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silná politická
Zo všetkých strán počúvame o tom, 
ako je nevyhnutné znižovať množstvo 
CO2 v atmosfére. Podľa oficiálneho 
stanoviska vedy je jeho znižovanie je-
diný môžný spôsob, ktorý nám pomô-
že vyhrať nad klimatickými zmenami. 
Z akých údajov čerpajú vedci a ako 
došlo ku globálnemu podvodu tisíc-
ročia, na ktorý doplácame všetci? 

Taliy Shkurupiy: Keď som začal zis-
ťovať, čo sa skrýva za celou tou CO2 
hystériou, bol som šokovaný tým, ako 
nám v týchto životne dôležitých otáz-
kach klamú priamo do očí a zároveň 
nám kradnú peniaze z našich vlastných 
vreciek. A to by nebol veľký problém, 
ale môže nás to stáť naše životy. Všetci 
dnes už vidíme, ako seriózne graduje 
klíma. Otázka znie, prečo tolerujeme 
tieto lži o CO2? Veď pravda je pred naši-
mi očami, stačí sa do nej len trochu za-
hľadieť. Prosím, pochopte nás správne - 
nie sme proti CO2. Vieme, že CO2 rastie. 
Čo však nie je pravda - je to, že toto 
nepatrné množstvo by mohlo ovplyv-
niť klímu. Poďme sa na to pozrieť:

Prosím, pochopte nás správne - nie 
sme proti CO

2
. Vieme, že CO

2
 rastie. 

Čo však nie je pravda - je to, že 
toto nepatrné množstvo by mohlo 
ovplyvniť klímu. 

“

DOKAZUJÚ TO STOVKY VÝSKUMOV

VYMAZANIE DÔLEŽITÝCH DÁT

poctiví vedci boli zdesení

SKRÝVANIE POKLESU

V roku 2001 zverejnil Medzivládny pa-
nel OSN pre zmenu klímy (IPCC) hokej-
kový graf, podľa ktorého sa klíma po stá-
ročia nemenila, až v 20. storočí sa začalo 
bezprecedentné otepľovanie. Tento graf, 
prezentovaný ako konsenzus vedcov, sa 
stal hlavným odôvodnením vynakladania 
obrovských finančných prostriedkov na boj 
proti antropogénnemu CO2.

Bola však skutočne dosiahnutá zhoda? 
Od začiatku 90. rokov niektorí vrcholoví 
politici presadzovali zavedenie systému 
zarábania peňazí na uhlíkových daniach 
a obchodovaní s kvótami emisií CO2.

Problém bol v tom, že štúdium histórie 
klímy - paleoklimatológia - má za sebou 
stovky výskumov, ktoré ukázali, že klíma 
na Zemi má prirodzenú premenlivosť a ne-

ustále sa mení. Preto je nárast teplôt v 20. 
storočí prirodzeným návratom po ochladení 
v období malej doby ľadovej na úroveň, ktorá 
bola predtým v stredovekom teplom období. 
To sa odzrkadlilo aj v prvej správe IPCC 
z roku 1990.

Čo sa stalo potom, sme sa dozvedeli o 
10 rokov neskôr, v roku 2009, keď boli na 
internete zverejnené e-maily Climategate, 
ktoré odhaľovali komunikáciu medzi ved-
cami a vedením IPCC, podobne ako WikiLe-
aks. Tlačové médiá mainstreamu tento 
príbeh umlčali, pretože vyniesol na svetlo, 
ako IPCC vyvíjal tlak na vedcov a ako skrýval 
údaje.

Jeden z najznámejších listov sa týkal 
*skrývania poklesu*. V liste britský klimato-
lóg Phil Jones opísal, ako použil trik Michaela 
Manna v časopise Nature (Nature je časopis, 
ktorý uverejnil pôvodný hokejkový graf).

Koncom 90. rokov, najmä po podpísaní 
Kjótskeho protokolu v roku 1997, sa však ob-
javila silná politická objednávka na vedecké 
podloženie antropogénnej teórie.

A dopyt vytvára vlastnú ponuku - v roku 
1998 časopis Nature uverejňuje článok Mi-
chaela Manna, mladého výskumníka, ktorý 
práve začína svoju kariéru. Pomocou proxy 
dát, ako sú letokruhy stromov, nakreslil graf 
teploty za predchádzajúce storočia - rovný 
ako rukoväť hokejky. 

V skutočnosti však iba vymazal malú 
dobu ľadovú.

A teploty 20. storočia, ktoré vystrelili 
priamo nahor, boli získané na základe iného 
súboru údajov - údajov z termometrov. Záver 
bol, že ide o bezprecedentné otepľovanie v 
histórii Zeme, spôsobené antropogénnym 
CO2. Nasledujúci rok, v roku 1999, Mann pre-
dĺžil graf o ďalších štyristo rokov do minu-
losti a vymazal aj stredoveké teplé obdobie. 
A to je presne to, čo politici hľadali.

Poctiví vedci boli zdesení tým, čo sa odhalilo 
v e-mailoch Climategate. Ale skorumpovaní 
novinárski rapsódi boli hneď pri tom, aby 
ich napadli a stigmatizovali: „Klimatická ka-
círka: Judith Curry sa obrátila proti svojim 
kolegom“. Výber slov nie je náhodný. 

„Kacír“ je odpadlík od cirkvi. Pretože kult 
antropogénneho globálneho otepľova-
nia nie je veda. Je to náboženstvo, ktoré 
má svojho vlastného Mesiáša, Sväté písmo 
a inkvizíciu, pripravenú upáliť na hranici 

OBJEdNÁVKA
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A tento trik spočíval v orezaní proxy dát 
zo stromov, ktoré ukazovali pokles teplôt v 
20. storočí. A potom primiešal údaje z ter-
mometrov, pričom zámenu skryl vyhlade-
ním čiar. Urobilo sa to tak, aby to vyzeralo, 
že všetky súbory údajov ukazujú bezprece-
dentný nárast teplôt, a citát *skryť pokles*.

Michal Mann

ÚRYVOK Z FÓRA:
„SME ĽUDIA. CHCEME ŽIŤ“

ÚRYVOK Z FÓRA:
„SME ĽUDIA. CHCEME ŽIŤ“

falošný graf sa stal základom 
teórie otepľovania.
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ČO TO JE 

každého, kto nie je ochotný prijať dogmu 
viery. Dogmy o CO2 netreba preverovať a 
overovať, treba im veriť. Pripomína mi to 
rozprávku Cisárove nové šaty. Každý vo ve-
deckej komunite vie, že kráľ je nahý, hokejka 
je falošná, ale povedať to nahlas znamená 
vystaviť sa vlne šikanovania, znevažovania, 
degradácie a stigme „popierača klímy“.

Chlapec z rozprávky, ktorý ako jedi-
ný vyslovil pravdu, že cisár v tejto realite 
nemá šaty, dostane v najlepšom prípade 
odpoveď, že jeho spätná väzba nebola re-
cenzovaná. To, že cisár má šaty, dokazuje 
vedecký konsenzus.

Konsenzus, ktorý sa pri kontrole ukázal 
byť rovnako falošný ako hokejka. Je to lož! 
Ide o multimiliardový biznis. A tento pod-
vodný graf je stále na ich webovej stránke. 
Sfalšovali údaje! Tým, že zatajili pokles, za-
vádzali svetových lídrov a ľudí.

Masívna kampaň za ratifikáciu Kjót-

každý z nás za tieto lži platí. 
Obrovské množstvo našich 
peňazí ide týmto podvodníkom a 
globálnym vreckárom zakaždým, 
keď natankujeme benzín alebo si 
niečo kúpime v obchode. 

“

MULTIMILiARDOVÝ BIZNIS
Len v roku 2020 to bolo 632 miliárd dolá-
rov. Vôbec s nulovým výsledkom. Tsunami 
v Thajsku v roku 2004 pripravilo o život 300 
000 ľudí. Nebola spôsobená CO2!

