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1. DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ČLOVEK NA 
PRVOM MIESTE

ZPRÁVA O NAŠÍ 
BUDOUCNOSTI

ČO SA STALO 
12. 11. 2022?

Milí čtenáři, 

noviny  
Tvořivá společnost. Tvorivá 
spoločnosť
připravují dobrovolníci projektu
Tvořivá společnost z České 
a Slovenské republiky. Tento 
projekt sjednocuje lidi  
z celého světa. 
Je východiskem z krizí, které 
způsobuje současný 
spotřebitelský formát společnosti.

Přidejte se k nám:
creativesociety.com/cs creativesociety.com/cs 
creativesociety.com/skcreativesociety.com/sk

#TvorSpol
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Jestliže se umíte připravit, zvládnete 
i tu největší katastrofu. Ale to chce 
tři základní věci. Sjednotit se za 
společným cílem. Obnovit důvěru 
mezi lidmi, státy a tak dále. Ale ten 
největší problém? Říci si skutečnou 
pravdu. Nezaujatou pravdu, která 
není ovlivňována korporacemi, zájmy 
Evropské unie nebo zájmy některých 
elit a tak dále. A mám pocit, že 
největší problém je ta třetí podmínka. 
O pravdě nechceme slyšet, protože 
pravda je dneska přeci hoax, ne?“ 
Konstatuje pan prof. Staněk.

“
PRAVDA
není hoax
ekonom, prognostik

prof. Peter Staněk

1. DÍL

David Bail (DB): „Jak byste definoval dobu, 
ve které žijeme? Jedná se o krize, které ča-
sem odezní a vše se vrátí do starých kolejí, 
nebo se ocitáme na hranici velkých změn?“

DB: „Jak byste definoval současný euroame-
rický civilizační model, ve kterém žijeme?“

DB: „Lidé stále spoléhají na tohle: tak to bude 
někdy za 100, za 200, za 300 let, ale pravda je 
taková, že to jsou změny, které skutečně nás 
mohou postihnout, nebo nás postihnou.“

DB: „Na poslední konferenci, která se jme-
novala „Globální krize, jsme lidé, chceme 
žít,“ jsme se snažili oslovovat odborníky, 
abychom objasnili, jaké jsou skutečné pří-
činy klimatických změn a došli jsme napří-
klad k závěru, že ty změny, které se odehrá-
vají na planetě, jsou cyklického charakteru 
a odehrávají se nejenom na planetě Zemi, ale 
i na jiných planetách. Mohl byste se nějak 
vyjádřit k tomu, na co bychom se měli orien-
tovat ohledně změny přírodního prostředí, 
nebo jak vůbec vnímat tohle téma? 

PS: „Je to anglosaský civilizační model, kte-
rý vychází z ovládání, dobývání, z likvida-
ce každého, kdo je nepohodlnej, z toho, že 
drancují přírodní zdroje a žijí v podstatě na 
úkor ostatních i přírody. Ty ostatní možná se 
nám nebudou vzpouzet, nebudou provokovat, 
nebudou se stavět proti, ale máme tam jeden 
fenomén, který nerespektuje člověka. To je 
příroda. A zapomínáme na základní fenomén.

PS: „Zkuste se podívat na dněšní katastro-
fické události. Gigantické záplavy v Číně, 
gigantické záplavy v Kolumbii, v Argentině, 
v Brazílii, Londýn dva metry pod vodou, 
Paříž metr pod vodou, vinice zničily obrov-
ské kroupy a tak dále. A položíte si otázku, 
jestli můžeme vysvětlit tenhle ten fenomén. 
A já vám řeknu takovou podivnou věc. Před 
zhruba 10 lety se objevily výzkumy, které se 
zabývaly ringwooditem. 

Teď se dělalo pět nových klimatických 
modelů, které, ve značné míře korigu-
jí výsledky IPCC. Dělaly je opět nezávislé 
skupiny. A jedna zajímavá skutečnost, výraz-
ným způsobem dochází k omezení fungování 
Golfského proudu s tím, že se posilňuje jižní 
větev směřující do Guinejského zálivu do Af-
riky a oslabuje se větev směřující do severní 
Evropy. Takže, předpokládá se, že severní 
část Evropy, to znamená severní Francie, Vel-
ká Británie, severní Německo, Skandinávie 
budou mít průměrnou teplotu o 20 stupňů 
nižší. Průměrnou teplotu. Středozemí bude 
mít větší srážky, zmenší se rozdíl mezi létem 
a zimou, bude příjemné podnebí, dokonce se 
možná zazelená znova Sahara a vaše klíčová 
otázka bude znít, kde je klimatický předěl. 
Problém je v tom, že existuje ještě jedna stu-
die, zásadní, mezinárodní, která proběhla bez 
nějaké pozornosti médií zhruba před rokem 
a půl. Cituji:

Jedinej problém pro lidskou společnost je 
v tom, že na tom území, které nebude vhodné 
pro život, žije 1,8 až 1,9 miliardy lidí. Co s nimi? 
Klimatičtí migranti, přesun, mísení ras a tak 
dál.

Ringwoodit je speciální minerál, který se 
nachází v hloubkách 60 až 80 km. Váže 
vodu, on je jak špongie. Množství vody váza-
né v ringwooditu za běžných podmínek je dva 
a půlkrát větší než množství vody v oceánech. 

Ale ringwoodit má zvláštní schopnost. Teď 
jste možná viděli záběry obrovského jezera 
v Kanadě, nebo v Číně, které mizí za 24 hodin. 
Máte velikánské jezero a za 24 hodin je jezero 
pryč. Kam zmizelo? A najednou se zjistilo, že 
ty výzkumy ringwooditu ukázaly jednu věc. 
Ringwoodit funguje pulzačním způsobem. 

Každých 12000 let postupně stahuje vodu 
z povrchu, to vidíte i ty změny vody, ale pak 
dochází k eruptivnímu uvolňování, pak vidíte 
gigantické záplavy, které postihují jednotli-
vé oblasti na planetě a největší fór, vyústí to 
do gigantických tsunami o výšce jeden kilo-
metr, které propláchnou celý povrch planety. 
Máme „fantastické štěstí,“ právě skončilo 
12000 let. 

Měli bychom být pokorní a v úctě stát před 
přírodou a uvědomit si, kolik neznáme a né 
sebevědomě vyřvávat do světa, že žijeme 
v antropocénu a člověk určuje vývoj na pla-
netě. Je to bezzubé vychloubání.

Peter Staněk (PS): „Zjišťujeme, že civilizač-
ní model založený na drancování spotřeby 
a neomezené neodpovědnosti a tak dále, 
končí. Už nemůže pokračovat dál. Bude to 
opět konkurence, bezuzdná spotřeba, dran-
cování přírodních zdrojů, neodpovědnost 
za sebe, za společnost, za všechno, anebo 
to bude jiná společnost založená na jiných 
východiscích a principech?

základní fenomén

podivná věc

Příroda bez nás přežije 
úplně nádherně,  
my bez té přírody nepřežijeme 

“

V příštích 5 až 10 letech 20 až 25 
procent povrchu planety Země, které 
jsou vhodné pro život, se stanou 
nevhodními pro život a vznikne 
nových 10 až 12 procent povrchu, kde 
budou vhodné podmínky pro život. 

“
Ringwoodite
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PS: „Jestliže se umíte připravit, zvládnete i tu 
největší katastrofu, ale to chce tři základní 
věci. Sjednotit se za společným cílem, ob-
novit důvěru mezi lidmi, státy a tak dále, 
ale ten největší problém je říci si skutečnou 
pravdu, nezaujatou pravdu, která je ovlivňo-
vána korporacemi, zájmy Evropské unie nebo 
zájmy některých elit a tak dále. A mám pocit, že 
největší problém je ta třetí podmínka. O pravdě 
nechceme slyšet, protože pravda je dneska pře-
ci hoax, ne?“

PS: „Na Stanfordské univerzitě rozvíjí koncep-
ci společnosti budoucnosti založenou na bez-
pečnostních protokolech rostlinné říše, a ne 
lidské. Žádná konkurence, žádný boj, žádná 
neodpovědnost a tak dále, ale komunikace, 
spolupráce, empatie. Představte si, že rostli-
ny jsou tady o miliardu let déle, pochopily, že 
vzájemné ničení a boj je nesmyslnej. Musíme 
najít vzájemnou rovnováhu vztahů, jestliže 
pochopíte, jak fungují informace ve vašem 

DB: „Pravda je dnes konspirace a tak dál, 
pravda je dnes přednášení katastrofických 
scénářů. I nám se to stává celkem běžně, že 
nám lidé říkají „Vy jste katastrofisté, vy jenom 
strašíte”, ale není přece podstatou to, že pakliže 
chceme najít řešení, tak musíme znát pravdu? 
Přece když nevíme, co se děje, tak nemůžeme 
ani najít žádné adaptační plány. A my si musí-
me uvědomit, že tohle není jenom nějaké poví-
dání co by kdyby, to už je realita, která se týká 
nás všech. Akorát proto, protože se možná nám 

Maximálně 10 let ne víc

Deset nejbohatších Američanů 
vlastní tolik jako 3,7 miliardy 
nejchudších lidí na této planetě.

