepší možná 
řešení a poskytne profesionální pomoc.

Bára, Brunšov, pečovatelka

Učiteľ bude pracovať 4 hodiny denne  
s malým počtom detí. Pedagóg nebude vy-
čerpaný a deťom sa bude môcť venovať na-
plno. Bude mať čas na každé dieťa. Hodno-
tenie a súťaženie zanikne. V dieťati sa bude 
rozvíjať jeho talent, jeho osobnosť. Každý  
z nás bude mať dostatok priestoru na svoje 
záľuby, na sebarozvoj.

Alena, Partizánske, pomocná vychovávateľka

Som elektrikár živnostník a v TS bude fajn 
to, že nebudem musieť pracovať od rána do 
večera, aby som dokázal zaplatiť šeky, nejaké 
tie záľuby a všetky tie veci, čo bežne k životu 
potrebujem. Istota, že budem mať, kde bývať 
a čo jesť, skrátka nepracovať preto, lebo mu-
sím, ale preto, lebo chcem. 

Roman, Bluša, elektrikár

Ja v súčasnosti nepracujem v žiadnom za-
mestnaní. Starám sa o svojho synčeka, ktorý 
má vážny fyzický hendikep. Teraz mám rôz-
ne obavy. Či bude o neho v prípade zdravot-
ných ťažkostí stále adekvátne postarané. Či 
budeme vedieť zaplatiť veľmi vysoké doplat-
ky za zdravotné pomôcky, napr. invalidný vo-
zík. Či ja sama ešte budem vládať sa o neho 
starať. Ale viem, že v Tvorivej spoločnosti sa 
nemusím ničoho obávať. Zdravotníctvo bude 
na tej najvyššej úrovni a zdarma. Ak ja bu-
dem potrebovať oddych na zotavenie, tak to 
bude možné. Ľuďom budú aj v medicíne dané 
technológie, na základe ktorých bude každé-
mu človeku prinavrátené úplné zdravie.

Barbora, Košice, opatrovanie člena rodiny

Tereza, Brunšov, pečovatelka Alena, Zvolen, učiteľka MŠ
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VOSKHOD
viacúčelový komplex

5. marca 2022 tím spoločnosti XP RNG predstavil Voskhod Multi-Purpose Complex 
(viacúčelový komplex Voskhod, ďalej len Voskhod MPC). Uvádzame ďalšie fragmenty na 
pokračovanie z prezentácie nového komplexu, tentokrát o financiách.

pokračovanie z minulého čísla

Jeho cieľom je maximalizovať 
prínos každého člena spoločnos-
ti prostredníctvom rozvoja jeho 

talentu, schopností a predispozícií. Ak 
hovoríme z ekonomického pohľadu, týka sa 
to každého zamestnanca akejkoľvek spoloč-
nosti, organizácie alebo agentúry bez ohľa-
du na formu ich vlastníctva. Čestný a sluš-
ný človek nemá čo skrývať. 

Financie sú hnacou silou všetkých hos-
podárskych a geopolitických udalostí na-
šej doby. Peniaze zohrávajú kľúčovú úlohu  
v našom spotrebiteľskom svete, sú nástro-
jom a ekvivalentom energie. 

Možno ich použiť na budovanie miest  
a rozvoj ich infraštruktúry. Peniaze sa dajú 
použiť na rozvoj vedy, medicíny, vzdelávania, 
umenia a ďalších oblastí ľudskej činnosti. Rov-
nako sú potrebné na zavádzanie inovatívnych 
prelomových technológií, ktoré zlepšia pod-
mienky našej existencie na tomto svete.

Vykonávaním neustáleho nezávislého 
monitorovania ekonomiky štátu pomocou 
Voschod MPC môže banka poskytovať nie-
len najúplnejšie a najaktuálnejšie informá-
cie o stave ekonomiky vo všetkých jednot-
livých odvetviach a v podnikoch na základe 
skutočných údajov, ale aj účinne pomáhať 
v boji proti korupcii na všetkých úrovniach 
štátnej správy, podporovať ekonomickú bez-
pečnosť, ako aj vyviesť ekonomiku z „tieňa“. 
Pomocou Voskhod MPC získava banka ob-
jektívne informácie o obrate, požiadavkách 
trhu, štátnych zdrojoch a potenciáli. Vďaka 
získaným údajom sa banka stane spoľahli-
vým partnerom štátu pri rozvoji a stimulácii 
národného hospodárstva.

Úverové prostriedky sa súčasne využí-
vajú na rozvoj hospodárstva. Následne sa 
zvyšuje platobná schopnosť obyvateľstva, 
obrat tovarov, množstvo a kvalita služieb  
a narastá blahobyt štátu.

Voskhod MPC umožňuje hĺbkovú po-
rovnávaciu analýzu. Dokáže porovnať finanč-
nú výkonnosť viacerých spoločností alebo 
značiek, ako aj celých odvetví hospodárstva 
a krajín. Je mimoriadne účinný aj ako 
nástroj na interné monitorovanie a au-
dit banky. Z hľadiska bezpečnosti banky 
komplex umožňuje identifikovať vzájomné 
finančné záujmy zamestnancov a klientov, 
čím sa minimalizuje riziko finančných strát. 
Takisto je Voskhod MPC schopný identi-
fikovať všetky schémy zamerané na zne-
užitie rozpočtov v rámci banky. Neustále 
komplexné monitorovanie všetkých štruktúr 
banky umožňuje manažmentu a vlastníkom 
vidieť online reálne informácie o každej  
z jednotiek banky kdekoľvek na svete, ako aj 
o banke ako celku.

Voskhod MPC identifikuje a monitoru-
je všetky nezákonné schémy obchodova-
nia s peniazmi vrátane ich nekontrolova-
ného výberu do zahraničia. Identifikuje 
celý okruh osôb zapojených do nezá-
konných schém. Pomáha odhaľovať ne-
dostatky v legislatíve, riadiacom a kon-
trolnom systéme. 

Oveľa efektívnejšie rieši problémy takmer 
všetkých kontrolných útvarov a oddelení a zá-
roveň vykonáva skrytý dohľad nad korupciou 
a zneužívaním rozpočtových prostriedkov. 
Koniec koncov, za všetkými záujmami jed-
notlivcov a organizovaných skupín sú vždy 
financie. A financie sú predovšetkým čísla.  
A čísla sú domovským svetom Voskhod MPC. 
Komplex vidí každý pohyb mince a odhaľuje 
všetko, čo je teraz skrytým tajomstvom. A je 
jedno, či ide o hotovosť alebo bankové prevody.

Premyslené a dobre naplánované roz-
deľovanie financií môže odstrániť svetový 
hlad, chudobu, sociálnu nespravodlivosť a 
ďalšie problémy modernej spoločnosti. To 
všetko je určite možné, ale len v Tvorivej 
spoločnosti. A kým spotreba ovláda mysle-
nie ľudí, peniaze sa najčastejšie stávajú po-
kušením, ktoré u niektorých ľudí vyvoláva 
neresti a tlačí ich k unáhleným, riskantným 
krokom. Často núti ľudí riskovať nielen 
svoj vlastný život, ale aj životy a osudy 
celých národov.

Po zavedení je Voskhod MPC integ-
rovaný do všetkých digitálnych systémov 
štátu a má úplný dohľad nad celým finanč-
ným systémom. To zabezpečuje transpa-
rentnosť použitia finančných prostriedkov 
na všetkých úrovniach, umožňuje kontrolu 
všetkých finančných tokov a operuje s pres-
nými údajmi týkajúcimi sa verejného aj sú-
kromného kapitálu.

Ukázalo sa, že bankový sektor, ako žiad-
ny iný, trpí nízkou úrovňou dátovej gramot-
nosti zamestnancov. MPC Voskhod môže 
medzinárodnej banke otvoriť úplne nové 
horizonty rozvoja a prispieť k jej evolučné-
mu rastu. 