Tak ako nebola spôsobená ani Fukušima a 
Haiti. Výbuch sopky Tonga, bezprecedentné 
záplavy posledných rokov a zároveň smrteľ-
né suchá a plytčenie vodných nádrží. Nie je 
to spôsobené CO2. Je to cyklus a my sme 
jeho na samom okraji.

A títo zradcovia naďalej zverejňujú svoje ho-
kejky. Nová verzia s dlhšou rukoväťou. Teraz 
povedali, že je to kosa. Je to kosa, ktorou ko-
sia naše peniaze. A naše životy. 90 biliónov 
dolárov do roku 2030! 

Len na porovnanie - ročný hrubý produkt 
celého sveta, všetkých krajín spolu, je 84 
biliónov.

skeho protokolu v parlamentoch na celom 
svete bola založená na tomto grafe zo sprá-
vy IPCC z roku 2001. A to nás stálo stovky 
miliárd dolárov ročne na boj proti šty-
rom desaťtisícinám (0,0004 %) percenta 
antropogénneho CO2 v atmosfére. Jedno 
percento z celkového množstva 0,04 % CO2 
v atmosfére.

Ste ochotní to zaplatiť z vlastného 
vrecka? Cenou za túto lož však nie 
je len váš finančný blahobyt, ale aj 
váš život. Nikto sa totiž nezaoberá 
skutočnou príčinou klimatických 

zmien - cyklickosťou!

Skutočnou príčinou klimatických 
zmien je cyklickosť! 

Cisár je nahý!

Má zlomenú 
hokejku!

Vaša spätná väzba neprešla 
odborným posudkom!

podiel CO2

tvorivá spoločnosť?
Spoločnosť, kde je život Človeka najvyššou hodno-
tou. Kde sa ľudia navzájom rešpektujú. Bezpečný svet 
bez vojen a katakliziem. Spoločnosť, kde majú ľudia 
istotu zajtrajšieho dňa.

Chceli by ste žiť v takejto spoločnosti?

kvalitné a dostupné potraviny a bývanie pre všetkých
pracovný čas 4 dni v týždni, 4 hodiny denne

bezplatné vzdelávanie a zdravotnú starostlivosť
hospodársku stabilitu
svet bez inflácie a kríz
technológie slúžiace v prospech spoločnosti
riešenie ekologických problémov

TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ ZABEZPEČÍ:

Tvorivá spoločnosť | Tvořivá společnost

twitter.com/CreativeScty @CreativeScty

facebook.com/Creativesociety.cz.sk

tiktok.com/@creativesociety.cs

instagram.com/creativesociety_czsk

NÁJDETE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH:

NIE JE TO UTÓPIA. MÔŽE TO BYŤ NAŠA BUDÚCNOSŤ.

ktorú môžeme vybudovať spoločne!BUDÚCNOSŤ,

creativesociety.com/sk 
creativesociety.com/cs

info@creativesociety.sk 
info@creativesociety.cz
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VÁLKA vs. klIma
KAŽDÁ VÁLKA KONČÍ 
VYJEDNÁVÁNÍM 
A NAKONEC MÍREM. 
ALE S KLIMATEM SE VYJEDNÁVAT 
NEDÁ A NIKDY SE NEZASTAVÍ.

Válka na Ukrajině ukázala, že je jedno, 
jestli jste chudí, nebo bohatí, všichni 
se ocitli ve stejných podmínkách - ve 
sklepích bez vody a jídla. Ale i v tomto 
obtížném případě mají lidé šanci. Ale co 
klima? S klimatem se nikdo nedohod-
ne. Život rozděleného lidstva je přímo 
ohrožen zánikem. V dnešním spotřebi-
telském formátě svou nelidskostí, ne-
návistí a chamtivostí porušujeme svaté 
právo každého člověka: právo Žít. 

Jak se ve spotřebitelské společnosti ubráníte klimatu, který nás fyzicky ničí? Před kli-
matem nás může zachránit pouze Tvořivá společnost, protože změnou podmínek, 
změnou samotného formátu společnosti se můžeme všichni spojit a spojit tak všechny 
naše zdroje a celý náš vědecký a lidský potenciál v boji proti klimatu. 

U mých známých, kteří se o několik dní 
opozdili s odjezdem z Mariupolu, otec 
sbíral ze stromu části těla svého dítě-
te... Dovedete si představit, jaké to 
je, když otec sbírá části svého dítěte 
a pohřbívá svou ženu, své dítě v za-
hradě? Lidé vycházeli ven a dostávali 
se pod palbu. Staří lidé a děti umírali 
hlady a žízní. Lidé, kterým se podaři-
lo utéct, říkali, že to nebylo jen peklo, 
nedá se vyjádřit, co lidé prožívali. Mno-
ho lidí zemřelo pod troskami, protože 
je nestihli zachránit, ani nebyl nikdo, 
kdo by je zachránil, protože město bylo 
neustále bombardováno. Více než třicet 
tisíc – celé město zahynulo. A to nejsou 
všechny oběti, protože to nikdo nedo-
káže přesně spočítat. 

Staří lidé ze strachu vyskakovali z oken. 
Není tu nic. Žádné ulice, žádné domy.  
A stále je tam více než sto tisíc lidí. Jsou 
to lidé, kteří měli všechno: práci, domov, 
rodinu. Teď nemají kde bydlet. Pokud si 
někdo myslí, že je před něčím chráněn a 
že je vše v pořádku, je to iluze. Nikdo až 
do konce nevěřil, že je to vůbec možné. 
Kdyby o tom lidé věděli, snažili by se ně-
kam odejít a zachránit se. 

Život člověka je to nejcennější.Může-
te postavit město, ale nemůžete přivést 
zpět tisíce mrtvých lidí. 

Nikdo nevrátí matkám jejich děti, 
které vlastnoručně pohřbívaly v za-
hradách a nikdo nevrátí rodiče jejich 
dětem. 

To s člověkem zamává, když vidíš, že ne-
můžeš nikomu pomoct. Jen se snažíš as-
poň sám dostat ven. Na základě proběh-
lých událostí se některým lidem musely 
provést amputace. Lidé, které vytahovali 
ven z trosek se zlomenými kostmi a zmr-
začenými, znetvořenými těly, jejich křik 
je něco, na co nikdy nezapomenu. 

očitá svědkyně války 

očitá svědkyně, zdravotnice, Kentucky

“ “

“
očitá svědkyně války 

Lidi! Chci se obrátit absolutně ke každé-
mu. Skoncujme se vším tím šílenstvím! 
Ukončeme všechny války, konflikty a 
sváry. Přestaňme bojovat, dost bylo 
konfliktů! Jen si nedokážu představit, 
až nás postihnou klimatické katastrofy. 
Co budeme dělat potom? Neposlouchej-
me psychopaty, kteří stojí na vrcholcích 
moci, kteří se stali chamtivými kvůli své 
obrovské moci a množství peněz. Převez-
měme odpovědnost a budujme vlastní 
společnost! Budujme Tvořivou společ-
nost, ve které budeme využívat své zna-
losti, zkušenosti a schopnosti.

Mnoho lidí, které znám, právě prochází 
opravdu těžkým obdobím. A chci, aby 
lidé na celém světě věděli: Klima vám 
nedalo žádná privilegia. Neochráníte 
se nějakou bublinou, že se vám to ne-
může stát. Protože může! V jakýkoliv 
okamžik. Podle toho, co jsem viděla v 
souvislosti s klimatickými změnami, je 
to čím dál horší! A vládě je to jedno. 

Je jim jedno, kolik životů bude ztrace-
no, kolik domovů bude zničeno, kolik 
lidí zemře. Změna nastane, když se lidé 
sjednocují. Podle mě bychom všichni 
měli chtít něco lepšího pro budoucí ge-
nerace. Ale začíná to námi. Všechno 
začíná námi.

“ “

Konstantin, Ukrajina

Jediné, co mě po celou tu dobu drží na 
duchu, je nevzdávat se, dokud žiju – dělat 
všechno možné i nemožné, za prvé: abych 
zůstala vždy člověkem a za druhé: skuteč-
ně dělat všechno, abychom mohli přejít z 
tohoto vražedného formátu, konzumního 
formátu do tvořivého formátu společnosti. 