“

BYLA ZVEŘEJNĚNA ZPRÁVA 
O BUDOUCNOSTI LIDSTVA

Jaderná apokalypsa  
je skutečnou hrozbou.  
Ale ne tak, jak jsme si mysleli.

“

   Zpráva je natolik šokující, že Rotary International požádala o její co 
nejrychlejší zveřejnění. 

Mnozí členové klubů Rotary/Rotaract se dlouhodobě podílí na řešení 
nejzávažnějších problémů světa, podnikají kroky k vytvoření trvalé změny 
v malých i velkých komunitách, i na úrovni celého světa. Tato zpráva je 
krokem k přijetí důležitých rozhodnutí a nezbytných opatření. Na základě 
komplexního zpracování dat v matematickém modelu představuje, co 
přesně čeká svět v blízké budoucnosti. Tyto informace jsou naprosto 
zásadní pro každého obyvatele planety Země. 

Odkaz na naléhavou 
zprávu: 

Prognóza vývoje klimatických katastrof v příštích 10 letech 
na základě matematického modelu

Dr. Ichak Kalderon 
Adizes, Generální 
ředitel, poradce 
několika premiérů 
a vládních 
úředníků USA

Řečníci:
DR. ICHAK KALDERON ADIZES
DR. SEEMA MANRAL NEGI
ELIZAVETA CHROMOVA
DR. JOHN AHN

Klimatické faktory, které jsou v současné době veřejnosti neznámé 
a jejich vliv na geopolitiku a globální podnikatelské prostředí
Konkrétní plán a řešení k překonání globální hospodářské 
a klimatické krize. Nejen pro podnikatele.

Dne 15. října 2022 se uskutečnilo živé online vysílání 
naléhavé zprávy „BUDOUCNOST LIDSTVA“ určené 
výhradně pro členy klubů Rotary a Rotaract. Vzhledem 
k důležitosti zprávy bylo sdělení v rámci klubů po-
prvé v historii simultánně překládáno do 14 světových 
jazyků. 

Jedná se o průlomovou videoprezentaci o tom, 
jak překonat klimatické katastrofy, sjednotit se 

a zachránit životy na celém světě.

Témata zprávy:

POSUN ZEMSKÉHO JÁDRA 1997-1998

futureofhumanity.report/en

ELIZAVETA CHROMOVA, 
geoložka a geofyzička

Čechům neodehrávají ty klimatické katastrofy 
ještě přímo za oknem, i když to není pravda, 
zatím máme pocit, že se nás to netýká.“

organismu, pochopíte, jak složitě se vytváří 
svět kolem nás a pochopíte taky poslední věc, 
člověk je nejdokonalejší a nejsložitější výtvor 
přírody.“

toto jsou úryvky 
z 1. dílu rozhovoru 
s prof. Staňkem. 

„Pravda není hoax.“ prof. Peter Staněk

„Cílem života je posun poznání.“  
prof. Peter Staněk

„Na změnu máme max. 5 let!“ 
prof. Peter Staněk
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ČL OV EK  N A  PRVOM  MIES T E

...pokračovanie z minulého čísla

úryvok z relácie  „Tvorivá spoločnosť. Otázky a odpovede“

IM (Igor Michajlovič): A to, že peniaze 
čoskoro zmiznú, priatelia, popravde pove-
dané, tak to bude. Otázkou je len, ako? Či 
formou prechodu zo spotrebiteľského for-
mátu na tvorivý, a potom ...
A to, že to tak bude, to vám hovorím, teraz 
to v podstate nechápe len hlúpy človek. Pre-
páčte, že hovorím otvorene, pretože doba je 
taká: pozrite sa von, otvorte oči, pozrite sa, 
ako to postupuje. Ešte raz hovorím, pozrite 
sa, ako to postupuje, spočítajte si to. Vezmite 
si pravítko, kalkulačku – a všetko sami po-
chopíte. A vypočítajte, kedy to všetko bude. 

s rozvojOm tvorivej spoločnosti 
peniaze nebudú potrebné

CHÁPETE TEN ROZDIEL?

T (Tatiana): Tu je veľmi dôležité pochopiť, 
že peniaze existujú iba v prechodnom ob-
dobí (IM: Samozrejme). Pretože s priateľmi 
sme tiež diskutovali o tom, čo mnohí hovo-
ria, že „peniaze sú nástrojom vykorisťovania” 
a vy tu hovoríte o Tvorivej spoločnosti, ale 
peniaze nemôžu existovať, žiadna mzda ne-
môže byť, pretože kým sú peniaze, existuje 
aj vykorisťovanie jedných ľudí...“
IM: Druhými, áno… Samozrejme.
K (Katarína): Dlhy, úvery, moc, áno.

R (Róbert): A moc človeka nad človekom.  
Ten, kto má peniaze, je nad tým, kto ich 
nemá, áno...
IM: Ale opäť, prečo v prechodnom období 
musia zostať peniaze?

T: Prečo?
IM: Pretože, prepáčte, šesťtisíc rokov nás 
rozdeľovali, naučili nás, ako žiť oddelene, 
naučili nás, ako zarábať peniaze nepred-

staviteľnými neľudskými spôsobmi. Ale 
zároveň nás navykli na peniaze. Pre nás je 
zrozumiteľný tento spôsob. My ho nemôže-
me zrazu vziať a odstrániť. Prečo? Pretože 
nemáme skúsenosti. Ale keď si vytvoríme 
túto skúsenosť... To môže byť celkom krát-
ka doba, kedy peniaze môžu prežiť asi tak 
päť rokov, hovorím obrazne, možno desať. 
Všetko závisí od nás, priatelia. Ale nie viac. 
Prečo? Nemá to zmysel. Vysvetlím vám to 
jednoducho. 

Bol vytvorený pre obdobie prechodu do 
Tvorivej spoločnosti. Prečo? Je to systém, 
ktorý dokáže kontrolovať všetkých a každé-
ho, každý cent na celom svete. Teda systém 
schopný slúžiť nie jednotlivému štátu, ale 
celému svetu, všetkým štátom. A nikto, ani 
jeden človek nebude môcť ani ukradnúť, ani 
oklamať, nič nebude môcť. Je to skutočne 
tak. Stačí zapojiť tento systém a všetci 
sa staneme čestnými a slušnými ľuďmi. 
Nuž, toto je jedna strana. Druhá strana je, 
že nebudú chudobní a biedni. Rozumiete?

Jednoducho, peniaze budú nepotrebné, chá-
pete, no, jednoducho zbytočné. Čo nám dáva-
jú peniaze? Oblečenie, čo ešte dávajú, jedlo, 
no, nejakú zábavu, dokonca (T: Hierarchia)... 
hierarchia. Hierarchia okamžite zmizne. 
Toto je Tvorivá spoločnosť.

Dnes je množstvo technológií, už existujú, ale 
nemožno ich realizovať v spotrebiteľskom 
formáte, ktoré spravia náš život takým, aký 
ani spisovatelia sci-fi neopísali. 

“

Toto je naše spoločné vlastníctvo, 
nás všetkých a každého jedného na 
tejto planéte. Preto toto všetko 
musíme mať bezplatne. 

“

SPOLOČNOSŤ, 
kde sú si všetci rovnÍ

GARANTOVANÝ ZÁKLADNÝ PRÍJEM

IM: Nech je šéf akýkoľvek, v zamestnaní si 
robí svoju prácu. A jeho práca sa ničím nelíši 
od upratovača. Viac zodpovednosti zna-
mená, že aj trest môže byť vyšší. Ale aj 
upratovač robí náš svet krásnym a čistým. 
Rozumiete, teraz máme rozdelenie – uprato-
vač a minister. Chápeš, je tu rozdiel (T: Áno). 
Prečo? Minister – to je moc, on píše zákony, 
chápeš. On riadi životy ľudí. A tam, prepáč-
te, životy ľudí riadia ľudia. Tento upratovač 
riadi život vrátane života toho ministra. 

A človek, keď pracuje, podľa súčasnej ana-
lógie, na ministerstve, to znamená, že tam 
spravuje nejakú infraštruktúru alebo nie-
čo iné, ja neviem, stavebníctvo, poľnohos-
podárstvo, je to ten človek, ktorý rozumie 
poľnohospodárstvu. A niekto musí, samo-
zrejme, koordinovať tieto činnosti. A on už 
nie je ministrom, ale koordinátorom. On 
jednoducho zodpovedne vykonáva svoju 
prácu. No absolútne transparentne a všetci 
ho sledujú a vidia. Dokonca aj v čase, keď 
budú ešte v prechodnom období peniaze, je 
to jedno. 