Otvára možnosť banke pracovať bez 
angažovania externých audítorských  
a poradenských spoločností, samostatne 
poskytovať zodpovedajúce služby svojim 
klientom. To umožňuje výrazne optimali-
zovať náklady banky a zvýšiť jej rentabilitu. 
Banka tak môže ponúkať svojim klientom 
takéto služby s pomocou Komplexu:

PENIAZE ZOHRÁVAJÚ KĽÚČOVÚ ÚLOHU

Perspektívy a príležitosti

TRANSPARENTNOSŤ

UMOŽNÍ KONTROLOVAŤ
FINANČNÝ TOK

Komplex vidí každý pohyb 
mince a otvára všetko, čo je 
teraz skrytým tajomstvom.

“

Banka tak nielen stimuluje 
hospodársky rast štátu  
a tvorbu nových pracovných 
miest, ale ZÁROVEŇ STABILIZUJE 
EKONOMIKU KRAJINY.

“

vykonávanie základnej analýzy činnosti 
a finančnej situácie verejných a súkrom-
ných spoločností a celých odvetví;

vykonávanie podrobnej porovnávacej 
analýzy klientskych spoločností s ich 
najbližšími konkurentmi alebo celým 
odvetvím, v ktorom pôsobia;

poskytovanie presných krátkodobých, 
strednodobých a dlhodobých prognóz 
vývoja jednotlivých spoločností, odvet-
ví, ako aj krajín ako celku;

poistenie transakcií a ich úplné 
monitorovanie.

všetky potrebné informácie nájdete  
na oficiálnej stránke projektu:

voskhod.software
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Každý den jsou miliony lidí na planetě 
postiženy klimatickými katastrofami.

O antropogenním vlivu na klima, emi-
sích skleníkových plynů a s nimi spojeném 
globálním oteplování dnes slyšel téměř kaž- 
dý obyvatel planety.

Celý svět bojuje proti emisím skleníko-
vých plynů a mezinárodní organizace a stá-
ty se snaží ovlivnit změnu klimatu.

V roce 1997 přijala řada zemí obecnou 
dohodu o snížení emisí skleníkových plynů. 

K prosazení tohoto rozhodnutí byly  
v různých zemích zavedeny ekonomic-
ké mechanismy, které podporují odklon 
průmyslu od používání fosilních zdrojů 
energie.

Základním mechanismem je meziná-
rodní obchodování s emisemi.

Každá země stanovuje celkové povolené 
množství emisí CO2 za rok. Uhlíková jed-
notka se rovná 1 tuně emisí CO2. Právo na 
určité množství emisí CO2 se nazývá kvóta.

Producent, který snížil své emise a ne-
využil část kvóty, může tuto část uhlíko-
vých jednotek prodat na burze. Výrobce, 
který povolenky překročí, si je musí koupit. 
Ukazuje se, že emise skleníkových ply-
nů jsou novou komoditou, která se kupuje  
a prodává. 

S právem na emise znečišťujících látek 
se obchoduje na burzách s uhlíkem podob-
ně jako na burze cenných papírů. 

Tento trh v roce 2020 generoval tržby ve 
výši 272 miliard dolarů.

Jedním z mechanismů regulace emisí 
CO2 je také uhlíková daň. Jedná se o popla-
tek vybíraný od společností, které spalují 
uhlíková paliva. Tyto daně jdou do rozpo-
čtů jednotlivých zemí a každá země rozho-
duje, kam tyto prostředky přidělí.

Daň z CO2 a kvóty zvyšují cenu veškeré-
ho zboží, které je vyrobeno z energie zalo-
žené na uhlíku, a zvyšují také cenu samot-
ných zdrojů energie.

To znamená, že uhlovodíková energie 
zdražuje tak, abychom si ji prostě ne-
mohli koupit.

Lidstvo je vyzýváno k přechodu na ze-
lenou energii. Existuje tu však řada otázek.

Za prvé, tento druh energie je nestabilní 
a nemůže nám zabezpečit potřebné množ-
ství energie. 

Za druhé se ukazuje, že zelená energie 
je dražší než uhlovodíky. A co je nejzajíma-
vější, na výrobu součástek pro zelené stani-
ce musíme stále používat tytéž uhlovodíky.

Dodatečné zdanění klimatu a systém 
kvót přinášejí různým organizacím a jed-
notlivým státům dobré zisky. 

Dochází tedy k tomu, že ničíme stávající 
energetický systém, ale dosud jsme nevy-
tvořili jeho skutečnou náhradu. Přitom se 
současně zvyšuje cena zdroje, bez něhož 
žádný člověk nemůže přežít. Cena kvót CO2 
v Evropě se během letošního roku zdvojná-
sobila. V důsledku toho se zvýšily i ceny na 
energetických trzích. V říjnu 2021 byly ceny 
za megawatt energie v evropských státech 
šestkrát až osmkrát vyšší než v roce 2020. 
Následně to ovlivnilo hospodářskou situ-
aci ve světě. To má přímý dopad na blaho 
všech.

Od podpisu Kjótského protokolu uply-
nulo více než 20 let.  

Podle zprávy Organizace pro hospo-
dářskou spolupráci a rozvoj činily finanční 
prostředky na boj proti klimatickým změ-
nám v letech 2016 až 2019 287 miliard EUR. 
Většina těchto prostředků byla určena na 
projekty zaměřené na snižování emisí skle-
níkových plynů.

Podle Světové meteorologické organi-
zace dosáhla hladina CO2 v roce 2020 kritic-
kého bodu. Po každé mezinárodní dohodě 
byly zaznamenány emise CO2. A vidíme, že 
v roce 2021, navzdory obrovským finanč-
ním prostředkům, křivka emisí prudce 
stoupá.

PPRAVDARAVDA
OO
COCO22

JAK SE DNES ŘEŠÍ ZMĚNA KLIMATU NA 
MEZINÁRODNÍ ÚROVNI?

JAKÉ PRO TO EXISTUJÍ MECHANISMY A 
JAKÁ JE JEJICH PODSTATA?

ALE VÍTE VY VŮBEC,  
JAK SE TO PŘESNĚ DĚJE?

JAKÝ JE ÚČEL  
TĚCHTO TRŽNÍCH MECHANISMŮ?

A JAK MOHOU OBCHOD A DANĚ 
POMOCI PŘI ŘEŠENÍ ZMĚNY KLIMATU?

ALE DÁVAJÍ NÁM NĚCO NA OPLÁTKU?

ALE KDO TO VŠECHNO NAKONEC 
ZAPLATÍ? 

ŽIJEME V BEZPEČNĚJŠÍM 
A POHODLNĚJŠÍM SVĚTĚ? 

POMOHLA VŠECHNA TATO
OPATŘENÍ VYŘEŠIT SKUTEČNÉ 

KLIMATICKÉ PROBLÉMY? 

VIDÍME SNAD, ŽE SE SNIŽUJE
NÁRŮST PŘÍRODNÍCH KATASTROF  

A ANOMÁLIÍ POČASÍ? 