“

Probíhá nevyhlášená válka, 
jejímž cílem je zničení 

celého lidstva.

Všechny nás spojuje jedno. Všichni jsme lidé a chceme žít!  
Co vzkazují očití svědci z Ukrajiny a Kentucky lidem,  

kteří ještě nepochopili závažnost situace?

očitá svědkyne 
tornáda

Držela jsem je, jednoho 
v téhle ruce a druhého  
v téhle. Nemohla jsem 

se podívat na své tříleté 
dítě, protože můj obličej 

se nemohl otočit tím 
směrem.

 
Dokud máme i tu nejmenší, 
byť jen 0,001 %, byť jen 
malou, nepatrnou šanci věci 
změnit, musíme ji využít. 
Mrtvoly už nemohou nic 
dělat. Změnu mohou přinést 
pouze lidé – živí lidé. 
A my jsme lidé.  
Chceme jen žít. 

Aňa, Ukrajina
creativesociety.com/sk
creativesociety.com/cs

“
očitý svědek tornáda

Hledám svou ženu mezi troskami. 
Všude byli lidé. Spousta dětí, lidí s trž-
nými ranami, zlomenými kostmi. Pořád 
přicházeli. Lidé plakali a prosili o pomoc. 

očitá svědkyne tornáda
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ĽUDIA NECHCÚ 
POČUŤ PRAVDU

úryvok z  medzinárodného online fóra 
 „Globálna kríza. Sme ľudia. 

 Chceme žiť” 

Práve teraz sa rozhoduje o   
osude ľudstva, ktorý závisí od 
rozhodnutia každého z nás. 

“

Skutočne je to jediný formát 
a  jediná šanca pre celé 
ľudstvo.

“

Bránime im okrádať nás, 
bránime im zabíjať nás, 
bránime im pohodlne žiť.

“

VOĽBA, PRAVDA A  KONANIE

DNES BOJUJETE DOKONCA AJ ZA NICH

MY EŠTE MNOHÉ MÔŽEME

Žanna: Dobrý deň, drahí priatelia!  
Igor Michajlovič Danilov: Dobrý deň!

Žanna: Vítam vás na tomto dôležitom, vše-
ľudskom fóre. Ľudstvo prežíva ťažké časy. 
Práve teraz je pre ľudí dôležité, aby sa skon-
solidovali a  prejavili svoje najlepšie ľudské 
vlastnosti. 

Áno, mnohí ľudia teraz prežívajú veľký smú-
tok. Je smutné, že etapa vnútorného dospe-
nia a  uvedomenia prechádza takými tra-
gickými udalosťami, ktoré sa dejú po celom 
svete a  sú každým dňom horšie. Pamätajte, 
že každý deň nečinnosti v  spotrebiteľ-
skom formáte je strata príležitosti a za-
hubenie ľudských životov. Ale každý deň 
aktívneho informovania o  Tvorivej spoloč-
nosti je šancou na záchranu ľudských živo-
tov a prežitie celého ľudstva.

Preto teraz, ako nikdy predtým, je dôležitá 
voľba, pravda a konanie každého človeka. 
Chcem osobne vyjadriť vďačnosť tým sku-
točným hrdinom, ktorí neopúšťajú druhých 
v  ťažkej chvíli, ale naťahujú ruku pomoci od 
čistého srdca, nehľadiac na akékoľvek okol-
nosti. Títo ľudia si zaslúžia úctu. Vďaka 
ich konaniu sa rodia udalosti, ktoré menia 
osudy miliárd ľudí. 

Veľmi vám ďakujem, priatelia, za to, čo robí-
te. Prišiel čas stať sa skutočným človekom. 
Nastal čas vytvoriť všetky podmienky na to, 
aby prežilo celé ľudstvo.

Igor Michajlovič Danilov: Dobrý deň, dra- 
hí priatelia! Je mi veľkou cťou byť dnes spo-
lu s  vami na tomto fóre. Toto nie je len 
fórum, priatelia, je to niečo viac. Nie je to 
len o  tom, že sme sa tu spolu stretli vo vy-
sielaní, vidíme jeden druhého, počujeme, 
nie. Je to oveľa viac. 

Dnešný deň je skutočne významný. Prečo? 
Pretože dnešná udalosť pokladá základy na-
šej budúcnosti, našej spoločnej budúcnosti. 
A  každý z  vás, kto teraz chápe naliehavosť 
dnešnej doby, kto chápe všetky tieto prob-
lémy, ktorým čelíme, my ako ľudstvo. Vy 
všetci, všetci, ktorí chápete, aké je všetko 
vážne, a  robíte všetko, čo je možné, všet-
ko, čo len od nás závisí kvôli tomu, aby sme 
zachránili zajtrajšok, a  to aj pre tých, ktorí 
o  nás nechcú ani počuť, ktorých nezaujíma 
klíma, ktorým je, úprimne povedané, jedno, 
že niekde umierajú ľudia. Pretože v ich dome 
je pokoj.

Tak teda, priatelia, vy dnes bojujete dokonca 
aj za nich. Aj za nich, za tých, ktorí nechcú 
počuť o  problémoch, ktoré už teraz sú a  kto-
ré prídu zajtra. Ste to práve vy, priatelia, kto 
sa snaží, aby pochopili, tí, ktorí nás nepo-
čujú a  nechcú počuť, tí, ktorí nás, úprimne 
povedané, nemajú veľmi radi. Pretože my 
im bránime žiť, bránime im dobre žiť, berie-
me im pokoj, im sa páči žiť v  ilúzii, v  ilúzii 
svojho vedomia. Ale práve vy, priatelia, ich 
prebúdzate a  hovoríte im o  tom, čo ich čaká. 

A  vy hovoríte o  tej príležitosti, jedinečnej 
príležitosti vybudovať Tvorivú spoločnosť, 
ktorá môže zachrániť celé ľudstvo. 

Počul som, čo povedal Leslie a povedal to 
správne. Jeho slová – kiež by sa dostali do uší 
všetkým, aby si každý uvedomil, že buď nás 
zničí pár tyranov jadrovým výbuchom, alebo 
nás zničí klíma. Úprimne povedané, mne by 
bolo ľúto, či už by to bolo jedno alebo druhé, 
no s  rovnakým koncom. Nie je to správne. 

Naším cieľom a  úlohou je dokázať, že 
sme ľudia. Naším cieľom a  úlohou je doká-
zať, že sme civilizácia. Zastaviť špinu, kto-
rú tu máme, zastaviť zabíjanie ľudí. Znovu 
nastoliť spravodlivosť v tomto svete, pri-
navrátiť hodnotu ľudského života – toto 
je naša úloha. 

Tá úloha, za ktorú tu teraz bojujeme, kaž-
dý z nás. Ďakujem vám, ďakujem, priatelia, 
úprimne a z celého srdca. Chápem, že je ťaž-
ko. Chápem, že nechcú počuť, chápem, že 
nechcú vidieť, chápem, aký odpor kladú tí, 
ktorým prekážame. 

My však chápeme, že bojujeme aj za ich ži-
voty, aj za ich potomstvo, nielen za svoje. 
A  v  tom je, priatelia, vaša veľká zásluha.  
A  v  tom je cennosť celej Tvorivej spoloč-
nosti. Cennosť je v  tom, že sme tu pre ľudí, 
a  nie ľudia pre nás, že bojujeme za celé ľud-
stvo, že hovoríme pravdu takú, aká je, aj keď 
ju nechcú počuť. 

Áno, chceli by sme, aby nás počuli. My však, 
priatelia, veľmi dobre vieme, že pravda je to 
posledné, čo chcú ľudia počuť. Veď je to tak. 

No naším cieľom a  úlohou je urobiť všetko 
preto, aby sa zachoval tento svet. On sa zme-
ní, on sa už zmenil, a  nie k  lepšiemu. Klíma 
zúri, naberá na obrátkach a  my to vieme. No 
my ešte mnohé môžeme. 