 ČO JE VIACÚČELOVÝ KOMPLEX 
VOSCHOD?

Teda základný príjem, ktorý je každé-
mu pridelený podľa práva. Všetko ostat-
né, prebytky, ideme a zarobíme si na to, čo 
chceme. Čo to znamená? Zase, človek musí 
mať bývanie? Musí. Musí byť skvelé, nie zlé. 
No niekomu je málo 60 metrov štvorcových, 
on chce 600 metrov štvorcových, no, človek 
chce. Chce mať zlatý záchod. No ak chce, 
tak nech má, nech si zarobí. Stačí mu ísť do 
práce, zarobiť, no práca musí byť inak zapla-
tená. Ale musí človek platiť v byte za plyn, za 
svetlo, za všetko ostatné? Nie, samozrejme, 
že nie. Pretože toto sú zdroje, ktoré patria 
nám. Správne? Teda sú to tie zdroje, ktoré 
nepatria nejakému oligarchovi, ktorý nám 
ich predáva za toľko, za koľko chce. 

No niektorí povedia: „Veď je to drahé“ a po-
dobne. A tu je, priatelia, jednoduchá odpo-
veď. Ak máme, napríklad, byt 60 metrov 
štvorcových na osobu, nemusí zaň platiť 
vôbec nič. Ale kým existujú peniaze, sa-
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Ale v Tvorivej spoločnosti, verte mi, 
bude všetkého dosť pre všetkých, 
aj s nadbytkom, dokonca 
aj v prechodnom období.

“

Načo páchať priestupok, keď 
vyslovene vieš, čo robíš? Teda, 
že ideš proti spoločnosti. Je to tak?

“

prechodné obdobie

efektívny nástroj

zločin vymizne

mozrejme, za upratovanie priestoru upra-
tovačovi niečo musí dávať. No ako inak? Zo 
svojho základného príjmu, toho, ktorý mu 
dáva spoločnosť.

A tento základný príjem musí zahŕňať 
v sebe všetko. Teda musí stačiť na stravo-
vanie, na jedlo, na zábavu a aj na auto, nie 
luxusnej triedy, ale strednej, dobré auto, aby 
sa človek cítil ako normálny dôstojný člo-
vek. A to je to, čo sa musí poskytovať bez-
platne. Ale ak chce človek väčší dom a chce 
cestovať…

No, tak si spravme analógiu moderného, po-
vedzme kórejského auta, áno? Človek chce 
jazdiť, napríklad, na mercedese a  bývať 
v dome s rozlohou 600 metrov štvorcových. 
Prepáčte, ale za 600 metrov štvorcových, za 
elektrinu na vlastné náklady, zdôrazňujem, 
musí všetko zaplatiť. Prečo? Pretože je to 
nadbytok. Správne? V prechodnom období. 
A práve tu si zvykneme na to, že za nadby-
tok treba platiť. No zato máš viac, ja neviem, 
vlastný golf, neviem, alebo ešte niečo...

T: Možno máš, ako ste hovorili, hobby, rád 
upratuješ. Potrebuješ väčšiu plochu.

IM: Áno, aj toto môže byť. No, môže to byť. 
Ak človek ráno vstane, 60 metrov štvorco-
vých uprace za päť minút, ale je zvyknutý 
každé ráno dve hodiny upratovať, chápeš, 
iba umývať podlahy (K: Áno). Preto potrebu-
je veľký dom. No všeličo sa stáva, nikto nie je 
proti. Toto všetko je v poriadku a normálne.

V SPOTREBITEĽSKOM FORMÁTE NIKDY 
NEBUDE DOSŤ PEŇAZÍ

No, ak si človek postavil dom alebo si ho kú-
pil, nikto nemá právo vyrubiť mu daň za 
jeho majetok. Vlastníctvo znamená vlast-
níctvo, to je tvoje vlastné. A ako možno vy-
berať daň z toho, čo je moje? Alebo za auto: 
dalo ti ho spoločenstvo, alebo si si auto kú-
pil. Už si ho kúpil od výrobcu, všetci na tom 
zarobili, spoločenstvo, samozrejme, tiež na 
tom zarobilo, pochopiteľne. Teda peniaze 
boli prerozdelené. 
A ty za to musíš zaplatiť daň, no, v niekto-
rých krajinách to tak je. Je to smiešne. Toto 
bezprávie ľudí, neustále, povedzme, prehlbo-
vanie spotrebiteľského formátu, kde niektorí 
majú stále všetkého málo. V spotrebiteľ-
skom formáte nikdy nebude dosť peňazí 
ani pre štát, ani pre jeho vládcov. A pre 
ľudí žijúcich v týchto štátoch o to viac. 

R: Áno, stretli sme sa s týmto „Voschodom“. 
A tu si ľudia kladú otázku: „Ako chceme za-
ručiť, že tí, ktorí budú dozerať na ‚Voschod‘, 
ho nebudú využívať proti ľudstvu?

IM: Viacúčelový komplex „Voschod“ máte 
na mysli, však? R: Áno. 

IM: Priatelia, v spotrebiteľskom formáte 
vám nikto nič negarantuje. Prečo? Pretože 
je to nástroj. Dnes sa ho jednoducho boja 
všetci. Prečo? Jednoduchý príklad, prečo to 
tajiť, áno pýtali sa naň. Povedzme, že aj keď 
najvyšší predstavitelia štátu majú záujem, 
možno, viete, ako o nástroj pre seba, no 
medzi ľuďmi a vládcom je taká byrokratická 
vrstva, tá je vždy proti. Prečo? Lebo kalné 
vody, všetka tá korupcia, kradnutie a kradne 
sa toľko, že... v každej krajine. A tu sa ob-
javuje systém, ktorý umožňuje odhaliť 
každého korupčníka, každý plán a všet-
ko ostatné. No samozrejme, že to nechcú, 
prirodzene že nie.

No, na jednej strane je to dobré pre štát, môže 
to ušetriť obrovské peniaze, tieto peniaze 
presmerovať do nejakého tvorivého smeru 
alebo sociálneho rozvoja v tomto štáte, všetko 
je to skvelé. Ale ten istý nástroj môže hlavný 
predstaviteľ použiť aj na to, aby vytvoril sku-
točne poriadny totalitný režim. Prečo? 
Lebo sa nikto nikde neschová. Môže aj ve-
dieť o všetkom, o každom cente a o každom, 
kto čo kde ukradol, a komu. A to znamená 
kontrolovať všetko a všetkých. Samozrejme, 
môže to byť nástroj na posilnenie niekoho 
moci. Ale toto je v spotrebiteľskom formáte. 
Prepáčte, a v tvorivom je to ako?

Tam budú odhalení len tí, ktorí sa naozaj 
snažia počas prechodného obdobia, kým sú 
peniaze, porušiť nejakú legislatívu, zo zvyku, 
viete, iný formát... no, len čo sme... Teraz sme 
v spotrebiteľskom formáte, zajtra, predstavte 
si, že sme prešli na tvorivý formát. 
Ale zvyk kradnúť zostal. No tak sme žili, je to 
pravda. Zvykli sme si na korupciu. Príde člo-
vek, a ja čo, mám mu papier zadarmo podpísať, 
keď som skorumpovaný? No, kým je to ešte... 
A tu vychádza najavo, že podpísal papier za 
peniažky – a to je všetko, a systém to už vie.

T: Takže je to čiastočne výchovný moment.

IM: No áno, samozrejme. Nuž v Tvorivej spo-
ločnosti ho jednoducho nikto nebude môcť 
použiť na škodu ľudstva alebo na škodu spo-
ločenstva. Teda on bol vytvorený pre Tvorivú 
spoločnosť na prechodné obdobie, preto, aby 
sa oveľa rýchlejšie prispôsobili ľudia. Veď kto 
a prečo pácha trestné činy? Lebo dúfa, že 
nebude potrestaný. Ak bude človek s isto-
tou vedieť, že trest je nevyhnutný, trestný čin 
nebude. No to hovoríme len o viacúčelovom 
komplexe Voschod, však? K: Áno. 

IM: Ale sú aj iné systémy (R: Áno), ktoré... 
tu mnohí povedia: „Ako budete bojovať proti 
zločinu?“ Priatelia, verte mi, technológie sa 
nezastavujú a v Tvorivej spoločnosti budú 
technológie, zaručene budú, zdôrazňujem, 
zaručene budú v Tvorivej spoločnosti, hneď, 
len čo do nej vstúpime. Sú to technológie, 
ktoré nedovolia spáchať nejaký trestný čin 
a zároveň zostať bez trestu. Sú to technoló-
gie, ktoré umožnia vidieť človeka na ktorom-
koľvek mieste, jedného za druhým, a nikto 
nikam nezmizne bez stopy. 

To neznamená, že bude totalitné sledo-
vanie všetkých a všetkého, no nájsť ko-
hokoľvek potrvá šesť sekúnd, pretože 
všetci budú viditeľní, sme predsa ľudia. 
Presne tak bude aj trest nevyhnutný. No načo 
porušovať? 