ZLEPŠILA SE EKOLOGICKÁ
 SITUACE NA PLANETĚ? TRH

S UHLÍKEM
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Možná by se měl každý rozhlédnout 

kolem sebe a poctivě odpovědět na 
všechny tyto otázky…

(Geolog, odborný recenzent pro Mezivládní 
panel o změně klimatu) 

„Podívejme se na současný trend oteplo-
vání, který začal před více než třemi sty lety. 
Ale opět, dvě stě padesát let oteplování pro-
bíhalo předtím, než jsme začali přidávat CO2. 
Ale máme věřit, že tyto přírodní síly, které 
poháněly teploty od počátku věků, najednou 
ve dvacátém století ustaly?“

Gregory Wighstone

„Nejdříve se mění teplota a teprve poté se 
mění hladina CO2. Není to naopak. Pokud má 
zvýšení CO2 díky člověku vliv na teplotu, tak 
by se nejprve měl změnit podíl CO2 a pak až 
teplota.“

Gregory Wighstone

(Emeritní professor z Ústavu teoretické ast-
rofyziky na univerzitě v Oslu) 

„Musím vám také říci, že jsem s některý-
mi kolegy dělal pokusy, abych zjistil, zda CO2 
může mít vliv na teplotu atmosféry, či nikoli. 
Postavili jsme tedy malé skleníky a zkoušeli 
je ohřívat sluncem venku nebo uvnitř umělým 
vytápěním.“ 

„Podařilo se nám prokázat, že oxid uhli-
čitý zastavuje záření, ale nepodařilo se nám 
prokázat žádné ohřívání. CO2 tedy nemůže 
ohřívat, ale co ohřívat může, je voda. Vodní 
pára.“

Jan - Eric Solheim

 (Ph.D. v průmyslové matematice, generální 
ředitel The Climate Realists)

„Tady se podívejte: v atmosféře je tři tisíce 
miliard tun CO2. A celkové emise způsobené 
člověkem za rok činí dvacet až třicet miliard 
tun.“

„Ale když se podíváte na oceán, je v něm 
mnohem více CO2. Takže výměna CO2 mezi 
oceánem a atmosférou zcela zastiňuje lidskou 
činnost.“

Hans Borge

 Prof. Ole Henri Elesstad
 (Profesor Chemie, MSc v oboru fyzikální 

chemie a spektrologie)

„IPCC (Mezivládní panel pro změnu kli-
matu) také tvrdí, že Slunce na nás nemá žád-
ný vliv. Je to velký paradox. Není jasné, jak  
k tomu dospěli. Navíc dnes pozorujeme otep-
lování nejen na naší planetě, ale i na jiných 
planetách. A také na Měsíci, kde je úplně jiná 
atmosféra, která nemá s CO2 nic společného. 
Je tedy zřejmé, že v jejich modelu chybí slu-
neční faktor.“

Harold Sterling Burnett  
 (Ph.D. z aplikované filozofie, vedoucí pra-

covník environmentální politiky a výkonný 
editor správ o klimatu Environment a Climate  
news)

„Vlády celého světa prostřednictvím OSN 
vytvořily Rámcovou úmluvu OSN o změně kli-
matu. Člověk by si myslel, že to bude studium 
změny klimatu, ale oni určili, že se studují lid-
ské příčiny změny klimatu.“

"Vyloučili tedy všechny přirozené faktory. 
Řekli: Ne, nebudeme zkoumat, zda v tom hra-
je roli Slunce. Nebudeme zkoumat, zda v tom 
hrají roli sopky. Nebudeme zkoumat, zda hra-
jí roli posuny oceánských proudů. A mrakům 
moc nerozumíme, takže je nebudeme moc 
počítat. Co budeme studovat, jsou lidské emi-
se CO2, protože to je to, co můžeme ovlivnit 
Takhle by věda fungovat neměla."

„Pokud se vám naopak líbí vědecký pro-
ces, moc dat se nám nedostává. Dr. Will Ha-
pper je naším předsedou v Koalici proti CO2. 
Spolu s Dr. Wijngaardenem vypracoval studii 
o citlivosti klimatu. Nejsou schopni ji dostat 
do žádného prestižního časopisu. Je to přelo-
mová studie.“ 

„Potřebují lidi, jako jsem já, umlčet. Prá-
vě mi zakázali přístup na LinkedIn, což by 
měla být profesionální sociální síť. Nemluvím 
o kontroverzních věcech, zveřejňuji vědecká 
fakta - a ta byla odstraněna.“

Gregory Wighstone

 Prof. Ole Henri Elesstad
 „A pokud se obrátíte na média, můžete 

se vyjádřit, ale pak budete tvrdě kritizováni 
a nebudete mít moc příležitostí říct něco na 
svou obhajobu. Nejdůležitější však je, že se se 
svými prvními články do médií nedostanete.“

„Toho jsme nyní svědky v akademickém 
světě, například na univerzitách, takže aka-
demická svoboda je ohrožena.“

„Je třeba říci, že mnozí z těch, kteří se při-
dávají do řad klimatických realistů, tak činí, 
když se stanou důchodci, protože před důcho-
dem si na to prostě netroufají.“

„Výzkumníci, kteří tvrdí něco jiného, ne-
dostanou granty, nedostanou slovo ani  
v publikovaných médiích, ani v editovaných 
časopisech.“

Hans Borge

Harold Sterling Burnett  
 „Protože vláda má motiv: rozšířit svou 

sféru vlivu. Znám výzkumné pracovníky, kteří 
opustili obor, protože mají pocit, že nemo-
hou poctivě zhodnotit své výsledky a získat 
možnost je publikovat, nebo získat uznání  
v kariéře.“

 Prof. Ole Henri Elesstad
 Klima a životní prostředí jsou často pre-

zentovány společně. Být proti změně klimatu 
však neznamená být proti životnímu prostře-
dí. To znamená, že nejsme proti klimatu, ale 
jsme skeptičtí vůči CO2 - to není totéž jako být 
skeptický vůči životnímu prostředí. Proto je 
třeba projednat a řešit důležité otázky život-
ního prostředí.

Harold Sterling Burnett  
 Tato sopečná činnost, podpovrchová so-

pečná činnost v Antarktidě, a dokonce i v ně-
kterých částech Grónska a Islandu, přispívá 
k tání tamních ledovců. To není řízeno CO2. 
Neovlivňujeme ani oceánské proudy. Magne-
tismus Země, a to jak se v průběhu času mění 
nebo může měnit - magnetické póly - neovliv-
níme. Neovlivníme svou oběžnou dráhu.

Pokud tyto věci neovládáme a jsou sku-
tečně tím, co nás ovlivňuje, měli bychom je 
studovat! Protože pokud jsou skutečně tím, co 
řídí změnu klimatu a my si myslíme, že je to 
špatné - měli bychom to vědět také.

Chci přizpůsobivou společnost. Přizpůso-
bivá společnost je taková, která se neuzavírá 
do řešení špatného problému.

 „Od doby, co skončil feudalismus, tak 
lidé volně cestují, stěhují se a z hlediska 
vládnoucí třídy je to takový chaos. A tak 
se samozřejmě objevují tendence to něja-
kým způsobem vrátit zpátky do nějakého 
řádu a hledají se různé cesty. A jednou  
z těch cest je využít tady té teorie o tom, 
jak je uhlík hrozně nebezpečný. A to je dost 
geniální myšlenka. Pokud byste chtěli vy-
tvořit nějaký globální byrokratický apa-
rát, který bude moci centrálně regulovat 
vše, co lidé dělají od rána do večera, tak 
ten uhlík je na to ideální. Protože všechno, 
co děláte od probuzení do večera, je spo-
jeno s nějakými emisemi uhlíku. Všechno. 
Takže úředník může zdůvodnit regulaci, 
nebo zákaz čehokoliv, na co si vzpome-
ne. To je geniální tah. Takový šach mat. Je 
to dáno tím, že život na planetě Zemi je 
založen na uhlíku. Takže, je to svým způ-
sobem taková válka proti životu, protože 
bez uhlíku by život tady neexistoval.“

Celý rozhovor můžete sledovat
 na youtube kanále Tvořivá společnost.

Fragmenty z konference „Globální krize. 
Čas pravdy,“ na téma CO2

STOP
CO2

EMISSION

PRAVDA O EMISÍCH CO2

VEDEME VÁLKU

PROTI ŽIVOTU?

INTERVIEW
VÍTĚZSLAV KREMLÍK
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Predĺ ženie ľudského života
Otázka predĺženia života bola pre ľudí zaujímavá v každej dobe. 