Môžeme zachovať túto planétu, môžeme za-
chovať náš domov, môžeme zachrániť jeden 
druhého – a  toto je to najdôležitejšie – jeden 
druhého. My, priatelia, môžeme zachrániť 
nielen jeden druhého, ale aj naše potomstvo, 
naše ľudstvo. A nielen ako ľudstvo teraz, ale 
ako jednotnú civilizáciu, v  láske, v  úcte, 
podľa tých princípov, ktoré chceme, aby sa 
uplatňovali vo vzťahu k  nám. No nie je to 
tak? 

Nie je to ľahké, áno, nie je to ľahké, pria-
telia. Ale ak budeme chcieť, tak bude tak, 
ako budeme chcieť my. 

Ďakujem vám, priatelia. Ďakujeme za to, že 
ste. Veľké a  úprimné ďakujem. 

Nie je to ľahké, 
áno, nie je to ľahké,  
priatelia. Ale ak 
budeme chcieť,  
tak bude tak, 
ako budeme  
chcieť my. 
Igor Michajlovič Danilov

GLOBÁLNA KRÍZA. 
SME ĽUDIA. CHCEME ŽIŤ

medzinárodné online fórum
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DOJMY Z FÓRA „SME ĽUDIA. CHCEME ŽIŤ.“
Božena Kraviecová: „I když se člo-
věk věnoval projektům k fóru, nebyla 

na to slova. Tolik utrpení, tolik bolestí: zná-
silňování, prodávání, zabíjení, vraždění. 
Samé násilí. O tom ani nemáme potuchy, co 
všechno se ve světě kolem nás děje. Pořád 
vidím ty šestileté děti, zabité a znásilněné 
holčičky. Na pitvě šest druhů spermatu. 
Tanky rozjetá auta a lidi. Kam jsme se to 
dostali? Musíme pokračovat v budování 
lepšího světa za všech okolností a do po-
slední vteřiny života. Pokračovat, tvořit, 
jít. Protože, jestli chceme přežít, musíme 
něco dělat. Není možné zůstat stát.“

Lucia Vidová: „Vnímam to ako proces 
čistenia – na to, aby ste niečo vyčisti-

li, musíte najprv vyniesť špinu. A presne to 
robí fórum, vynáša špinu na svetlo, a je na 
nás, aby sme sa jej zbavili jediným účinným 
prostriedkom – Tvorivou spoločnosťou. Fó-
rum ukázalo veľa bolesti a zla, no zároveň 
pre mňa znamená nádej a vieru, že našou 
spoločnou snahou dokážeme zlo a bolesť od-
strániť zo životov všetkých ľudí na svete...“

Marie Bíglová: „Kam jsme to dopra-
covali v současném spotřebitelském 

formátu společnosti? Jediné, co vládne, je 
moc nad člověkem a hodnota lidského života 
je nulová. Naše vina je, že zavíráme oči před 
zlem. Je opravdu nutné táhnout za jeden ko-
nec provazu, kterým je Tvořivá společnost 
jako řešení a implementovat osm osnov do 
všech ústav světa. Apeluji na každého! Sdí-
lejte fórum s vašimi přáteli, známými, s co 
největším počtem lidí!“

David Kraviec: „Slyšel jsem výpověď 
svědků, mých kamarádů, kteří byli 

přímo ve válce. Zažili si několikatýdenní 
bombardování. Kdy oni a jejich rodiny, ne-
měli co jíst, co pít. Ano, ne někde tam dale-
ko, ale díval jsem se do očí mých kamarádů, 
kteří si prošli válkou, a díky Bohu, přežili. A 
dnes mají možnost o tom vyprávět. Na on-
line fóru zazněly příběhy lidí, kteří si prošli 
kataklyzmaty. Tam zjistili, že jediná pomoc, 
která přijde, je od nás lidí. Jen my lidé, mů-
žeme udělat změnu..“

Tomáš Leštách: „Pracoval jsem na 
video upútavkách na fórum a dabingu 

videí v rámci fóra. Vždy som mal informácie 
z rôznych oblastí. Možno som ich všetky ne-
bral veľmi vážne. Ale určite som si ich nikdy 
nedokázal prepojiť tak, ako sú prezentované 
v projekte Tvorivá spoločnosť. Obraz našej 
súčasnej spoločnosti je priam desivý, ale i 
oslobodzujúci zároveň. Nevedel som, ako sa 
ma týkajú problémy na druhom konci sve-
ta a ako ich môžem ovplyvniť. Teraz viem, 
že každý z nás je zodpovedný za súčasnú 
situáciu.“

Júlia Danajová: „Keď som fórum 
pоzerala v priamom prenose, bol to pre 

mňa proces neustálej konfrontácie... S kým 
a s čím? Pravdepodobne so mnou ako súčas-
ťou celého ľudstva a čo sme ako ľudia schop-
ní urobiť druhému človeku absolútne bez zá-
bran. Veľa pravdy bolo odkrytej o fungovaní 
tohto systému a degradácii spoločnosti ako 
takej. Ťažké témy, ale žiaľ takto to je a je 
najvyšší čas pozrieť sa na to s otvorenými 
očami, pripustiť si súčasnú situáciu, aby sme 
ju mohli spoločne zmeniť.“

Karolína Hronová: „Proč to vlastně 
děláme? Po práci, po nocích, o víken-

dech a v každé volné chvíli, kterou nám naše 
rodiny odpustí? Pravda je tvrdá, srdcervoucí, 
ale šance dát každému pochopit, že jeho role 
v polidštění světa je nezbytná, to je motor, 
který nás žene. Šance na budoucnost pro 
všechny...“

Julie Dudová: „Jsem úplně v šoku. 
Ani nevím, co říct, protože ta zvěrstva, to 
snad nemohli dělat lidé. Nevím, jakou spo-
lečnost jsme vytvořili. Ani si nedokážu před-
stavit bolest, utrpení a hrůzy, co lidé museli 
zažít. V další části se mluví o klimatu. Nikdo 
ty lidi nevaruje, protože pro vlády je jedno-
dušší uklízet mrtvá těla, než evakuovat lidi. 
My máme technologie úplně na všechno. 
Můžeme už teď nakrmit celý svět a vyřešit 
všechny problémy, které máme.“

Monika Ornetová: „Lidé si žádají 
fakta, pokládají stejné otázky a tak 

miliony lidí po celém světě hledali infor-
mace, ověřovali je i z jiných zdrojů. Ve fóru 
odpovídali vědci, očití svědci i obyčejní lidé, 
kteří se pouze z vlastní touhy pídili po in-
formacích a všichni se shodli. Pro mě ne-
existuje jasnější pravda, už nezbyla žádná 
pochybnost a proto doporučuji: Podívej se 
na fórum, abys poznal pravdu!“

7. 5. 2022 se uskutečnilo Mezi-
národní online fórum „Jsme lidé. 
Chceme žít,“ které bylo tlumoče-
no do 100 jazyků a organizováno 
účastníky z více než 180 zemí. 
Podívejme se, co o této události 
říkají účastníci projektu 
Tvořivá společnost:
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Přestože byl Voskhod MPC vytvořen pro 
období přechodu od spotřebitelského k Tvo-
řivému formátu společnosti, lze jej efek-
tivně využít na úrovni státu či společen-
ství států i ve spotřebitelské společnosti. 
Samozřejmě, ve spotřebitelském formátu 
demokratizace informací nepřipadá v úva-
hu, protože by se tím stát stal zranitelným.  
V tomto ohledu by mělo využití Voskhod 
MPC na státní úrovni probíhat v uzavřeném 
režimu, s přímou podřízeností hlavě státu.

Když je Voskhod MPC nainstalován 
a integrován do všech digitálních systémů 
státu, vykonává celkový dohled nad celým 
finančním systémem. To zajišťuje transpa-
rentnost využívání finančních prostředků 
na všech úrovních, umožňuje kontrolu všech 
finančních toků a pracuje s přesnými údaji 
o veřejném i soukromém kapitálu.