...pokračovanie v budúcom čísle.

Celú reláciu 
„Tvorivá spoločnosť.  
Otázky a odpovede,“  
si môžete pozrieť tu:

TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ.
OTÁZKY A ODPOVEDE.
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ŽIARLIVOSŤ: VŠETKO ZAČÍNA OBRÁZKAMI

pokračovanie z minulého čísla. 

Diana: Všetko to teda začína týmito obráz-
kami. No môže to byť aj obraz pred vašimi 
očami. Napríklad nejaký večierok a jedno-
ducho sa spolu rozprávajú kamaráti. Zrazu 
sa jednému z partnerov zhorší nálada, začne 
svoju partnerku ťahať, robiť jej nejaké ko-
mentáre, začne prudko vyskakovať, odchá-
dza. A všetci hovoria: „Čo je, čo sa deje?“ 
A on hovorí: 
„Pozrite, pozrite, ako s ním rozpráva, pozrite 
ako sa naňho pozerá.“ Všetci hovoria: „Všetko 
je v poriadku, rozpráva sa ako každý, pozri, 
všetci tak sedia a rozprávajú sa.“ „Nie! Nie, 
vy nič nevidíte!“

Saša: Je normálne prejavovať sa agresiou, je 
to prirodzené.

Od nenávisti k láske je len jeden krok. 
„Nádhera.“ Však? 

Saša:  Veľmi dobrá poznámka o nenormálnej 
norme. Skutočne chápeš, že sa snažia pre-
svedčiť psychicky nezdravého človeka o tom, 
že je predsa zdravý, že je adekvátny. 

A táto šablónovitosť, s ktorou sa spája nielen 
veda, ale všeobecne celý arzenál všetkého 
toho, čo dnes existuje v spotrebiteľskom 
formáte: zdravotníctvo, vzdelávanie, nejaké 
sféry zábavy, profesionálne sféry, pracov-

Diana: Saša, toto všetko, treba povedať, to 
aj sú príznaky chýbajúcej kritiky k svojmu 
stavu.

Mechanizmus je stále ten istý. Obsesívne 
nápady a myšlienky, ako aj tie, ktoré po-
važujeme za normálne, bežné, hodnotiace 
myšlienky, ktoré nám prichádzajú do hlavy, 
a nadhodnotené myšlienky a bludné myšlien-
ky sú jedným a tým istým mechanizmom. 
Veľa som o tom premýšľala, jednoducho som 
videla, že túto tenkú hranicu je takmer ne-
možné uchopiť. Problém modernej psycho-
lógie, a kvôli tomu aj problém všetkých 
ľudí, ktorí jej dôverujú, spočíva v tom, že 
sa snaží oddeliť normu od patológie. 
Pretože žiť pod kontrolou vedomia, pod 
kontrolou programu, bez toho, aby sme sa 
od neho oddelili a bez toho, aby sme si to 
uvedomovali - to je patológia. 

A vieš, dokonca by som povedala, že súhla-
siť s tým, že som určitý program, súhlasiť 
s tým, že je pre človeka normálne žiť v utrpe-
ní, je normálne žiť v nenávisti, je normálne 
žiť v konfliktoch so sebou samým a s inými 
ľuďmi...

Človeka to privedie do takého rozrušeného 
stavu, že nevie obsedieť a je presvedčený, že 
sa deje niečo hrozné. Vedľa sedia ľudia, ktorí 
sa pozerajú na ten istý obraz, na tú istú situ-
áciu a hovoria: „Nie, nič sa nedeje, nič zvláštne 
sa nedeje, to sa ti len zdá.“ 
Čo sú to bludy žiarlivosti? Človek šalie kvô-
li obrázkom vo svojej hlave, ktorým verí 
a o ktorých je presvedčený, že sú pravdi-
vé. Že je to tak, kvôli myšlienkam, ktoré 
tieto obrázky sprevádzajú. A je nemožné 
zmeniť jeho názor. 

Tieto obrazy a myšlienky v hlave človeka 
s bludovou poruchou ho privádzajú do sta-
vu šialenstva. Čo znamená stav šialenstva? 
Veľmi silné emócie strachu, veľmi silné 
emócie agresie, smútku. A my o takom člo-
veku hovoríme: „Je to blázon. Upokojte ho!“ 

Čím začína žiarlivosŤ?

KDE JE TEDA HRANICA?

ŽIARLIVOSŤ JE MOC

Diana Olejnik: Mám otázku: Môžeme dnes hovoriť o kritickom postoji 
k svojmu stavu u ľudí v našej spoločnosti, ak ani nepoznajú odpoveď 
na otázku: „Kto som?“ 

Vo výsledku je to klamná myšlienka. A ako sa prejavujú bludy žiarli-
vosti? Najzaujímavejšie je, že to vždy začína nejakými obrazmi v hlave. 

A takto to ľudia opisujú: Predstavujem si ich spolu. Predstavujem si, ako sa naňho 
usmieva, ako s ním flirtuje. Alebo: Poznám svojho muža, viem, ako sa pozerá na iné 
ženy, viem, ako s nimi komunikuje. Celý deň mám pred očami tieto obrazy, nemôžem 
sa na nič sústrediť. 

čo určuje naše vnímanie? 
Rovnaká situácia!“

Nepoznať odpoveď na otázku:  
„Kto som?“ a napriek tomu sa snažiť 
nejako fungovať - to je hlavné 
kritérium psychickej poruchy. 

“

A aké emócie vyvolávajú obrazy a myšlienky 
v hlave každého človeka? Vari nie tie isté - 
strach, agresiu a smútok? A my sme na to 
už mnohokrát poukazovali a hovorili o tom, 
rozoberajúc rôzne témy, že tieto emócie dnes 
dominujú v živote každého človeka.

Čo si spomínam, že sa mi ešte páčilo v tom-
to rozhovore, že agresia je hlavnou hnacou 
silou človeka. A dnes tu máme: Žiarli - to 
znamená ľúbi. 
A tá eufória, ktorú človek pociťuje, keď si 
vychutnáva moc nad druhým človekom. 
Čo to má spoločné s pocitmi? A pri tom 
všetkom, keď sa snažia nejakým spôsobom 
ospravedlniť žiarlivosť, nakresliť tieto tenké 
hranice. Povedať, že ak budete žiarliť, tak 
keď sa to bude prejavovať takto, je to nor-
málne, je to dobré. Že budete chrániť seba, 
svojho partnera? 

Iba kvôli žiarlivosti ste sa začali evolučne 
vyvíjať, alebo vďaka žiarlivosti, ktorá prispe-
la k vášmu evolučnému vývoju, obhájili ste 
svoje právo na niekoho? Veď nemám právo 
vlastniť iného človeka, nemám právo mať 
nad ním moc.

On je taký ako ja, slobodný. Prečo zabú-
dame na to, čo nám v tejto súvislosti hovorí 
náboženstvo? Prečo namiesto toho, aby sme 
horlivo presadzovali svoju lásku k Bohu, my 
horlivo presadzujeme svoje právo na moc 
nad druhým človekom? Prečo chceme do-
minovať? Prečo sme zabudli na to, že Boh 
nám dal právo voľby? Sme v nej slobodní, 
kde byť, s kým byť. 

né. Stále, tak či onak, výhradne podľa môjho 
neodborného názoru, mrzačia človeka. To 
znamená, že ho odvádzajú od normálneho, 
šťastného života a vedú ho do tých bludov, 
v ktorých sa varí, do tohto kotla nejakého 
toxického odpadu. 
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Diana: A zmeňme jedno slovo, Saša. Láska 
je jednou z príčin domácej kriminality. 
„Miloval som ju tak veľmi, že som ju za-
bil.“ Saša: Hrozné.

Saša: Povedala si veľa zaujímavých vecí. 
Ja by som doplnil z toho, čo je možné často 
počuť, čo mňa osobne zaujalo. Veď keď je 
v živote človeka prítomná žiarlivosť, je to 
toxické, jedovaté prostredie, také, ktoré ničí 
vzťahy. Vždy bolo pre mňa ťažké pocho-
piť, prečo tam človek zostáva. 
A spomínam si aj na tie príslovečné slová, 
ktoré často počúvame od ľudí, všetci ich 
počúvame vo svojej hlave: „Moja láska ho 
zmení“ alebo „Moja láska ju zmení“. 
„Aký by len nebol, ako by sa mi nevysmieval.“ 
A je paradoxné, aké kruté a nemilosrdné je 
vedomie vo vzťahu k človeku a vo vzťahu 
k druhému človeku. Veď žiarlivosť nie vždy 
končí škandálmi a výčitkami. Veď bývajú aj 
bitky, bývajú aj vraždy, ako sme už dnes ho-
vorili. A človek, ktorý to vie,  veď skutočne 
cítiš nebezpečenstvo, v tom naďalej zostáva. 
A ja, vieš, bolo to pre mňa veľkým tajom-
stvom, počkaj, a kde sú reflexy? Prečo 
neutekáme? Prečo sa neskrývame? Prečo sa 
nechránime? A toto je moment pýchy! Veď 
to naozaj stavia všetky veci na svoje miesto.