Vždy existovali ľudia, ktorí skúmali možnosti predĺženia ľudského 
života za hranicu druhu. Bunka je akoby molekulárna továreň. 
V skutočnosti môže pracovať a rozmnožovať sa donekonečna 
bez akýchkoľvek známok únavy alebo starnutia. V súčasnosti 
existujú objavy, ktoré naznačujú, že bunka ľudského tela má 
bunkový cyklus. Ten umožňuje človeku žiť nekonečne dlho.

Pri skúmaní možnosti nesmrteľnos-
ti tela, vedci v roku 1985 objavili enzým 
telomerázu, ktorý aktívne vytvára kon-
ce telomér. Tento enzým sa najprv našiel 
v  jednobunkových organizmoch, potom 
ho identifikovali v nádorových bunkách  
a nedávno vo vaječníkoch, teda v zárodoč-
ných bunkách. 

Telomeráza je viaczlož-
kový enzymatický kom-
plex, ktorý pozostáva zo 
špecializovanej telome-
rázovej RNA molekuly. 

Tá slúži ako štruktu-
rálny základ pre celý R NA-proteínov ý 
komplex. 

Obsahuje matricové miesto pre syntézu 
telomerickej DNA, ako aj potrebný povin-
ný špeciálny proteín, ktorý má katalytic-
kú RNA-dependentnú DNA polymerizačnú 
aktivitu, ktorá zabezpečuje syntézu DNA. 

George Otto Gey, profesor, bunkový 
biológ, experimentálne dokázal, že bun-
ky s aktívnym enzýmom telomeráza jed-
noducho ignorujú fenomén starnutia. 
Od Henriety Lambertovej, ktorá zomrela 
v  tridsiatych rokoch dvadsiateho storočia, 
zobral rakovinové bunky, ktoré sa doteraz 
stále úspešne delia v umelom živnom mé-

diu, napriek tomu, že Henrieta je už dávno 
mŕtva. Nazývajú sa HeLa bunky. V roku 
1960 sa zistilo, že tieto bunky sa cítia dob-
re nielen v pozemských podmienkach, ale 
aj v stave beztiaže, vo vesmíre. 

Ruský prírodovedec Karl Maximovič 
Baer, dospel k záveru, že to, z čoho pozo-
stáva bunka, môže žiť večne. To znamená, 
že ľudská bunka tiež. 

Friedrich Leopold August Weismann, 
nemecký zoológ, napísal, že zárodočné 
bunky sú v podstate nesmrteľné, pretože 
zárodočná plazma môže prežiť milióny 
rokov. 

Prípady dlhovekosti:

THOMAS PARR 
* február 1483 

† 14. november 1635 
• vek 152 rokov 
• Veľká Británia

LI ČCHING-JÜN 
* 3. mája 1677 
† 6. mája 1933

• vek 256 rokov
• Čína 

MAHMUD BAGIR 
OGLU EYVAZOV 

* 7. februára 1808 
† 3. decembra 1960 

• vek 152 rokov
 • Južný Kaukaz 

Alexis Carre, známy špecialista na 
bunkové kultúry, chirurg, nositeľ Nobelo-
vej ceny, dokázal, že starnutie nie je vý-
sledkom procesov prebiehajúcich na bun-
kovej úrovni. Starnutie je pre ľudské telo, 
ako “vysoko organizovanú bytosť”, úplne 
neprirodzené. V jeho vnútri existuje celý 
systém a programy ochrany pred biologic-
kou smrťou.

Ivan Petrovič Pavlov, ruský a soviet-
sky vedec, fyziológ, zakladateľ vedy o vyš-
šej nervovej činnosti, akademik cisárskej 
akadémie vied v Sankt Peterburgu, úradu-
júci štátny radca, nositeľ Nobelovej ceny za 
fyziológiu povedal: „Smrť človeka pred 
150. rokom života je násilnou smrťou“. 
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Moderná veda, riešenie predĺženia 

života a regenerácie ľudského tela 

NANOTECHNOLÓGIE 

Nanotechnológie sú 
pomerne novou ob-
lasťou výskumu. Pred-
pokladá sa, že moleku-

lárne roboty (nanoroboty) v ľudskom tele 
budú schopné opraviť všetky poškodenia 
buniek, stimulovať regeneráciu, zapínať 
alebo blokovať akékoľvek gény, zlepšovať 
organizmus. 

Predstavte si, že by ste na niečo ochore-
li. Namiesto toho, aby ste bežali k lekárom 
a zisťovali príčinu svojej choroby a spô-
sob jej liečby, stačí vypiť pohár obyčajnej 
vody, ktorá obsahuje „lekárov“ - nanoro-
boty, ktorých ani nepocítite. Pri prechode 
vaším telom vám nielen bezbolestne a ne-
omylne diagnostikujú, nájdu zdroj zápa-
lu, ale ho aj odstránia a plne obnovia 
funkcie vášho tela.

Týmto spôsobom je možné 
vyliečiť ľudí s  duševnými 
chorobami, beznádejných 
pacientov a  zdravotne 
postihnutých a vrátiť im 
plné zdravie, aj keď boli od 
narodenia postihnutí. Na-
pokon nanoroboty budú 
schopné preniknúť pria-
mo cez hematoencefalickú 
bariéru k neurónom mozgu, 
kde si dokonale poradia s ex-
citáciou, aj potlačením aktivity 
neurónov, pričom budú ovplyvňovať 
jednotlivé neuróny, aj špecifické oblasti. 

Moderná technológia a vývoj medicíny 
dokážu diagnostikovať, liečiť a obnovovať 
ľudské telo, aby sa spomalilo starnutie. 
V samotnom tele však existujú aj bunky, 
ktoré nemajú program starnutia. Dá sa 
celý organizmus preprogramovať tak, aby 
nestarol? 

Ľudská bytosť je jedinečné stvorenie 
a  schopnosti ľudského tela sú skutočne 
obrovské. Vedci v oblasti informačnej me-
dicíny tvrdia, že ľudský organizmus je 
schopný vyrábať liečivá a spúšťať sa-
moliečebné procesy.

Ako funguje informačná medicína

Základným predpokladom informačnej 
medicíny je využitie informácií na nápra-
vu chybných alebo zablokovaných infor-
mačných tokov v organizme. V tomto ma-
teriálnom svete všetko, vrátane toho, čo je 
ľuďom v súčasnosti známe, od subatomár-
nych častíc po atóm, od zrniek prachu na 
tvojich topánkach po zoskupenia galaxií 
v ďalekom kozme, všetko to existuje vďaka 
usporiadanej informácii. Práve usporia-

daná informácia vytvára hmotu, určuje 
jej vlastnosti, objem, formu, hmotnosť 
a ďalšie charakteristiky. 

Fyzik David Bohm, ktorý počas svojej 
kariéry tvrdil, že viditeľný poriadok pozo-
rovateľný v stvorenom vesmíre, od úrovne 
kvantovej aktivity až po najrozvinutejšie 
formy vrátane ľudskej DNA, je riadený ne-
viditeľným organizačným princípom ale-
bo silou. Toto neviditeľné pôsobenie exis-
tuje mimo času a priestoru, ale informuje 
každú štruktúru v stvorení.  Na tento účel 
Bohm vymyslel termín "in-formácia".

Doktor Pier Mario Biava a doktor Er-
vin Laszlo vo svojej knihe „Informačná 
medicína. Revolučný objav bunkového pre-
programovania” ukazujú, ako možno ten-
to "informačný" svetonázor aplikovať na 
liečbu a medicínu. Podľa nich je infor-
mácia epigenetický kód, ktorý programu-
je funkciu a rast každej živej bunky. Na 
tomto poznatku je založený nový nástroj 
v informačnej medicíne, umožňujúci pro-

stredníctvom elektromagnetic-
kej informácie vyvolať opravné 

preprogramovanie buniek. 