Voskhod MPC řeší mnohem efektivněji 
problémy téměř všech kontrolních útvarů 
a oddělení při výkonu dozoru nad korupcí 
a zneužíváním rozpočtových prostředků. Ve 
spotřebitelské společnosti je nejslabším 
článkem na všech úrovních člověk. Vý-
jimkou není ani okolí hlavy státu.  Někdy 
i v jeho nejbližším okolí jsou lidé, kteří hrají 
dvojí hru. 

Voskhod MPC funguje preventivně. Umož- 
ňuje tyto osoby včas identifikovat. Díky 
přesným informacím z původního zdroje si 

může být první osoba vždy jistá loajalitou 
a spolehlivostí svého týmu. Stačí během 
schůzky s úředníkem porovnat jím poskyt-
nuté zprávy se skutečnými údaji, které po-
skytlo Voskhod MPC.

Podle našich výpočtů by k tomu, aby taj-
né oddělení, které bude využívat Voskhod 
MPC, bylo v takovém státě, jako je Čína,  
co nejefektivnější, stačilo například 12 za-
městnanců: 3 IT specialisté a 9 finančních 
analytiků plus vedoucí tohoto tajného 
oddělení.

Komplex je bezchybný. Je navržen tak, 
aby se do něj nedalo nabourat. Je vybaven 
vnitřním auditem a kontrolním systémem, 
který identifikuje nespolehlivé zaměstnance, 
kteří k němu mají přístup.

Jediným zranitelným článkem při práci s 
Voskhod MPC ve spotřebitelské společnosti 
jsou dvě osoby: První osoba, která rozhodla 
o využití Komplexu ve státě, a vedoucí taj-
ného oddělení, který bude Voskhod MPC 
provozovat a řídit. Nebude moci do komple-
xu úmyslně zadávat nepravdivé údaje. To je 
nemožné. Ale je to on, kdo bude poskytovat 
zprávy první osobě státu.

Z ekonomického hlediska činí Voskhod 
MPC domovský stát pro ostatní státy prak-
ticky nedosažitelným. Komplex je schopen 
optimalizovat náklady a přinášet obrovské 
zisky díky vytváření přesných předpovědí 
a finančních modelů. Je také schopen vý-
razně zlepšit ekonomiku a blahobyt lidí.

Zvýší se tím důvěra ve vládu a posílí se 
autorita první osoby státu. 

Pokud bychom měli vyjádřit v číslech pří-
nosy jednoho státu z využití Voskhod MPC 
jen na optimalizaci rozpočtů, personálu, 
restrukturalizaci vládních služeb, mohou 

Spojené státy ušetřit až 2,5 bilionu dolarů 
rozpočtových prostředků ročně.

Na základě výchozích údajů o všech sfé-
rách života státu předpovídá Voskhod MPC 
s maximální přesností volatilitu ekonomiky.

To umožňuje přerozdělit rozpočtové pro-
středky mezi odvětví a podniky s maximální 
účinností, zmírnit, snížit na nulu negativní 
dopady krizových jevů ve světové ekonomice 
a využít prognózy s maximálním ziskem.

Společnost Voskhod MPC zavedla me-
todiky pro práci s 31 odvětvími hospodář-
ství. Tým XP NRG vytvořil Voskhod MPC 
s možností jeho neustálého vývoje a vylep-
šování v případě potřeby. Předpokládejme, 
že se v ekonomice objeví nové odvětví nebo 
průmysl. 

V takovém případě lze funkčnost kom-
plexu rozšířit ve velmi krátké době. Na-
příklad vznik vesmírné turistiky, která se 
časem nepochybně stane novým odvětvím 
volného času.

Stejně jako plánované lety na sousední 
planety, což je také odvětví, které brzy vtrh-
ne do našeho života a stane se každodenní 
záležitostí. Jedná se o průmyslový rozvoj as-
teroidů nebo jinými slovy o těžbu surovin na 
asteroidech a vesmírných tělesech.

Jsme připraveni předat Voskhod MPC 
tomu státu, jehož první osoba je připravena 
realizovat Tvořivou společnost ve své zemi.

VOSKHODVOSKHOD
víceúčelový komplex

V našem digitálním věku se životní úroveň a bezpečnost lidí, společnosti i státu odvíjí 
od dat. A především schopnosti je zpracovat. Data rozhodují o všem a jejich efektivní 
využití ovlivňuje výsledek. Vždyť pouhý sběr dat nestačí, důležité je, jak s nimi naložíme. 
Jedinečným řešením těchto úkolů je multifunkční komplex vytvořený společností XP NRG, 
který nemá ve světě obdoby. Multifunkční komplex Voskhod je globálním agregátorem 
všech existujících digitálních dat a jednotným centrem zpracování dat. Tento komplex je 
postaven na hybridní umělé inteligenci a představuje špičkové cloudové řešení založené 
na architektuře mikroslužeb.

přepis z videa, které bylo vysíláno na fóru „Globální krize. Jsme lidé. Chceme žít“

všechny potřebné informace najdete na 
oficiální stránce projektu:

voskhod.software

celkový dohled nad celým 
finančním systémem“
TRANSPARENTNOST VYUŽÍVÁNÍ 
FINANČNÍCH PROSTŘEDKů“

přesné údaje o veřejném i 
soukromém kapitálu“
dozor nad korupcí“

VOSKHOD MPC ve státě

Ekonomické přínosy pro stát

Rozšíření a flexibilita
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V Ý H O D Y  T V O R I V E J  S P O L O Č N O S T I

Tiež by si chcel žiť v takej spoločnosti?
Celý problém je v tom, že samotní ľudia sú rozdelení

Myšlienka vybudovania Tvorivej 
spoločnosti zjednocuje stále viac ľudí 
z celého sveta. Nehľadiac na to, že 
žijeme v rôznych častiach našej pre-
krásnej planéty a hovoríme rôznymi 
jazykmi, všetci chceme to isté – žiť 
v mieri a úcte, v dostatku a radosti. 
Ako my, predstavitelia ľudstva, vidí-
me takúto spoločnosť? Je to spoloč-
nosť, kde je život Človeka najvyššou 
hodnotou. Kde se ľudia navzájom 
rešpektujú. Bezpečný svet bez vojen 
a katakliziem. Spoločnosť, kde majú 
ľudia istotu zajtrajšieho dňa.

Ivanna Maršić: „Posled-
ných 6 000 rokov ľudskej 
histórie bolo plných vojen 
a konfliktov. Akoby sme 
neboli Homo sapiens, ale 
Homo militaris. Všetci sme 
teraz rozdelení podľa nábo-

ženského, rasového, národnostného, rodové-
ho a mnohých ďalších hľadísk. Sme rozdelení 
dokonca aj vo vlastných rodinách. 

Mnohé generácie ľudí boli formované tý-
mito rozdielmi a sú v nás hlboko zakorenené 
ako určitý druh rozdeľujúcej a oddeľujúcej 
hranice. 

Mnohí ľudia sú dnes presvedčení, že je-
diný spôsob, ako dosiahnuť jednotu, je byť 
rovnaký. Prvým krokom k tomu, aby sme žili  
v mieri, je uvedomiť si, že byť odlišný je v po-
hode. Rozmanitosť v skutočnosti nemá ľudí 
rozdeľovať, ale dopĺňať a obohacovať.“

Andrea Benková: „Tvori-
vá spoločnosť, to je cesta 
evolúcie. Je to spoločnosť, 
v ktorej človek nie je ko-
lieskom v obrovskom sys-
téme, existujúcim preto, 
aby len fungoval, ale jad-

rom a zmyslom spoločnosti. 
Keď každý cíti, že je v spoločnosti potreb-

ný a cenený, vtedy sa aj kolektívy formujú 
také, v ktorých je dobré, susedské, solidárne 
prostredie, v ktorom jeden človek pomáha 
druhému. To umožňuje všetkým rýchlejšie 
získavať zručnosti a učiť sa, aby sme spoloč-
ne dosiahli úspech...“

Už dnes rozvoj internetových technológií 
umožňuje zrýchliť proces učenia. V blízkej 
budúcnosti budú technológie virtuálnej 
reality pomáhať študentom medicíny vy-
konávať praktické operácie bez poškode-
nia pacienta. 