Diana: A v skutočnosti, čo sú to za myšlien-
ky? „Bude po mojom! Dokážem ťa presvedčiť!“ 

A druhý žiarlivec sa tiež drží myšlienkami. 
„Nie, ja Tebe ukážem! Ja ti to dokážem! Náj-
dem práve tie dôkazy, ktoré nakoniec všetkých 
dookola presvedčia, že nie som blázon, že sa mi 
to nezdá!“ Všetko, čo sa deje, tak aj je!
Boj o moc. Ale to vťahuje človeka do tejto hry 
a kto vlastne bojuje v človeku o túto moc? 
Vari človek? Osobnosť - to je duch. Vôbec 
ho nezaujíma, čo sa tu deje. Môže len vkla-
dať svoju pozornosť. Pozornosť do skutočnej 
lásky, čistej, oddanej... Alebo môže vkladať 
pozornosť do takýchto myšlienok a pono-
riť sa do tohto šialeného utrpenia, do boja 
o moc. 

Diana: Dnes sa to tiež vníma ako norma. 
Ľudia nemajú odpor k tomuto výrazu. A vieš, 
keď som hovorila o tom, ako k tomu prispe-
la veda, veď to všetko je z podania dnešnej 
vedy. Ešte o čom si hovoril, že láska, ktorú 
daroval Boh, predpokladá, samozrejme, 
predovšetkým slobodu. 
A často, vždy, keď komunikuješ s človekom, 
ktorý sa nachádza v stave žiarlivosti, vždy 
nevyhnutne znie táto fráza: „Zradil ma.“ 
A práve to je najviac znepokojujúce. Zradil 
ma alebo ma zradila? Ako je to možné od-
pustiť, ako je s tým možné žiť? A tak ďalej. 
A vieš, čo mi zrazu napadlo? Že:

A tento najcennejší dar máme vďaka Božej 
láske. Je to dar Jeho lásky pre každého člove-
ka. Veď mnohí ľudia žijú a ani sa nezamýšľajú 
nad tým, vďaka čomu existujú, vďaka čomu 
sú živí. Veď Boh je vždy nablízku, vždy nás 
podporuje, nikdy sa neodvracia, nikdy. 
Vari existuje prejav väčšej lásky aspoň od 
jedného človeka? A čo? Vari On kričí? Vari 
niečo vyžaduje? Nazýva nás zradcami? Nie.

Aká je to strašná pýcha, ktorá sa prejavuje 
v žiarlivosti. Ak si položíme otázku: Čo ľudí 
brzdí? Práve táto pýcha. To je vstupná brána 
pre rozvoj tohto hrozného stavu. „Dokážem ti, 
že nemáš pravdu, že sa mýliš vo vzťahu ku mne! 

ŠTATISTIKY SÚ HROZNÉ

PREČO NEUTEKÁME?

KTO JE TEN „JA“?

KOHO VLASTNE CHRÁNIME?

jediná skutočná láska - to je Božia 
láska. A vďaka tejto Láske má 
každý človek šancu žiť.  
Je niečo cennejšie ako život?

“

Ale toto drsné  - po mojom - 
sa skrýva pod takými veľmi 
ušľachtilými motívmi urazenej 
nevinnosti, cti a pod.

“

Nie. My sa miešame do života druhého 
človeka. A pri tom, keď hovoríme o tých 
normách alebo „nenormách,“ z nejakého 
dôvodu zabúdame na notoricky známe šta-
tistiky, ktoré sú hrozné. V rámci prípravy na 
náš dnešný rozhovor som sa pokúsil nájsť 
štatistiky trestných činov, pretože viem, 
že žiarlivosť je predsa na domácej pôde, čo 
naznačuje, že žiarlivosť môže hrať dôleži-
tú úlohu. Samotné čísla som nenašiel, no 
odborníci z oblasti psychológie aj samotná 
polícia hovoria, že áno, žiarlivosť je jednou 
z hlavných príčin domácej kriminality. 
Tak aká je to norma?

Saša: To znamená, že človek,  vedomie 
človeka jednoducho kvôli dominancii, je 
ochotné sa obetovať. Nakoľko je nemilo-
srdné. A my sa nad tým nezamýšľame. 
Nesnažíme sa pochopiť, kto sme. A prečo 
dovolíme, aby sa v našom živote s nami takto 
zaobchádzalo? Prečo si dovolíme, takto sa 
správať k druhému človeku?
V tomto ohľade sa mi veľmi páči, čo o tom 
hovorí moderná psychológia. To znamená, 
že tam, prirodzene, nie je nič o pýche, ale je 
tam moment, ktorý súvisí so sebaúctou. To 
znamená, že sa predpokladá, že ľudia, ktorí 
sa nachádzajú vo vzťahu so žiarlivcom, alebo 
sami žiarlia, majú problémy so sebahodno-
tením. A tu by som chcel rozobrať aj tento 
moment. Ako súvisí sebahodnotenie so 
žiarlivosťou?

Diana: No, je dôležité chápať, čo znamená 
sebahodnotenie. Sám seba hodnotím. Kto 
je ten „ja“? Kto je ten „ja“, ktoré samo seba 
hodnotí? Myšlienky v mojej hlave? No myš-
lienky v mojej hlave a v hlave každého človeka 
- to je vedomie. Ukazuje sa, že sebahodnotenie 
je spôsob, akým ma hodnotí vedomie. Koho 
mňa? 
A tu prichádza veľmi zaujímavý moment. 
Ukazuje sa, že o mne skutočnej, tak ako 
o akomkoľvek inom človeku, o mne ako 
Osobnosti - duchu  vedomie nič nevie. 
Nič. 
Pre vedomie je Osobnosť človeka len zhluk 
energie, zdrojom kŕmenia, ktorý neustále 
zaplavuje obrazmi a myšlienkami, aby pri-
tiahlo pozornosť človeka, pozornosť osob-
nosti. Tú pozornosť, cez ktorú prúdi energia, 
nevyhnutná pre existenciu tohto vedomia 
a ono je v nej nenásytné. 

No je to energia, životná energia, ktorá 
je človeku daná pre to, aby získal Život. 
A získa ho len vtedy, ak 90 % svojej pozor-
nosti bude človek vracať Bohu, a nemrhať 
ňou na sledovanie obrazov vo svojej hlave 
a ponáranie sa do rôznych emócií. 
Koho vlastne neustále chránime? Veď seba-
hodnotenie je pripútané k obrazu, ktorý for-
muje vedomie. Tomu obrazu, ktorý považu-
jeme za seba. Vedomie rozpráva človeku, ako 
by mal vyzerať. Presne inak než teraz. Ako 
sa má pohybovať, ako má žiť, s kým má ko-
munikovať, aké má mať spôsoby a podobne. 
To znamená, že vedomie formuje nejaký ob-
raz človeka, nejaké „ja“. A tento obraz má 
určité vlastnosti. Človek začína považo-
vať obraz za najväčšiu hodnotu vo svojom 
živote; často sa preňho stane cennejším 
ako samotný život. 

Som úplne iná! Ako si o mne vôbec môžeš niečo 
také myslieť? Ja som čestná, čistá, úprimná, a ty 
nie si hoden byť pri mne ani päť minút!“ To sú 
tie myšlienky, ktoré nás brzdia.

Celú reláciu „Žiarlivosť je 
sila mŕtveho človeka,“  
si môžete pozrieť 
na allatra.tv
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8 OSNOV TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI
ŽIVOT ČLOVĚKA SPRAVEDLNOST A ROVNOST

 BEZPEČNOST ČLOVĚKA

TVOŘIVÁ IDEOLOGIE

SVOBODA ČLOVĚKA

SAMOSPRÁVA SPOLEČNOSTI

TRANSPARENTNOST 
A  DOSTUPNOST  
INFORMACÍ PRO VŠECHNY

ROZVOJ OSOBNOSTI

Pojem „moc“ v Tvořivé společnosti neexis-
tuje, protože zodpovědnost za celou společ-
nost, její rozvoj, podmínky pro život a har-
monické uspořádání je na každém Člověku.
Každý Člověk má právo se podílet na řízení 
Tvořivé společnosti a na schvalování záko-
nů 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).

1. 7.

3.

5.

2.

8.

6.

4.

Život Člověka je nejvyšší hodnotou. Je nut-
né chránit Život každého Člověka jako svůj 
vlastní. Cílem společnosti je zabezpečit 
a garantovat, že život každého Člověka má 
tu nejvyšší hodnotu. Není a nemůže být nic 
cennějšího, než život Člověka. Pokud je cen-
ný jeden Člověk, znamená to, že jsou cenní 
všichni Lidé!