Podľa poznatkov 
kvantovej fyziky majú 
materiálne častice ako 
vlnový, tak aj častico-
vý charakter. Tým sa 
potvrdzujú aj teore-
tické základy biore-
zonančnej terapie. To 

znamená, že hmota je 
vlastne energia a všetky 

substancie - teda aj všetky 
bunky, časti tela, ale aj víru-

sy, baktérie, toxíny, atď. - majú 
elektromagnetické vyžarovanie, 

tzv. frekvenčnú vzorku.

Organizmus môže správne fungovať  
a regulovať procesy len vtedy, keď v ňom 
prebieha správna komunikácia a tým aj 
výmena informácií medzi bunkami. Ak 
je komunikácia medzi bunkami naruše-
ná, je tiež sťažená ich práca, čo sa môže 
rýchlo prejaviť najprv prostredníctvom 
viac či menej jasných porúch existenciál-
nej orientácie (duševného stavu), pokle-
su výkonu, chronickej únavy a neskôr tiež 
organickými zmenami a tomu zodpoveda-

júcimi symptómami. Prijímanie a roz-
víjanie „in-formácií“ v živom systéme je 
teda kľúčom k zdraviu a životaschopnosti, 
lenže tieto in-formácie nie sú vždy plne 
a  správne prijímané. Tento nedostatok 
sa dá odstrániť. S príchodom informač-
nej medicíny máme teraz možnosť na-
programovať sa na liečenie. 

KALEIDOSKOP 
FAKTOV 20: 

Nesmrteľnosť v tele 
alebo Večný Život

Doterajší výskum predlžovania ži-
vota financujú súkromné spoločnosti, 
ktoré do neho investujú veľké sumy 
peňazí. To znamená, že o osude týchto 
projektov rozhodujú ony. A realita kon-
zumnej spoločnosti je taká, že v súčas-
nosti približne 50 % svetovej populácie 
nemá prístup k základnej zdravotnej 
starostlivosti.

Nové technológie môžu slúžiť ľuďom 
a prinášať im úžitok. Dokážu diagnos-
tikovať, liečiť a obnovovať ľudské telo, 
aby spomalili starnutie. No ľudstvo 
musí dosiahnuť novú úroveň rozvo-
ja, nielen technickú, ale aj evolučnú. 

Udržanie mladosti 
a zdravia závisí od mnohých 
faktorov. Existujú vnútorné 
a vonkajšie faktory, ktoré 
spôsobujú proces starnutia. 
Je zaujímavé, že jedným 
z vonkajších faktorov je 
gravitácia.

“
Róbert Mikita

Viac sa dozviete v medzinárodnom 
výskumnom projekte „Kaleidoskop 
faktov: Nesmrteľnosť v ľudskom tele 
alebo večný život“, ktorý je dostupný 
na YouTube. V Kaleidoskope vystúpili 
vedci, lekári, odborníci a výskumníci, 
ktorí predniesli svoje teórie a výsled-
ky výskumov ohľadom otázok star-
nutia,  predĺženia ľudského života a 
regeneračnej a informačnej medicíny.

Experimentálne dôkazy ukazujú,  
že by to mohla byť budúcnosť zdravia.
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OBCHOD S ĽUĎMI

úryvky z konferencie „GLOBÁLNA KRÍZA. ČAS PRAVDY“

OHROZENIE ZDRAVIA I ŽIVOTA
„ ...Viete, čo je to ‚bača-ba-
zi‘? Viem, že to existuje v 
Afganistane. Majú klan, ve-
die ho muž. Ten má peniaze 
a rozhoduje. Nemajú právo 
dotýkať sa dievčat. Ale nájdu 
si pekného chlapca. Zoberú 

chlapca, spravia mu make up, a on pre nich 
po nociach tancuje. Potom ten chlapec musí 
ísť s mužom, s ktorým mu povedia. A sexuál-
ne ho zneužívajú. Ja som troch z nich odviez-
la do nemocnice vo Švédsku, aby ich operova-
li. Všetci boli vnútri veľmi poškodení, jeden 
tam dokonca mal červy. 

Vodcovia toho klanu prikázali jednému  
z chlapcov, aby sa vrátil do Afganistanu a žil 
s nimi ďalej. Jeho mame povedali: ‚Ak sa ne-
vráti, zabijeme jeho mladšieho brata.‘ A zistili 
sme, že to naozaj spravili.“  

násilie a týranie
„Tábory sú obrovské. 

Ochranné opatrenia sú ne-
dostatočné. V skutočnosti 
sú ľudia konfrontovaní so 
všetkým možným druhom 
násilia. Ale týrania a ná-

silia voči ženám, dievčatám a mladistvým  
je už naozaj priveľa. Je to niečo, čo nesmie 
v rámci chráneného územia existovať.“  

obrovské množstvo ľudí
 „Na medzinárodnom 

súde pre prirodzené prá-
vo som bol prítomný na rade 
pojednávaní, kde sa posu-
dzovala otázka obchodovania 
so ženami a mužmi.  Z niekto-
rých robia prostitútky a mu-

žov využívajú ako otrokov v rôznych formách. 
Obraciam pozornosť poslucháčov aj na to, 
že v severnej Afrike, dokonca v Lýbii, 
existoval akýsi druh trhoviska, kde pre-
dávali ľudí za 70, 100 alebo 200 dolárov. 
Mladých ľudí si brali na nútenú prácu za-
darmo, čo znamená prakticky skoro ako 
otrokov. A to nehovoríme o stovkách ľudí. 
Hovoríme o počte dva milióny ľudí každý 
rok, medzi nimi aj ženy a malé deti. Teda 
hovoríme o obrovskom množstve ľudí, 
s ktorými sa obchoduje pre ciele, ktoré  
s ľudskosťou nemajú nič spoločné.“  

DIEŤA MÔŽU PREDAŤ VEĽAKRÁT

„Dieťa môžu predať ve-
ľakrát. Pamätám si, že som 
sa vtedy stretla s príbehom 
jedného dievčaťa z Turec-
ka. Predali ju 17-krát! 17-
krát! A prevážali ju z jednej 

TRH S OTROKMI
„V Bangladéši je oblasť, 

kde otvorene existuje trh  
s otrokmi. Robia aukcie, kde 
obchodujú s čímkoľvek. Vrá-
tane ľudí aj detí. Mám na 
mysli, že tam predávajú  
a kupujú deti. A v Mjanmare 
takisto. V roku 2016 som 

pracoval v utajení. Vtedy som sa účast-
nil na mnohých aukciách ako zákazník,  
v utajení. Vtedy na požiadanie vystavo-
vali deväťročné, desaťročné dievčatá pod 
názvom „prvý sex“. Zakaždým, keď sa ko-
nala aukcia, privážali na trh nové diev-
čatá a predvádzali ich. Kto dá poslednú 
ponuku, peniaze – ten bude využívať túto 
obeť celú noc pre svoje potešenie.“  

Chlapec prežil vďaka osobnej 
angažovanosti tej ženy. Ale 
nebýva to vždy tak. Často sa 
ľudia, ktorí hľadajú bezpečie v inej 
krajine, tam stretávajú s novými 
problémami a ohrozením života.

“

Podarilo sa  nám hovoriť s jednou ženou 
zo Švédska, ktorá pomáhala utečencom. 
Požiadala nás, aby sme jej kvôli bezpečnos-
ti zakryli tvár:

Migračná kríza stále viac ovplyvňuje ži-
vot ľudí, ktorí sú nútení uprchnúť zo svojich 
domovských krajín. Sme pripravení prijať 
miliardy ľudí? Čo, ak sa ja sám stanem 
utečencom? Bolo pre nás dôležité, aby sme 
sa dozvedeli, aké  podmienky majú ľudia  
v táboroch. Naša reportérka povedala, že 
prišli k táboru, ale zakázali im natáčať. 
Preto sa obrátili na odborníkov, ktorí majú 
informáciu z prvej ruky:

„Utečenci. Neočakávaná pravda.“

Pokiaľ viem, odhadom zhruba 
miliarda detí medzi 2.-17. rokom 
zakúsila minulý rok fyzické, 
sexuálne a emocionálne násilie.