Vynález spoločnosti Next Galaxy umožní 
ľuďom s obmedzenými možnosťami navšte-
vovať vyučovanie v triedach a komunikovať 
s rovesníkmi po celom svete. Na to im sta-
čí nasadiť si špeciálne zariadenie v podobe 
okuliarov. Vývojári plánujú vytvoriť celý vir-
tuálny svet s miestami stretnutí a triedami 
na učenie. 

Vďaka technológii umelej inteligencie a 
umelého vedomia bude môcť každý človek 
získavať vzdelanie najvyššej kvality vo veľmi 
krátkom čase.“

BYŤ ODLIŠNÝ JE V POHODe

Zmeň podmienky a všetko sa zmení!

KAŽDÝ ČLOVeK
JE CENNÝ

Michaela Kramárová: „Mu- 
síme si uvedomiť hodnotu 
nášho života a naučiť sa 
byť ľuďmi. Je pre nás oveľa 
prirodzenejšie byť priateľmi 
a žiť ako jedna veľká rodina, 
než bojovať. Veď len keď nás 

všetkých spája jeden cieľ a konáme vo vzá-
jomný prospech, môžeme odhaliť celý svoj 
tvorivý potenciál a dosiahnuť najvyšší stupeň 
rozvoja nás ako civilizácie.“

Katarína Jakubisová: „Kľú- 
čovú úlohu tu zohráva ob-
lasť vzdelávania. Ale kva-
litné vzdelanie bez výchovy 
je nemožné. V prvom rade 
potrebujeme vychovať Člo-
veka. Pretože v konečnom 

dôsledku sú všetky naše činy a celý náš život 
determinované stupňom ľudskosti.“

V Tvorivej spoločnosti bude vzdelávanie 
bezplatné a kvalitné na celom svete. Vďaka 
zavádzaniu najnovších technológií založe-
ných na umelej inteligencii BUDE MÔCŤ 
každý človek ZÍSKAŤ prístup k úplnej zna-
lostnej báze.

VZDELÁVANIE ZOHRÁVA Kľúčovú úlohu

BEZPLATNÉ VZDELÁVANIE PRe KAŽDÉHO

Spoločnosť formujú ľudia. A tak 
bola otázka ideológie aktuálna 
v každej dobe. Keď sa rýchlo 
rozvíjajú technológie, závisí práve 
od morálnych kvalít ľudí, ako budú 
tieto technológie použité: pre dobro 
alebo na škodu. Dnes už neexistuje 
krajina, kde by sa nepozoroval 
morálny a mravný úpadok ľudí. 
Morálna kríza dosiahla svoj vrchol.

“
Dmitrij Sergejevič Lichačov napísal vo 
svojej knihe „Listy o dobrom“: 
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Gabriela Szalayová: „Me-
dicína dnes, žiaľ nie je za-
meraná na to, aby boli ľudia 
zdraví. Podľa WHO dnes 
viac ako 50 % svetovej 
populácie nemá prístup 
k základnej zdravotnej 
starostlivosti. Len si po-

myslite, polovica svetovej populácie! A to 
aj napriek tomu, že sa vyvíjajú technológie, 
ktoré nám dovoľujú vyriešiť mnohé problémy 
už teraz. Vezmime si hoci 3D tlač orgánov.

Veda sa už naučila tlačiť tkanivá peče-
ne, dýchacie cesty, obličky, kožu, žalúdok, 
očnú rohovku, podžalúdkovú žľazu, tkanivá 
s krvnou sieťou, srdcovú chlopňu, bioproté-
zu časti kosti a iné. A v roku 2019 sa vedcom 
z Tel Avivskej univerzity v Izraeli prvýkrát 
podarilo vytlačiť experimentálnu verziu 
ľudského srdca s veľkosťou približne 2,5 
centimetra, ktoré je schopné fungovať. 

Súdiac podľa týchto úspechov už možno 
pochopiť, že perspektíva tejto technológie 
je obrovská. Môže navždy vyriešiť problém 
nedostatku darcovských orgánov a nebude 
potrebné dlhé roky stáť v rade na čakacej 
listine. Vytlačený orgán sa ujme, pretože 
materiálom na výrobu orgánu sú vlastné 
bunky pacienta. 

Zaniknú také javy ako čierny trh s orgán-
mi, tzv. „dedina obličiek“ Hokse v Nepále, 
v ktorej takmer každý obyvateľ predal svo-
ju obličku na orgány, alebo krádež orgánov. 
Samotní vedci hovoria, že táto technológia 
dokáže predĺžiť ľudský život na 120-160 
rokov. Jednoducho nahrádzate chorý orgán 
zdravým. To už znie zaujímavo, však?

Julia Yahya: „Samozrejme, 
zatiaľ sú všetky tieto tech-
nológie v ranom štádiu vý-
voja a je ešte priskoro hovo-
riť o ich širokom uplatnení. 
Ale už teraz existuje niekoľ-
ko úspechov, ktoré by sa dali 

využiť. Ale prečo ich nevyužívame? 
Po prvé, je to ekonomicky nerentabilné. 

Predstavte si, že kvôli týmto technológiám 
čiastočne skolabujú farmaceutické trhy a nie-
ktoré odvetvia medicíny, veľa ľudí zostane 
bez práce. A všetci vieme, že v spotrebiteľskej 
spoločnosti nie je človek chránený. Nikto sa 
o týchto ľudí nepostará. 

Po druhé, v spotrebiteľskej spoločnosti 
existuje hrozba použitia týchto technológií 
proti ľuďom.  Napríklad pri 3D tlači orgánov 
existujú obavy, že sa objavia pirátske kó-
pie orgánov, ktoré nebudú spĺňať normy, 
čo opäť znamená riziko pre životy ľudí.  
A navyše, nanotechnológie môžu byť použité 

KVALITNÁ MEDICÍNA

môže to byť dvojsečná zbraň

zanikne čierny trh s orgánmi

 Vedci hovoria, že v najbližších rokoch 
budeme môcť využiť nanorobotov na ad-
resnú dodávku liekov na ničenie rakovi-
nových nádorov a metastáz. Teda všetko, 
čo súvisí s cieleným podávaním liekov. Tak-
tiež sa navrhuje používať ich na sledovanie a 
kontrolu hladiny cukru v krvi u diabetických 
pacientov. 

Predstavte si, že táto technológia v 
budúcnosti umožní dodávať koncen-
trovanejšie liečivo do chorej bunky bez 
ovplyvnenia zdravých buniek. Teda sa 
ukazuje, že po chemoterapii nebude žiadne 
rehabilitačné obdobie na zotavenie tela –  
a treba povedať, že nebude ani samotná che-
moterapia. Tým sa značne rozšíria možnosti 
v liečbe a tá bude efektívnejšia.“

nové technológie v medicíne

Vedci hovoria, že v najbližších 
rokoch budeme môcť využiť 
nanorobotov na ničenie 
rakovinových nádorov A METASTÁZ

“

výBER je na nás!

„Pochopiteľne, ľahostajnosť sa 
môže zdať lákavá, dokonca zvodná. 
Veď najjednoduchšie je odvrátiť sa 
od obetí. Preč od toho, čo hrubo 
zasahuje do našej práce, našich 
snov a nádejí! Koniec koncov, je to 
také nepríjemné a problematické 
podieľať sa na cudzej bolesti a 
zúfalstve.”

Chceš mať budúcnosť? Šťastnú budúc-
nosť? Situácia na našej planéte je teraz 
kritická a každý deň sa deje veľa hroz-
ných vecí. Surová pravda je, že nám je 
to jedno. Dištancujeme sa od cudzej bo-
lesti, aby sme necítili svoju. Inak bude 
po priznaní bolesti iného človeka nutné 
zmeniť svoj život. To nám spôsobuje 
nepríjemnosti. 
Verejný dejateľ Elie Wiesel povedal: 

 Jeho slová, hoci odkazujú na holokaust, 
sú aktuálne aj dnes. Ale prečo? Pretože 
namiesto hľadania riešení hľadáme, kto 
je vinný. Pretože sme sa celý život ne-
naučili brať zodpovednosť na seba. Ale 
dnes je situácia taká kritická, že sa už 
viac nemôžeme správať ako deti. Nastal 
čas dospieť a konať. 
Máme jedinečnú šancu spojiť sily, aby 
sme prežili. A nielen prežili, ale vybu-
dovali krásny, bohatý svet – Tvorivú 
spoločnosť, ktorá bude tešiť každého, 
a ktorú budeme môcť zanechať našim 
deťom. Prišiel čas pravdy, čas voľby.