Všechny přírodní zdroje patří Člověku 
a  spravedlivě se rozdělují mezi všechny 
lidi. Monopolizace zdrojů a jejich iracionál-
ní využívání jsou nepřípustné. Tyto zdroje 
se spravedlivě přerozdělují mezi obyvatele 
celé planety.
Přeje-li si to Člověk, je mu garantováno pra-
covní místo. Mzdy za vykonávání identic-
kých pozic, za stejnou specializaci či profesi 
musí být stejné na celém světě.
Každý má právo na osobní vlastnictví a pří-
jem, avšak v mezích výše kapitalizace jednot-
livce, která je stanovená společností.

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

Nikdo a nic ve společnosti nemá právo ohro-
žovat život a svobodu Člověka! Každý Člověk 
má garantované bezplatné zajištění základ-
ních životních potřeb, včetně jídla, bydlení, 
lékařské péče, vzdělání a plného sociálního 
zabezpečení.
Vědecká, výrobní a technologická činnost 
ve společnosti musí být nasměrována vý-
hradně na zlepšení kvality lidského života. 
Zaručená ekonomická stabilita: absence in-
flace a krizí, stabilní a stejné ceny na celém 
světě, jediná měnová jednotka, minimální 
fixní zdanění nebo žádné zdanění.
Bezpečnost Člověka a společnosti před ja-
kýmkoliv druhem ohrožení je zajištěna 
jednotnou celosvětovou službou na řešení 
mimořádných situací.

Ideologie musí být zaměřena na popula-
rizaci nejlepších lidských vlastností a na 
ochranu před vším, co je namířeno proti 
Člověku. Hlavní prioritou je lidskost, vysoké 
duchovně morální zásady Člověka, humán-
nost, poctivost, vzájemná úcta a upevňování 
přátelství.
Vytvoření podmínek pro rozvoj a výchovu 
Člověka s velkým Č, pěstování mravních 
hodnot v každém člověku a ve společnosti.
Zákaz propagandy násilí, nepřípustnost 
a odsouzení jakékoliv formy rozdělení, ag-
rese a antihumánních projevů.

Každý člověk má, už díky samotnému na-
rození, právo být Člověkem. Všichni lidé se 
rodí svobodní a sobě rovní. Každý má právo 
volby. Na Zemi nemůže být nikdo a nic dů-
ležitější než Člověk, než jeho svoboda a prá-
va. Realizace práv a svobod Člověka nesmí 
narušovat práva a svobody ostatních lidí.

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

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE NA:

creativesociety.com/cs

Tvořivá společnost

@Creativesociety.cz.sk

creativesociety.com/sk

1. DEN OTEVŘENÝCH DVĚRÍ DO TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI BRNO, 29. 10. 2022
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SPOLEČENSTVÍ SE STÁVÁ CIVILIZACÍ,  SPOLEČENSTVÍ SE STÁVÁ CIVILIZACÍ,  
AŽ KDYŽ MÁ K DISPOZICI VOLNOU ENERGII.AŽ KDYŽ MÁ K DISPOZICI VOLNOU ENERGII.

Pro mě jako pro člověka, který studoval fy-
ziku, ze začátku překvapivá informace. 

Proč by měl zdroj energie tak silně ovliv-
ňovat stupeň vývoje civilizace lidství?
Pokud se podíváme na živočišné společen-
ství, vidíme všude soupeření o zdroje, zá-
kon silnější vítězí, jde o to, kdo koho seže-
re. Lidé mají taky materiální potřeby, které 
je nutné uspokojit. K tomu, abychom se na-
jedli, zabíjíme živočichy a rostliny. Naše 
výroba energie téměř vždy negativně 
působí na přírodu i lidi. Návrat k „přírod-
nímu” životu, kde si musí lidi jídlo vydřít 
v potu tváře, již není reálný. A většina lidí 
si ho ani nepřeje. Takže skutečně jediným 
řešením, jak nikomu a ničemu neubližo-
vat (ani sobě), je rozvoj technologií a zdroj 
volné energie.

Volná energie byla využívána již na konci 
19. století. Jistě jste slyšeli o Nikolu Teslo-
vi a jeho autě, méně známé jsou Searlovy 
generátory nebo turbíny Viktora Schau-
bergera. Pak určité síly způsobily, že byl 
koncept získávání volné energie zatlačen 
do sféry sci-fi. 

Ale vědecká pravda si cestu najde. Teore-
tické možnosti čerpání energie z vakua se 
ukázaly v kvantové teorii pole. Vakuum, 
jak ho zná moderní fyzika, je plné energie - 
vědci ji nazývají energie nulového bodu. 
Této energie je nekonečně mnoho a neexis-
tuje fyzikální zákon, který by zakazoval její 
čerpání. Je již teoreticky podloženo, že je 
to možné.

Takže s použitím těchto technologií bude-
me jenom zkrášlovat naši planetu, bez toho 
abychom museli cokoliv využívat a ničit. 
Budeme mít možnost obnovit a vyčistit 
ekosystémy a již jenom vytvářet krásný svět 
kolem sebe. A to mi za trochu snažení při 
vytváření Tvořivé společnosti stojí.

Když budou mít lidé dost energie - skuteč-
ně čisté, dostupné kdekoliv a v jakémkoliv 
množství, bude možné:

vědecká pravda si cestu najde

 jak to bude fungovat?

vytvářet jídlo pro lidi (i domácí mazlíčky) 
z částic (v pokročilejší fázi Tvořivé spo-
lečnosti) nebo pomocí 3D tisku masa, 
aquaponie a jiných již dnes dostupných 
technologií
každá domácnost bude mít svůj malý zdroj 
energie, takže přestane být potřebná celá 
přenosová soustava, dráty i elektrárny

malý zdroj může mít každé auto nebo vlak

nebude potřeba těžba nerostných surovin, 
protože se budou vyrábět atomy různých 
chemických prvků manipulací s částice-
mi. Dnes dokáže vzácné prvky vytvářet 
napřiklad projekt Safire pomocí plazmy

Autor: Táňa Kárová

LIEK NA DOTIERAVÉ MYŠLIENKYLIEK NA DOTIERAVÉ MYŠLIENKY
TVORIVÁ SPOLoČNOSŤ

Je večer. Sedím si na gauči po dobrej večeri, čítam knihu, aspoň 
na chvíľu si vychutnávam ten pokoj. Všetko je hotové... keď tu 
zrazu príde myšlienka, ako môj manžel ráno neodpratal šálku 
od kávy. Ale no táak, toto nechcem teraz riešiť! Čítam ďalej 
knihu o záhradkárčení. A bum, zrazu druhá, vraj starší syn 
si neupratal oblečenie, a za ňou ďalšia, dnes som mala prať, 
a ešte jedna, sused má neupratanú predzáhradku....tfuj, takýto 
marazmus v hlave.

Keď už nával myšlienok preteká cez okraj, jediné, čo mi 
vždy, ale naozaj vždy pomôže umlčať tieto hlúposti, 
je práca pre druhých. Nezištná pomoc druhým ľuďom. 
Niekedy je to zametanie spoločnej ulice, inokedy od-
pracem veci, ktoré má na starosti iný člen domácnosti 
a často pracujem na projektoch pre ľudí.
Vstávam a idem. Sadám k počítaču a už aj pracujem na 
projekte, ktorý pomáha doniesť myšlienku Tvorivej spo-
ločnosti čo najviac ľuďom. To je nádhera, ako krásne sa 
pracuje a pridali sa aj ďalší z tímu, práve pracujeme na 
novom čísle novín Tvorivá spoločnosť. Je to oslobodzu-
júce, ten pocit vnútri, spolupráca a hľa, otravné myšlien-
ky sú preč. Všetka pozornosť je len na tvorivej nezištnej 
práci pre ľudí. Teda doslova a do písmena, najlepším 
liekom proti egoizmu je altruizmus.

ŽENY ŽENÁM

Autor: Zuzana

Je to také jednoduché. Stačí sa rozhodnúť a začať robiť. Tak čo, nemáš aj ty chuť 
niečo vytvoriť a navyše sa zbaviť otravných myšlienok? 

Právě jste se dozvěděli o projektu Tvořivá 
společnost a ptáte se: „Projekt se mi líbí, 
ale co já můžu udělat?“

Odpověď je: Velmi mnoho! Zde jsou nějaké 
základní kroky, které může udělat každý 
z nás:

Každý jeden krok každého z nás směrem 
k Tvořivé společnosti přibližuje její realizaci.
Takže díky každému našemu činu budeme žít 
dříve v překrásném světe bez krizí, v bezpečí 
a dostatku všeho potřebného.

Opravdu to stojí za to, tak neleňme 
a konejme.

říct o tom všem svým známým

sdílet to na svých sociálních sítích, 
do různých skupin apod.
natočit sebe na video a říct, proč se 
nám tento projekt líbí a pozvat ostatní, 
ať se přidají

zajít na stránky Creativesociety.com, 
klinout na „Přidat se“ a vybrat 3. mož-
nost pro aktivní zapojení se do projektů

co já můžu udělat?