“
Maffi Devadoss

Problém vidím aj v tom, ŽE vzrastá 
pedofilný dopyt. Teraz existuje 
celá kategória klientov  
z celého sveta, ktorí žiadajú deti - 
chlapcov na sex.

“
Manodž Gurani

krajiny do druhej, 17-krát. Jej život pozo-
stával len zo znásilnení, nemala prácu, ne-
mala doklady, nemala peniaze, za ktoré by 
sa mohla vrátiť do vlasti. Deti a mladiství 
sa stávajú obeťami obchodovania s ľuďmi 
každý deň, kým sa tu rozprávame, každý 
deň, každú minútu, každú hodinu. A čo sa 
s nimi ďalej deje? To nikto nevie.“  

 

Štyri mesiace komunikácie s utečen-
cami, s  prijímajúcimi krajinami a od-
borníkmi – to, čo sme sa dozvedeli, 
nebolo len nečakané, to úplne preko-
nalo rámec všetkých predstáv o situ-
ácii. Prinášame vám šokujúce úryvky 
z dokumentárneho filmu „Utečenci. 
Neočakávaná pravda“, ukazujúceho 
každodennú realitu miliónov utečen-
cov z celého sveta. Obchod s ľuďmi je 
aj dnes výhodným biznisom, ktorého 
obeťou sa stávajú muži, ženy, aj tí naj-
nevinnejší - deti.

žena, anonym,  
Švédsko

Silvia Maraone, 
IPSIA

Riah Abu El-Assal 
anglikánsky biskup

Homayra Sellier, 
Švédsko

Manodž Gurani, 
aktivista
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chýbajú funkčné programy

JE TO VEĽMI ZLOŽITÉ

„Ukazuje sa, že doteraz ne-
existujú funkčné programy 
pre presídlenie utečencov. 
Už toľké roky pracuje OSN, 
toľké roky pracuje komisia 
pre práva migrantov, je 
množstvo humanitárnych 
organizácií, mimovlád-

nych  organizácií po celom svete, ale 
žiadne funkčné programy pre prácu s ute-
čencami, ktoré by boli prijaté a zavedené, 
neexistujú. Pripúšťa to aj samotná Komisia 
pre utečencov. 

 „Tu je to  veľmi zložité, 
lebo… Je to nádherná kra-
jina. Jediný problém, kto-
rému čelím, sú xenofóbne 
útoky. Pretože tu vôbec 
nemajú radi cudzincov. 
Nestane sa, že by mesiac 
prešiel bez xenofóbnych 

útokov. Vravia, že im kradneme prácu. Stra-
til som nádej žiť v prekrásnej spoločnosti. 
Neviem, stratil som nádej, lebo vidím, ako 
zabíjajú ľudí, ako ich pred mojimi očami 
strieľajú. A ten strach, ktorý teraz zažívam 
- o moje dve deti.  

obchod s orgánmi
Riah Abu El-Assal: „Obchoduje sa aj 

s časťami tela, ľudskými časťami tela. Koľko 
detí prevážajú do iných miest a štátov, kde 
ich potom proti ich vôli operujú, aby neja-
ké bohaté detičky v rôznych častiach sve-
ta dostali ľadvinu alebo iné orgány. Alebo 
kvôli chudobe, koľko ľudí predá ľadvinu za 
peniaze?  Toto sa napríklad deje v Egypte. 
Mnohí ľudia žijú v biede a vravia: „Veď čo 
už, ak môžem žiť s jednou obličkou, tak 
predám druhú obličku za 5000 dolárov 
alebo tak nejak.“  

mlčanie je časťou problému

GLOBÁLNY SÚHLAS NEFUNGUJE

„Máme to, čo sa volá 
Varšavský medzinárodný 
mechanizmus pre straty  
a škody (pozn. 2013). Nie 
je jednoduché prediskuto-
vať a získať súhlas od 200 
štátov. Všetko sa musí od-

súhlasiť so všetkými. To sa nepodarí… 

Ak jeden štát nesúhlasí, nedosiahne sa glo-
bálny súhlas. A to je jeden z nedostatkov ta-
kýchto globálnych dohôd. A neexistuje zod-
povedajúce medzinárodné právo.“  creativesociety.com/sk

Každý deň počujem v hlave 
myšlienky: ‚Toto sa môže stať 
môjmu dieťaťu‘, ‚Toto sa môže stať 
mne‘.  A to… Preto nemám pokoj. 
Stratil som pokoj... 

“
Prince O Dombo

Toto nie je migračná kríza, to je 
kríza ľudskosti. “

Nie všetci považujú záležitosti 
obyčajných ľudí za svoju starosť. “

Silvia Maraone: „Mafia prevádzko-
vateľov  čierneho trhu je časť ekonomiky, 
ktorá ovláda svet. Takže môžem povedať 
čokoľvek…Vidím, že sú aj iné možnosti ako 
utrácať peniaze za výstavbu múrov ako to 
my teraz robíme v Európe.“  

Maffi Devadoss: „Ale chcem vyzvať 
každého z nás: áno, sú politické opatrenia, 
ale čo robíme my ako jednotlivci? Aká je 
naša rola v tejto obrovskej kríze? Myslím si, 
že to je tá pravda, na ktorú si potrebujeme 
dať odpoveď individuálne aj kolektívne.“  

Homayra Sellier: „Ľudia, ktorí nechcú 
nič vedieť o obchodovaní s deťmi,  znásilňo-
vaní detí, hlade a iných katastrofách našej 
doby, sú časťou problému, lebo nielenže nič 
nerobia, ale aj mlčia. A keď zmeny klímy budú 
tak tvrdé a tak ničivé, že ľudia budú núte-
ní migrovať z jedného regiónu do druhého, 
znova sa stretneme s touto  situáciou. Vtedy 
sa tie deti a tí ľudia stanú najľahšou korisťou 
pre trhy s ľuďmi, lebo nič nemajú a niekedy 
nemajú ani žiadne doklady.“  

Ako je možné, že sa ľudia namiesto 
pomoci stretávajú s násilím, agresivi-
tou, krutým zaobchádzaním a otroc-
tvom? V našej konzumnej spoločnosti tie-
to problémy nie je možné vyriešiť, pretože sú 
pravidlá a zákony, ale za slovami „migrant“, 
„utečenec“, „presídlený“ chýba to základné – 
Človek. Je hrozné si predstaviť, čo bude s nami 
vzhľadom na narastajúcu klimatickú krízu.  

Ale ak si neuvedomia, že sme všetci navzá-
jom prepojení, žiadne súkromné lietadlá, ani 
súkromné jachty ich nedopravia na bezpeč-
né miesto, keď celá Zem začne vybuchovať, 
bude zaplavená, alebo vysušená. Jednodu-
cho to postihne všetkých.“  

Dnešná nútená migrácia  je nerozluč-
ne spojená s trvalým porušovaním práv 
človeka. Počas prekračovania niektorých 

Narastajúcu intenzitu klimatických 
zmien už vidíme za oknom. V spotrebi-
teľskom formáte spoločnosti nemáme 
šancu prežiť globálne zmeny klímy. 

Pripojte sa k projektu Tvorivá spoloč-
nosť, globálnemu projektu ľudstva, v kto-
rom je na prvom mieste život človeka a nie 
ekonomický zisk. 