Ďalšou veľmi sľubnou technológiou sú pi- 
ko- a nanotechnológie. Rozsah nano– za-
čína od 100 nanometrov do 1 nanometra, 
piko– je ešte menšie. Môžete dokonca vi-
dieť aj objekty, ktoré spadajú do rozsa-
hov, aby ste mali predstavu o tom, aké sú 
to malé rozmery. Takéto roboty nemajú 
motory, ktoré sú nám známe. Obvykle sú 
ovládané vonkajším pôsobením. Môže to byť 
pomocou magnetického poľa, čo tiež umož-
ňuje určiť polohu nanorobota. Kde sa plánuje 
použitie takýchto robotov?

nanotechnológie
ako ďalšia zbraň na zotročovanie ľudí alebo ich 
hromadnú likvidáciu. Zamyslite sa sami, vari 
je možné uvidieť nanorobota v pohári vody? 
Kto si môže byť istý, že robot nebude naprogra-
movaný na deštruktívnu činnosť? V spotrebi-
teľskej spoločnosti pre človeka neexistujú 
záruky ani bezpečnosť.“

Zodpovednosť každého z nás

Samotní vedci hovoria, že táto 
technológia dokáže predĺžiť ľudský 
život na 120-160 rokov

“
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8 OSNOV TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI

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

ŽIVOT ČLOVĚKA

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

Nikdo a nic ve společnosti nemá právo ohrožovat život a svo-
bodu Člověka! Každý Člověk má garantované bezplatné zajiš-
tění základních životních potřeb, včetně jídla, bydlení, lékař-
ské péče, vzdělání a plného sociálního zabezpečení.
Vědecká, výrobní a technologická činnost ve společnosti má 
být nasměrována výhradně na zlepšení kvality lidského živo-
ta. Zaručená ekonomická stabilita: absence inflace a krizí, sta-
bilní a stejné ceny na celém světě, jediná měnová jednotka, 
fixní minimální zdanění nebo žádné zdanění.
Bezpečnost Člověka a společnosti před jakýmkoliv druhem 
ohrožení je zajištěna jednotnou celosvětovou službou na ře-
šení mimořádných situací.

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

Ideologie by měla být zaměřena na popularizaci nejlepších 
lidských vlastností a na ochranu před vším, co je namířeno 
proti Člověku. Hlavní prioritou je lidskost, vysoké duchovně 
morální zásady Člověka, humánnost, poctivost, vzájemná úcta 
a upevňování přátelství.
Vytvoření podmínek pro rozvoj a výchovu Člověka s velkým 
písmenem, pěstování mravních hodnot v každém člověku a ve 
společnosti. Zákaz propagandy násilí, nepřípustnost a odsou-
zení jakékoliv formy rozdělení, agrese a antihumánních projevů. 

Každý člověk v Tvořivé společnosti má právo na všestranný 
rozvoj a seberealizaci.Vzdělání by mělo být bezplatné a stejně 
dostupné všem. Vytvoření podmínek a rozšiřování možností 
pro realizaci tvůrčích schopností a nadání Člověka.

Pojem „moc“ v Tvořivé společnosti neexistuje, protože zodpo-
vědnost 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, ekono-
mických otázek, které vedou ke změně kvality života Člověka, 
se předkládá k všenárodní diskuzi a hlasování (referendum).

Všechny přírodní zdroje patří Člověku a spravedlivě se rozdě-
lují mezi všechny lidi. Monopolizace zdrojů a jejich iracionální 
využívání jsou nepřípustné. Tyto zdroje se spravedlivě přeroz-
dělují mezi obyvatele celé planety.
Přeje-li si to člověk, je mu garantováno pracovní místo. Mzdy 
za vykonávání identických pozic, za stejnou specializaci či pro-
fesi mají být stejné na celém světě. Každý má právo na osobní 
vlastnictví a příjem, avšak v mezích výše kapitalizace jednot-
livce, které jsou stanovené společností.

SVOBODA ČLOVĚKA

BEZPEČNOST ČLOVĚKA

TRANSPARENTNOST A DOSTUPNOST          
INFORMACÍ PRO VŠECHNY

TVOŘIVÁ IDEOLOGIE

ROZVOJ OSOBNOSTI

SPRAVEDLNOST A ROVNOST

SAMOSPRÁVA SPOLEČNOSTI
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Pokud skutečně budeme chtít a každý, kdo pochopil smysl 
a podstatu Tvořivé společnosti, je reálné ji vybudovat 
do 10 let. Záleží to však na lidském úsilí každého. Pokud 
budeme spoléhat na to, že někdo udělá něco za nás,
tak se nevytvoří. Není to záležitost jedince, 
ale je to úkolem nás všech.

“

Z pořadu „Tvořivá společnost" creativesociety.com/sk
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Každý ví, nebo slyšel o tom, že cukr je 
škodlivý. Přesto počet konzumentů slad-
kostí neustále roste. Potravinářský průmysl 
expanduje a cukr je nyní nejen ve sladkos-
tech, ale také v omáčkách, dětské výživě, 
polotovarech, džusech, jogurtech a mno-
ha dalších výrobcích.

Bezpečná dávka cukru neexistuje. Cukr 
negativně ovlivňuje všechny tělesné orgány 
a systémy bez výjimky.

Konzumace rafinovaného cukru je hlav-
ní příčinou metabolického syndromu. Meta-
bolický syndrom je označován za epidemii 
21. století. Jedná se o patologický stav, při 
kterém je narušen metabolismus. Člověk se 
rychle unaví, výrazně se mu zvýší  chuť k jíd-
lu, vzniká apatie a bolesti hlavy. Mnoho lidí 
tomu zpočátku nevěnuje pozornost  a pova-
žuje to za přirozený důsledek přepracování.

Objevuje se nadměrné množství tuku ko-
lem pasu a lidé si myslí, že je to způsobeno 
nedostatkem pohybu a špatnou výživou. 
Metabolický syndrom - vede k rozvoji hy-
pertenze, obezity, hyperglykémie a zvyšu-
je riziko  mnoha onemocnění.

Melatonin běžně plní tyto funkce: udržu-
je cyklus spánek-bdění, proto je také znám 
jako spánkový hormon; zpomaluje stárnutí 
a prodlužuje dlouhověkost; působí proti stre-
su; má protinádorové účinky; snižuje bolest 
svalů; zabraňuje demenci a duševním poru-
chám; reguluje tělesnou teplotu a je imuno-
-modulátorem. 

Konzumace rafinovaného cukru sni-
žuje sekreci melatoninu v epifýze. To vede 
k narušení všech regulačních systémů těla: 
nervového, imunitního a endokrinního. Do-
chází k nerovnováze ve vylučování hormo-
nů hypofýzy, která reguluje žlázy s vnitřní 
sekrecí. 

V našem trávicím systému je často pří-
tomno mnoho bakterií, virů, prvoků, červů, 
plísní (hub), kterých si často ani nevšimne-
me: zejména rodu Candida, které se většinou 
živí cukrem. Parazité, kteří v nás žijí, uvol-
ňují do krevního oběhu toxiny. Ukazuje se, 
že čím více je krmíme sladkostmi, tím více 
jich máme a tím více odpadních produktů se 
dostává do těla. 

Tělo se snaží očistit a odplavit toxiny vše-
mi možnými způsoby, včetně kůže a sliznic. 
To je jednou z příčin závažných nádorových 
onemocnění, alergií a autoimunitních pro-
cesů. 