Máte otázky nebo nápady jak šířit 
myšlenku Tvořivé společnosti? Napište 
nám na redakcia@tvorivaspolocnost.sk 
a nebo redakce@tvorivaspolecnost.cz

inšpiruje a spája
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MEDZINÁRODNÉ ONLINE FÓRUM

GLOBÁLNA KRÍZA.
NAŠA ZÁCHRANA 
JE V ZJEDNOTENÍ

Bolo to najväčšie podujatie na svete! 
Priamy prenos bol dostupný na 
YouTube, sociálnych sieťach, mediálnych 
platformách, televíznych a rozhlasových 
staniciach po celom svete! 
To, čo je pre najväčšie organizácie 
nemožné, je pre nás realitou. Prinášame 
vám úryvky z fóra, ktoré iniciovali 
a realizovali dobrovoľníci.

ČO SA UDIALO?

150 JAZYKOV 180 KRAJÍNcreativesociety.com

KĽÚČOVÉ TÉMY FÓRA:

12. NOVEMBRA 2022

Neznáme faktory klimatických katastrof
Skutočné príčiny rekordnej rýchlosti narastania 
prírodných katastrof
Analytická predpoveď udalostí vo svete 
v najbližšom období
Boj s CO2: mýtus alebo realita? Ako zarábajú na CO2 
a prečo je elektrina stále drahšia?
Praktické riešenie klimatickej krízy

KLIMATICKÁ KRÍZA:

Expanzia vojenskej agresie
Prečo sa tak propaguje myšlienka znižovania počtu 
obyvateľov planéty?

Praktické riešenia kríz: prechod spoločnosti od 
spotrebiteľského formátu k tvorivému
Ako zjednotenie ľudstva pomôže vyriešiť globálne 
problémy?

GEOPOLITICKÁ KRÍZA:

Svetová hospodárska kríza. Ako ťa to ovplyvní?

Umelo vyvolaná energetická kríza

Kedy nastane celosvetový hladomor?

Ohraničenie kapitalizácie: prečo je to nevyhnutné?

Ako vybudovať hospodárstvo, z ktorého budú mať 
prospech všetci?

EKONOMICKÉ PERSPEKTÍVY:

Eskalácia násilia v spoločnosti
Prečo sa neriešia problémy utečencov, novodobého 
otroctva, obchodovania s ľuďmi, obchodovania s 
ľudskými orgánmi a drogami?
Spôsoby riešenia globálnej krízy 
v zdravotníctve. Zabezpečenie prístupu všetkých 
ľudí k bezplatnej a kvalitnej medicíne

SPOLOČENSKÉ VÝZVY:

Dr. Konstantin Rybačuk (kandidát pedagogických věd, docent): „Ještě 
před rokem počet kataklyzmat ve světě nepřesahoval několik desítek mě-
síčně, ale tento rok už registrujeme v průměru 200 přírodních katastrof 
týdně. Jen podle našich sledovaných údajů se vyskytlo více než 6 000 
klimatických katastrof během prvních 10 měsíců roku 2022. Patří 
mezi ně záplavy, požáry, hurikány, tornáda, sesuvy půdy a bahna, abnor-
mální sněhové srážky a krupobití. A to je jen to, co se odráží v dostupných 

informačních zdrojích. Informace o klimatických kataklyzmatech, jejich síle a četnosti se 
jednoduše vytrácejí. Snaží se nám navodit zdání víceméně příznivé klimatické situace. 
Přitom statistiky jsou děsivější než kdykoli předtím v historii moderní civilizace.“ 

Žijeme v časech, kdy vědci nevědí, 
co dělat s neúprosně rostoucí 
klimatickou krizí. 
A co víc, ani politici to nevědí. Mnoho 
lidí o tom pochybuje, pochybuje 
o změně klimatu.

“

V roce 1995 začaly v jádru naší 
planety probíhat nevratné 
destruktivní procesy.  
To je vidět na změně 
magnetického pole.

“ Anastasia Pashigreva (kandidátka chemických věd a věděcký pracov-
ník z oblasti výzkumu a vývoje): „V důsledku toho došlo v roce 1998 ke 
skoku, což  zhoršilo všechny procesy najednou. V důsledku skoku se zemské 
jádro prudce posunulo na sever směrem k Sibiři. Nyní dochází k úplné 
destabilizaci jádra. Abychom lépe pochopili, co se děje, můžeme rotaci 
naší planety přirovnat k procesu vyvažování kola. Pro kolo je velmi důle-

žité vyvážení, aby nedocházelo k poškození podvozku. Když se systém, jako je naše planeta, 
dostane do destabilizačního režimu, naruší se fungování všech ostatních sfér.“Anastasia Pashigreva

Konstantin Rybačuk
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ČAS, KTORÝ OSTÁVA ĽUDSTVU:

rokov mesiacov týždne dní minút sekúnd

13  11  2 8 54 4

Oľga Schmit (prezident-
ka Tvorivej spoločnosti 
v USA): „Videli ste odpo-
čítavanie, ktoré sme vám 
ukázali. Toto je maximum 
času, ktorý ľudstvu zostáva. 
No ešte menej času máme 

na to, aby sme s tým niečo urobili a zmenili 
situáciu. Dnes, my, ako ľudstvo, balansuje-
me na hranici života a smrti. A to je FAKT.  
Všetci bývame v jednej budove s názvom 
Spotrebiteľský formát. Boli sme prinútení 
báť sa svojich susedov.  

A tí, ktorí to tušia, tomu odmietajú veriť, 
pretože oheň ešte nie je v ich izbe, horí iba 
vonku. Hoci tí na spodných poschodiach už 
kričia. Tí, ktorým sme delegovali kontrolu 
nad týmto domom, sedia na streche a po-
zerajú na nebo. Myslia si, že sú na vrchole 
sveta. No tento svet sa rozpadá, náš dom 
naozaj horí.“

Samotní ekologové nám nedávají více než 
10 let! A v matematickém modelu, který 
jsme dnes viděli, bylo ozvučeno 14 let! Tak 
tady máte tu budoucnost! A opravdu by mě 
zajímalo, zda se alespoň v jedné zemi daly 
úřady do pohybu. Alespoň něco udělaly, 
aby se za tu dobu podařilo zachránit lidi? 
Nemyslím! Teď místo konsolidace všech 
a všeho se všechno rozpadá a rozděluje.

Vy, Jidáši, jste se zaprodali! Kašlete na lid-
ské životy! Kašlete na pravdu! A místo toho, 
abyste se zabývali řešením situace, vymýšlí-
te, jak odvést naši pozornost od hrozby a jak 
nám zavřít ústa! Nejprve byla pandemie, teď 
děsíte jadernou válkou! To si vy géniové 
vůbec neuvědomujete, že jaderný úder 
vše jen urychlí?! Je jasné, že by vám to hrá-
lo do karet! 

David Krueger (geograf): 
„Na všech planetách s já-
drem nyní dochází ke změ-
nám klimatu a k aktivaci 
zemětřesení a sopek. Jádra 
planet se dostávají do ne-
rovnováhy, která pohání 

roztavené složky uvnitř planet. V důsledku 
toho začnou na povrch planet stoupat hor-
ké vnitřní proudy, které je ohřívají zevnitř. 
V důsledku těchto procesů se v atmosférách 
planet začínají objevovat anomální jevy 
a v jejich nitru dochází k poškození. K tomu 
dochází i u plynných obrů, přestože nemají 
hustá jádra. Dne 4. května 2022 bylo na 
Marsu zaznamenáno nejsilnější zemětře-
sení, jaké kdy bylo na jiné planetě pozo-
rováno, a to o síle 5 stupňů.“

Náš dom horí a my sme v jeho strede.   
A najsmutnejšie na tom je,
že mnohí z nás o tom ani nevedia.

“

Kde jsou výhody této zelené 
energie? Kde je zlepšení životního 
prostředí, kde je snižování CO

2
, 

kde je moje levná elektřina 
a pohodlný život?

“

Podvodníci s CO
2
 chtěli na tomto 

schématu vydělat spoustu peněz, 
ale ignorovali velmi důležitý 
24 000 let trvající klimatický 
cyklus a změny 
probíhající uvnitř planety. 

“

Olga Kovtun (účastnice pro-
jektu Tvořivá společnost): 
„Takzvaní vládci tohoto světa 
nám přesně říkají, jak vyřeší 
klimatický problém a proč 
jsme nepřítelem jejich uh-
líkově neutrální mise. Ně-
které detaily fiktivního 

boje proti CO2 však prostě nesedí.  Řešení, 
o kterém dnes mluvíme, je mimo řešení CO2, 
které dnes slyšíme z každého koutu. 