Teraz sú utečenci nútení opustiť 
svoje domovy. Stretávajú sa 
s odsudzovaním a krutosťou. 
Ostávajú sami so svojou biedou 
kvôli konzumnému spôsobu 
života. Zajtrajšie klimatické 
katastrofy môžu postihnúť aj 
nás. Odpovedz pravdivo sám 
sebe: si pripravený čeliť tomu 
s čím sa stretávajú utečenci? Si 
presvedčený, že sa neocitneš na 
ich mieste? Že ty a tvoji blízki 
nebudú musieť prechádzať tým, 
čím prechádzajú oni?

 „Tu je to  veľmi zložité, lebo… Je to nád-
herná krajina. Jediný problém, ktorému 
čelím, sú xenofóbne útoky. Pretože tu vô-
bec nemajú radi cudzincov. Nestane sa, že 
by mesiac prešiel bez xenofóbnych útokov. 
Vravia, že im kradneme prácu. Stratil som 
nádej žiť v prekrásnej spoločnosti. Ne-
viem, stratil som nádej, lebo vidím, ako 
zabíjajú ľudí, ako ich pred mojimi očami 
strieľajú. A ten strach, ktorý teraz zaží-
vam - o moje dve deti. Každý deň poču-
jem v hlave myšlienky: „Toto sa môže stať 
môjmu dieťaťu“, „Toto sa môže stať mne“.  
A to… Preto nemám pokoj. Stratil som 
pokoj...“  

En Saleemul  
Huq

Akmar Batalová, 
Kazachstan

Prince O Dombo,
Južná Afrika

hraníc im polícia berie ich majetok, kradnú 
im peniaze a ničia ich dokumenty, niekedy 
aj šatstvo. Videli sme ľudí, ktorí sa z hranice 
vracali nahí. Existuje tento druh zatláčania 
naspäť, je to nezákonné konanie. 
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Jde o zásadní 
civilizační změnu 

PETR ROBEJŠEK

V rámci projektu Tvořivá společnost naši účastníci natočili třídílný rozhovor s polito-
logem, ekonomem, komentátorem a publicistou, panem Petrem Robejškem.  
Tázali se ho na současné dění ve společnosti, jeho vnímání právního  
systému a co vlastně můžeme my, obyčejní lidé, udělat pro to,   
aby se naše společnost stala prosperující a nezávislá.  
Přinášíme vám inspirativní úryvky z této trilogie.

Všechny tři části rozhovoru  
s Petrem Robejškem si můžete 

prohlédnout na YouTube kanálu Tvorivá 
spoločnosť | Tvořivá společnost.

už dávno jsme měli 
hledat alternativy

 Co je právo 
    a co pravda?

Jde o zásadní civilizační změnu

...Slepá ulička finančního kapitalismu 
nás vede k tomu, že světu vládne jakási 
nová šlechta. Sice technologicky vysoce 
vyvinutá, ale ve skutečnosti ve stejném 
mocenském vztahu vůči poddaným, kteří 
jsou vlastně jejími otroky a to je tedy i vět-
šina lidstva. To je situace, která přímo volá 
po tom, abychom hledali alternativy. 

...Součásná politika se snaží řídit co nejvíce 
věcí. Ve skutečnosti selhává a projevuje se 
jen tím, že produkuje tisíce zákonů a novel 
zákonů, protože zákony si navzájem proti-
řečí. Na to je třeba rezignovat a soustředit 
se na politiku, která se týká těch nejhlav-
nějších témat a zbytek přenechat občanům 
nebo vytvářet s občany.

...Pokud lidé nemají co pít a jíst, skořápka 
tzv. civilizovanosti zmizí a objeví se ten 
pravěký člověk, který musí přežít. I za cenu, 
že zaútočí na jiného. To je nemilá perspek-
tiva. My lidé máme základní hodnotové ko-
ordináty stabilní, pojmenovatelné a o ně se 
musíme opírat. 

Je důležité nezůstat jen u toho, co všich-
ni víme, nýbrž překonat pohodlnost, kterou 
každý živý organismus v sobě má. Nyní jde 
o zásadní historickou změnu a je na nás, 
jestli k lepšímu nebo k horšímu. Ne vlá-
dy, ale my všichni. Nás je víc a víme, co 
chceme. Budou nás ovládat do té míry, 
do které jim to my, malí, umožníme. 

Je nejvyšší čas jim to přestat dovolovat. 
Neznamená to vzpouru nebo revoluci. Zna-

...Cokoliv, co známe jako společenské 
instituce, nabývají ten pravý smysl, pokud 
jsou pozice v nich obsazeny těmi správný-
mi lidmi, kteří mají ve svém hledáčku něco 
mnohem víc, než jen peníze a řídí se vyšší-
mi prioritami. Jako právní stát můžeme 
fungovat tehdy, když zde budou praco-
vat lidé, kteří se neřídí jen heslem pe-
níze a postupem v kariéře, nýbrž řídí se 

My už jsme je měli dávno hledat. Proto 
jsem řekl v roce 1970 s tím, jak vznikly 
představy o uspořádání výroby, že přece 
nemusíme všechny naše zdroje využívat 
jenom k tomu, aby se nám vedlo stále lépe. 
Musíme s nimi hospodařit. Musíme se starat 
o naši Zemi. 

V té době byla šance a nutnost začít 
právě s těmi změnami. To znamená – pře-
mýšlet o tom, jestli naše hodnotová py-
ramida je pořád ještě oprávněná. Jestli 
neexistují jiné hodnoty, jako je třeba pros- 
tě jenom životní čas, láska, inspirace pro 
ostatní, soužití nebo užívat si to, že jsme. 
To samo o sobě vyžaduje právě ten ohňo-
stroj sociálních inovací, které by se potom 
konkrétně projevily v tom, že by došlo  
k jiné organizaci hospodářského systému.

tím, co právní stát je. Co je právo a prav-
da. Kteří se snaží uplatnit, co nám ústava  
a zákony nabízí a nepřekrucují je.

mená to pouze žít ty hodnoty, o kterých víme, 
že jsou správné a jsou vlastní nám všem.

...Špatně nastavený směr budoucnosti pro 
západní civilizaci zkresluje i vše ostatní 
a přiostřuje problémy, které by jinak byly 
řešitelné. Mění otázku jejich priorit, 
ale hlavně nenabízí skutečná řešení. 
Nabízí řešení, která určitě nejsou v sou-
ladu třeba s úsporou zdrojů a ochranou 
klimatu.

...Musíme vytvářet paralelní vzdělávací 
systém, informační systém, zdravotní sys-
tém, atd. To neznamená, že máme vedle sebe 
dva stejně výkonné systémy. To znamená, 
že hledáme i jiné možnosti, jak tu samou 
úlohu zvládnout lépe a lidštěji ji uskuteč-
nit podle našich představ. 

...I staří řečtí filozofové se zabývali otáz-
kou toho, co je pro nás jako lidstvo ne-
měnné a lidem vrozené. Zákonitostmi mo-
rálky. My víme, kdy děláme něco špatně, 
ale vždy si to můžeme zdůvodnit, že to 
tak činíme z dobrých důvodů. To umíme.

...Musíme se opírat o to,  
co všichni víme,  
že je správné. 

“

... Nikdy nezapomeňme,  
kam chceme dojít,  
ale vždycky mysleme hlavně 
na zítřek. Dnes a zítra, abychom 
ještě pozítří existovali a mohli 
myslet na ten velký cíl. 

“

... Rozdíl vzdělanců  
a nevzdělanců je jen  
slovní zásoba. Často ti,  
kteří se nám snaží něco namluvit, 
se skrývají za cizími slovy  
a používají nesrozumitelnou řeč, 
aby s námi manipulovali. 