Paraziti mají tu vlastnost: nutit nás k 
tomu, abychom jedli sladkosti, mouku a 
mléčné výrobky, protože ty jsou pro ně dob-
rým živným substrátem. Jinými slovy, řídí 
naše stravovací chování. To je jedna z pří-
čin závislosti na cukru.

Dnes se velká část konzumovaných cukrů 
skrývá ve zpracovaných potravinách, které se 
běžně nepovažují za sladkosti.

Věci, které jsme dlouho považovali za 
zdravé (jako marmeláda, kompot nebo do-
mácí koláče), našemu tělu velmi škodí. A jak 
je tato tradice zakořeněná? Pokud chcete 

někomu udělat radost, můžete mu dát něco 
sladkého: dětem bonbónky, návštěvě určitě 
dortíček. Proč nepřemýšlíme o důsledcích 
nákupu sladkostí?

Pravděpodobně jste už slyšeli o účincích 
cukru na mozek? Věděli jste, že závislost na 
cukru je podobná drogové závislosti?

Vzhledem k tomu, v jakém konzumním 
formátu nyní žijeme, rafinovaný cukr pod-
poruje spotřebu potravin a činí lidi závis-
lými na potravinách a následně na lékárně. 
Všechna tato onemocnění se vyvíjejí po-
stupně. Vše, co jsme uvedli, je volně publi-
kované na internetu a v dostupné literatuře.  
 
Poptávka však vyvolává nabídku: to, co si 
koupíme, to bude na pultech. A pak už je 
volba na vás.

Tvořivá společnost, v níž je tou nejdů-
ležitější hodnotou život každého člověka, 
je přirozenou potřebou každého obyvatele 
naší planety. Tvořivá společnost je preven-
tivní medicína a zdravé stravování, kde jsou 
potraviny zdravé, plnohodnotné a bez škod-
livých přísad.

Populární vědecký časopis Nature 
zveřejnil článek s názvem „Toxická 
pravda o cukru.“ 

V něm Robert Lastig, pediatr, endo-
krinolog a vedoucí Centra pro obezitu 
dětí a dospívajících na Kalifornské uni-
verzitě v San Francisku, hovoří o tom, 
že potravinářský průmysl nyní přidává 
cukr do svých výrobků (nealkoholic-
kých nápojů, polotovarů a hotových 
jídel) údajně pro zlepšení chuti, ale ve 
skutečnosti - pro zvýšení prodeje. 

ŠOKUJÍCÍ PRAVDA O CUKRU

WHO (SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ 
ORGANIZACE) uvádí, že denně 
můžete sníst 25 gramů 
(maximálně 6 čajových lžiček) 
rafinovaného cukru.

“

PŘÍČINA METABOLICKÉHO SYNDROMU

SNIŽUJE SEKRECI MELATONINU V EPIFÝZE

Podle WHO, dnes Na Zemi žijí 
přibližně DVE miliardy lidí se 
zbytečnou nadváhou, z toho 650 
milionů dospělých starší NEŽ 18 
let a více než 120 milionů dětí je 
obézních.

“

ČÍM VÍCE CUKRU - TÍM VÍCE PARAZITŮ

CANDIDA

Například 1 polévková lžíce 
kečupu obsahuje asi 1 čajovou 
lžičku cukru.

“

CUKR SE SKRÝVÁ I V POTRAVINÁCH, 
KTERÉ NEPOVAŽUJEME ZA SLADKOSTI

POTĚŠENÍ ANEBO ZÁVISLOST?

Toxická pravda o cukru 
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0:01:00 Úvodní řeč moderátora. Jsme lidé. Chceme žít

0:32:47 Šance pro celé lidstvo

0:41:15 Přehled nedávných klimatických událostí, část 1

0:59:36 Monitoring nárůstu klimatických katastrof

1:09:06 Válka na Ukrajině popsána očitými svědky

1:39:52 Pokud nás nezabije klima, zabijeme se navzájem

1:52:24 Rozdělení vědců v otázce klimatu,  část 1

2:07:49 Geologická fakta o cyklické změně klimatu

2:17:22 Přehled nedávných klimatických událostí, část 2

2:26:55 Ještě pochybujete, že jde o poslední válku lidstva?

2:32:32 Záchranné složky. Jsou schopny nás ochránit?

2:49:16 Pandemie. Válka. HLAD

3:01:42 Strádání hladem. Co o tom víme? Kanibalismus

3:08:38 Hlad ve 21. století je absurdní. Nejnovější technologie

3:13:11 Kdo má prospěch z hladomoru a válek?

3:20:45 OSN je business se stále rostoucím rozpočtem

3:24:20 Názor světového odborníka na ekonomii, Dr. Ichak Adizes

3:31:14 Tragédie v Kentucky. Jak zabíjí klima?

3:48:55 Podněcování ke vzájemné nenávisti

3:59:27 Boj proti CO2 je největším finančním podvodem století

4:19:51 Hokejkový graf. Kult CO2

4:28:13 Antropogenní teorie CO2 je vědecky nepodložená

4:37:13 Co způsobují skleníkové plyny?

4:50:28 Víceúčelový komplex Voschod - ochrana před korupcí

4:57:06 Slovo moderátora

5:09:27 Nemůžeme se spoléhat na vlády, Jeff Monson

5:15:22 Módní průmysl je zločinem proti lidskosti

5:29:41 Rozpor mezi zákony ekonomie a zákony ekologie

5:46:09 Obrovská vodní krize. Existuje řešení?

5:53:42 Mega zemětřesení v Japonsku

5:57:49 Jaké kázání by mělo zaznít ve všech chrámech světa?

6:10:15 Zemětřesení a sopky. Falšování údajů

6:28:38 Uprchlické tábory

6:50:38 Obchodování s lidmi. Nejste v bezpečí!

6:57:42 Trh s lidskými orgány. Proč se technologie nezavádějí?

7:07:11 Zotročení států zadlužením, John Perkins

7:14:41 Cena za nerovnost ve společnosti, prof. Robert Kennedy

7:27:10 1% nejbohatších. Moc

7:33:45 Finanční zdroje máme. Ale nevyužíváme je.

7:41:16 Kdo sponzoruje projekt Creative Society?

7:51:40 Jak média manipulují s tématem CO2?

7:58:59 Zelená energie

8:09:09 Proč se Golfský proud zastavuje a jaké to má důsledky?

8:22:54 Ohřívání oceánů. Co se děje na jejich dně

8:49:52 Velké sluneční minimum

8:58:50 Příčiny kataklyzmat 12 000 letého cyklu

9:05:05 Rozdělení vědců v otázce klimatu,  část 2

9:29:36 Jak se bránit cykličnosti?

9:31:42 Proč se můžeme bránit klimatu pouze v Tvořivé společnosti?

9:47:28 Tvořivá společnost je reálná. Názor právníka

9:54:55 Hodnota lidského života jako základ právních předpisů

10:16:19 Kdo jsou skuteční hrdinové dnešního dne?

10:37:04 Závěrečná řeč. Jsme lidé. Jsme za Tvořivou společnost!

11:02:50 Ukončení fóra

Mezinárodní online fórum „Globální krize. 
Jsme lidé. Chceme žít“ je rozsáhlá a bez-
precedentní událost organizovaná díky 
nezávislému sjednocení milionů lidí ze 
180 zemí na platformě Tvořivá společnost. 

Vysílání proběhlo na desítkách tisíc soci-
álních a mediálních kanálů po celém svě-
tě. Událost je iniciována a realizována na 
dobrovolnické bázi vlastním přičiněním a 
díky osobním prostředkům lidí.

GLOBÁLNÍ KRIZE. 
JSME LIDÉ. 

CHCEME ŽÍT.

MEZINÁRODNÍ ONLINE FÓRUM

Záznam fóra 
„Globální krize.

Jsme lidé. Chceme žít.“ 
naleznete na: 

creativesociety.com/cs

TÉMATA MEZINÁRODNÍHO ONLINE FÓRA:

7. května 2022 /  
100 jazyků  

simultánního překladu / 
180 zemí