Robby Wells (politik): „Ja-
dro mojej volebnej kampane, 
ak sa rozhodnem kandido-
vať, bude vybudovanie Tvo-
rivej spoločnosti. Pretože 
jedine 8 osnov Tvorivej 
spoločnosti zavedených 
do Ústavy, bude garanto-

vať bezpečný, stabilný, pohodlný a šťastný 
život pre všetkých ľudí. Na mieste je otáz-
ka prečo práve 8 osnov? Často cestujem po 
Amerike a rozprávam sa s voličmi. A verte mi, 
všetko čo potrebujú, je obsiahnuté v týchto 
8 osnovách, pretože ľudia si ich sformulovali 
sami. A ja som za to, čo si vyberá spoločnosť.“

Tyto změny jsou nyní zřejmé. Podle jejich 
výpočtů se měla klimatická krize uklidnit, 
aby jim pomohla podpořit jejich teorii CO2, 
ale katastrofických událostí jen přibývá. 
Kdo je tedy nyní hloupý? Na boj s molekulou 
ve vzduchu byly vynaloženy biliony dola-
rů, zatímco o skutečném nebezpečí změny 
klimatu nelze nic najít. Vědci, kterým na 
tom záleží, hovoří o skutečných příčinách. 
Výsledkem je, že jsou odstaveni, zesměš-
ňováni a ztrácejí možnost publikovat ve 
vědeckých či jiných veřejně přístupných 
publikacích – zažívají veškerou špínu 
a hry konzumního formátu - prémiový 
balíček!

Dušan Valeček (účastník 
projektu Tvořivá společ-
nost): „Jak je možné, že 
trpíme klimatem? Po ce-
lém světě stamiliony lidí 
umírají a trpí klimatickými 
katastrofami, je nám tato 
pravda zatajována! A proč 

nám neříkají celou pravdu o tom, co se děje 
s planetou? Jak dlouho budeme hrát bobří-
ka mlčení? Vždyť i „Zprávu o budoucnosti 
lidstva“ začali mazat pouhý týden po jejím 
zveřejnění. Komu se vyplatí, abychom my 
lidé nic nevěděli? Odpověď je jasná! 

Těm u  moci a  jejich nohsledům vědcům! 
Vždyť to oni nás nažhavili na biliony dolarů 
a dál nás okrádají až do morku kostí! Nevěříte? 
Tak se podívejte na své účty za energie! Proč 
sakra musím platit přemrštěné ceny za stejné 

To je len odraz 
zapadajúceho 
slnka, všetko  
je OK. 

Celé fórum „Globálna kríza. Naša záchrana je v zjednotení“, 
si môžete pozrieť na stránkach 
creativesociety.com/sk a creativesociety.com/cs

pozn. v čase živého vysielania fóra

světlo a teplo? Ať mi na to odpoví ten „géni-
us“, který vymyslel téma se zelenou energií?!
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Milí čtenáři,
noviny Tvořivá společnost/ Tvorivá 
spoločnosť připravují dobrovolníci 
z České i Slovenské republiky, tak nás 
prosím omluvte, pokud občas objevíte 
nějakou tu chybičku. :) Chtěli byste se 
podílet na vzniku novin, či Vás napadá, 
jak je vylepšit? Kontaktujte naši redakci: 
redakce@tvorivaspolecnost.cz, 
redakcia@tvorivaspolocnost.sk 
nebo nám zavolejte. Rádi se necháme 
inspirovat. Nově máme také vytvořený 
účet pro ty, kteří by nám chtěli přispět 
finanční částkou na větší množství 
vydání těchto novin.
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Wilkens Etienne (účastník 
projektu Tvořivá společ-
nost): „Tvořivá společnost 
zajistí svět bez chudoby, 
zločinu a násilí. Zajistí nám 
bezpečný a pohodlný život 
kdekoli na světě; stabilitu 

a důvěru v budoucnost naši i našich dětí; 
možnost rozvíjet naše podnikání v rámci 
udržitelné a předvídatelné ekonomiky. Bu-
deme schopni implementovat technolo-

gie, které jsou v současné spotřebitelské 
podobě odepřeny. Kromě toho umožní 
lidstvu přístup k novým způsobům výroby 
energie. Urychlí to náš vývoj nás jako jedné 
sjednocené civilizace. Taková společnost je 
prospěšná pro všechny. A je třeba pocho-
pit, že Tvořivá společnost je nový formát 
sdružování lidí. Není to organizace, ale 
sdružení lidí založené na touze žít a žít 
dobře. Žít v bezpečí a důstojně a rozvíjet se 
a prosperovat.“ 

John Ann (specialista na 
vývoj nových technologií 
a komercializaci v oblasti 
energetiky, chemických 
procesů a přírodních věd): 
Před výzvou, které čelíme, 
lidstvo ještě nikdy nestálo. 

Rok 2036 je rokem zkázy naší planety, pokud 
se nic nezmění. 

Je to otázka přežití pro všechny. Jediné, co 
dnes oficiální věda dělá, je boj o prestižnější 
kajuty na potápějící se lodi. S tím nejsme 

Od roku 2019 už volná energie není sci-fi. 
Na Ukrajině byla vyvinuta řada bezpalivo-
vých generátorů. Princip činnosti těchto 
generátorů byl založen na smyčkovém elek-
tromagnetickém děle, pulzním zařízení. Na-
příklad jeden z přístrojů vyrobil na běžném 
generátoru 25 kW volné energie při nákla-
dech 3 kW. Účinnost je 833 %.

Gravitační generátory. V jednom typu těch-
to zařízení se používá pneumohydraulický 
princip. Generátor pracuje na základě výtlač-
né síly vody podle Archimédova zákona. Nej-
známější generátor tohoto typu má název Ki-
netic Power Plant, známý také jako „Rosch 
generátor“. Vyrábí ho německá společnost, 
která má pobočky v Mexiku, Srbsku, Švýcar-
sku a Kolumbii. Podle oficiální expertízy 
spotřebuje kompresor generátoru jednoho 
ze zařízení 4,5 kW a samotný generátor 
vyrobí 11 kW elektřiny, což je více než 
200% účinnost.

Diana Sahib (účastníčka 
projektu Tvorivá spoloč-
nosť): „Voľná energia je 
nielen možná, ale už je 
tu. Mnohí vedci a vynález-
covia, ako napríklad Niko-
la Tesla a John Searle, už 

vedecky dokázali existenciu voľnej energie 
a priniesli svoje dôkazy do mainstreamu. 
Voľná energia je sloboda pre ľudstvo, právo 

dané od narodenia všetkým živým bytos-
tiam. Používaním tejto technológie sa 
oslobodíme od väzieb konzumu v podobe 
účtov za plyn a energiu. Voľná energia nám 
dáva možnosť vyrábať ju v neobmedzenom 
množstve, pričom jediným limitom je naša 
predstavivosť. Viete si predstaviť krásu toh-
to vysnívaného sveta? Nie je to len sen, je 
to naša realita. Je na nás, aby sme si ju 
vybrali.“

VĚDĚLI JSTE, ŽE?

Máme jen 5-6 relativně stabilních 
let na to, abychom udělali vše 
možné i nemožné, abychom se 
postavili proti záření, která nyní 
přichází na naši Zemi a způsobuje 
tuto katastrofální zkázu. 

“

spokojeni, chceme zachránit loď jako celek, 
protože jsme na ní všichni a už se potápí. 
Potřebujeme skutečné vědce, kteří vědí, jak 
zachránit tuto loď. Potřebujeme vědce, 
kteří mají praktické vědecké zkušenos-
ti a skutečné znalosti potřebné k řešení 
této výzvy. 

Kde jsou tito vědci? Není žádným tajem-
stvím, že nejlepší mozky lidstva se nyní 
zabývají vojenským sektorem. Mají apli-
kované znalosti a praktické zkušenosti.Je-
diným způsobem, jak osvobodit skutečné 
vědce, je změnit model stávajícího spole-
čenského uspořádání světové společnosti na 
model, v němž jsou války a diktatura moci 
zcela odstraněny. Pak by vědci už nemuseli 
vyvíjet zbraně a země by se nemusely bránit.  

Důležitá poznámka: musíme 
odstranit války nejen v současnosti, 

ale i v budoucnosti.“ 

Či si to chceme priznať alebo nie, vybudovanie 
Tvorivej spoločnosti je nevyhnutnosť, je to záchranné 
lano pre potápajúce sa ľudstvo.  
Je to výzva pre celé ľudstvo. Budeme žiť naše 
posledné roky s touto informáciou, ktorú je nemožné 
zabudnúť? Alebo sa zjednotíme, aby sme mohli mať 
tisícky rokov blahobytu pred nami?

Vypočujte si pieseň 
„Unity“, ktorá zaznela 
na fóre. Všetko je dielom 
dobrovoľníkov, obyčajných ľudí, 
ktorí pieseň vytvorili ako dar pre 
fórum „Globálna kríza. Naša 
záchrana je v zjednotení.“