“

Moc leží na ulici, musíme ji sebrat 

Jak měnit společnost odspodu 
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8 OSNOV TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI
1. Život Člověka

2. Svoboda Člověka

3. Bezpečnost Člověka

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

Každý člověk má, už díky samotnému 
narození, právo být Člověkem. Všichni 
lidé se rodí svobodní a sobě rovní. Každý 
má právo volby. Na Zemi nemůže být ni-
kdo a nic důležitější než Člověk, než jeho 
svoboda a práva. Realizace práv a svobod 
Člověka nesmí narušovat práva a svobody 
ostatních lidí.

Nikdo a nic ve společnosti nemá právo 
ohrožovat život a svobodu Člověka!

Každý Člověk má garantované bezplat-
né zajištění základních životních potřeb, 
včetně jídla, bydlení, lékařské péče, vzdě-
lání a plného sociálního zabezpečení.

Vědecká, výrobní a technologická čin-
nost ve společnosti musí být nasměrová-
na výhradně na zlepšení kvality lidského 
života.

Zaručená ekonomická stabilita: absen-
ce inflace a krizí, stabilní a stejné ceny na 
celém světě, jediná měnová jednotka, mi-
nimální fixní zdanění nebo žádné zdanění.

Bezpečnost Člověka a společnosti 
před jakýmkoliv druhem ohrožení je zajiš-
těna jednotnou celosvětovou službou na 
řešení mimořádných situací.

5. Tvořivá ideologie

6. Rozvoj Osobnosti

4. Transparentnost a dostupnost 
informací pro všechny

Ideologie musí být zaměřena na po-
pularizaci nejlepších lidských vlastností 
a na ochranu před vším, co je namířeno 
proti Člověku. Hlavní prioritou je lidskost, 
vysoké duchovně morální zásady Člově-
ka, humánnost, poctivost, vzájemná úcta  
a upevňování přátelství.

Vytvoření podmínek pro rozvoj a vý-
chovu Člověka s velkým Č, pěstování 
mravních hodnot v každém člověku a ve 
společnosti.

Zákaz propagandy násilí, nepřípust-
nost a odsouzení jakékoliv formy rozděle-
ní, agrese a antihumánních projevů.

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

Přeje-li si to Člověk, je mu garantováno 
pracovní místo. Mzdy za vykonávání iden-
tických pozic, za stejnou specializaci či pro-
fesi musí být stejné na celém světě.

Každý má právo na osobní vlastnic-
tví a příjem, avšak v mezích výše kapi-
talizace jednotlivce, která je stanovená 
společností.

Každý Člověk má právo být věrohod-
ně informován o pohybu a přerozdělení 
finančních prostředků společnosti. Kaž-
dému Člověku jsou dostupné informace,  
v jakém stavu je plnění rozhodnutí přija-
tých společností.

Masmédia patří výhradně společnosti 
a poskytují informace pravdivě, otevřeně 
a čestně.

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

Vzdělání musí být bezplatné a stej-
ně dostupné všem. Vytvoření podmínek  
a rozšiřování možností pro realizaci tvůr-
čích schopností a nadání Člověka.

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

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

Řešení společensky důležitých, sociálně 
významných, ekonomických otázek, které 
vedou ke změně kvality života Člověka, se 
předkládá k všenárodní diskuzi a hlasování 
(referendum).

8. samospráva společnosti

7. spravedlnost a rovnost

CREATIVESOCIETY.COM/CS
CREATIVESOCIETY.COM/SK

... dnes závisí od nás, 
Jakým dneškem bude pro nás zítřejší den. 
Vždyť dnes můžeme zlepšit náš zítřek. 
Takto bychom se měli rozvíjet. 
Takto bychom měli žít. 
V tom je smysl Tvořivé společnosti: 
abychom každý den pracovali na tom, 
aby byl následující den 
lepší pro všechny a pro každého. V tom je smysl, 
právě ten nejhlubší smysl Tvořivé společnosti.

“

Z POŘADU  „TVOŘIVÁ SPOLEČNOST.“ ZDROJ: CREATIVESOCIETY.COM/CS
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Mikropl ast y JsOU všUde

Oceány zabírají 70 % povrchu naší 
planety. Celý svět tam dlouho vyhazoval 
veškerý náš odpad. Naivně jsme věřili, že 
se jednoduše rozpustí. Ale dnes je oce-
án smetiště, které je již patrné z vesmíru. 
Například v Tichém oceánu se vytvořila 
odpadková skvrna, která se rovná výmě-
ře Francie, Německa, Itálie a Polska dohro-
mady. A to je jen malá část odpadu, který je  
v oceánu. Pod vodou je odpadu mnohem víc 
a ten už prostupuje celým vodním sloup-
cem oceánu. 

V oceánu se plast přirozeně rozkládá 
a rozpadá. Takto se objevuje mikroplast, 
který již nelze sbírat a likvidovat. Ve vodě 
zůstane navždy. Tyto mikročástice se již staly 
součástí oceánu a zabíjejí všechno živé. 

Mikroplasty byly nalezeny v mořské 
vodě, rybách, soli, pivu a měkkýších. Podle 

studie neziskové novinářské organizace 
Orb Media (Tyree a Morrison, 2017) se mik-
roplasty nacházejí také v 83 % vzorků vody 
z vodovodu a 93 % vzorků balené vody. 
Tyto mikroplasty v našem těle uvolňují 
nebezpečné toxické látky, které nás po-
malu ničí.

Planetu jsme znečistili natolik, že 
jíme vlastní odpadky. Tím sobě a svým 
dětem podepisujeme rozsudek... Problém 
plastů se týká každého, ale v existujícím 
spotřebitelském formátu jej nelze vyřešit.

Víte o tom, že za týden sníte, vdechnete a vypijete 5 gramů 
mikroplastů? A to je váha plastové bankovní karty! Odkud se 
to vzalo?

Heliosféra je vnější vrstva atmosféry 
Slunce, bublinovitá dutina, která je nepře-
tržitě „nafukována“ plazmou pocházející 
ze Slunce, známou jako sluneční vítr. Jako 
součást meziplanetárního magnetického 
pole chrání heliosféra sluneční soustavu 
před značným množstvím kosmického 
ionizujícího záření. 

Při dlouhé absenci rentgenových erup-
cí Slunce a snížené intenzitě slunečního 
UV záření (při dlouhotrvajících minimech 
Sluneční aktivity) se výrazně zvyšuje in-
tenzita galaktického kosmického záření 
a jeho mutagenní a regulační úloha pro 
biosféru na Zemi.

„Zjistilo se, že v letech klesající sluneční 
aktivity se zvýšil výskyt zhoubných nádo-
rů. Nejvyšší výskyt rakoviny se vyskyto-
val v obdobích klidné sluneční aktivity, 
nejnižší během extrémní sluneční ak-
tivity. Předpokládá se, že je to způsobeno 
inhibičním účinkem sluneční aktivity na 

nízko diferencované buněčné elementy 
včetně rakovinných buněk.“ (Shitov, 2008)

sluneční minimum 
Všimli jste si, že se zdravotní stav lidí  

v poslední době zhoršuje? Právě teď je 
naše imunita oslabena, neboť Slunce se 
nachází v hlubokém slunečním minimu. 
Proto proud nebezpečných galaktických 
paprsků snadno proniká přes ochrannou 
bariéru a ničí tělesné buňky. To vede ke 
vzniku zhoubných nádorů. 

Proč se o tom mlčí?   
Není tato skutečnost hodna pozornosti 

a podrobného studia ze strany vědců? 

Je vědeckým faktem, že sluneční aktivita klesá, tedy imunitní 
systém organismu slábne a počet pacientů s rakovinou se 
zvyšuje. 

Nepoznaný faktor rakoviny

GLOBÁLNÍ KRIZE.JSME LIDÉ.
CHCEME ŽÍT
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Je možné všechno změnit?

Odpovědi na otázky můžete dostat na 
fóru „Globální krize. Jsme lidé. Chceme 
žít“, které se uskuteční 7. května 2022.


