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Psychologie v praxi

Milí čitatelia, Milí čitatelia, 
ďakujeme, že už dnes ďakujeme, že už dnes 

môžeme spoločne meniť svet môžeme spoločne meniť svet 
k lepšiemu. k lepšiemu. 

Prajeme vám krásne Prajeme vám krásne 
a pokojné sviatky, a pokojné sviatky, 

naplnené vnútornou harmóniou. naplnené vnútornou harmóniou. 
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Křivda 
je těžké 
břemeno 

Saša: Začnu otázkou:

úryvek z pořadu: 
„KŘIVDA JE TĚŽKÉ 
BŘEMENO," na allatra.tv

„A co když tě člověk zneužívá? 
Jsi dobrý, jsi šťastný,  
máš rád všechny a tady 
tě zneužívají. Zachtělo se mu, 
ublížil, zachtělo se mu, odešel, 
zachtělo  se mu, vrátil se. 
Jak být se svými blízkými, 
když jsou takoví?“

Diana: „Nebránit jim být takovými, jakými 
se rozhodnou být. Nemůžeme a nesmíme to 
ovlivňovat. Ještě jsem nepotkala člověka, 
kterému se podařilo změnit jiného člověka 
právě proto, že každý člověk má právo vol-
by. Na to zapomínáme.“

Saša: „Vzniká otázka: Je vůbec možné, aby 
člověk byl šťastný, miloval všechny, ale měl 
takové problémy ve vztahu s ostatními? Po-
dle mě tyto věci spolu nesouvisejí.“

Saša: „Nevděční. To bylo naposled, kdy jsem 
pro vás něco udělala!“

Diana: „Naprosto neslučitelné. Nechápeme, 
co je to být ve skutečné lásce, v opravdo-
vém štěstí. Já bych to přirovnala, představte 
si - jsem na břehu krásného jezera a když pla-
vu, nemyslím na to, kdo a co dělá na břehu, 
opravdu si užívám tu chladnou, čistou vodu, 
samotný proces. Stejně tak je to s pocitem 
lásky a s pocitem štěstí.  Je to proud pocitů. 
Je to přebývání v pocitech.“

Diana: „Většinu skutků, které dnes lidé dě-
lají, když se na ně podíváme upřímně, pak je 
dělají, aby na sebe upoutali pozornost. Jestli 
to udělám pro potěšení, nebo prostě chápu, 

Diana: Člověk, který se nachází ve štěstí 
a lásce, nemůže být v nárocích. Rezonuje to 
s následujícím fragmentem otázky: člověk 
říká, že se snaží, je dobrý, je milující, je pozor-
ný. Ale na oplátku ho využívají. Je to moment, 
který také často zní. Když to slyším, vrací se 
mi otázka: A vy jste co, věc? Je třeba pochopit, 
že není možné využívat člověka.
Vše, co se nám děje, se děje s naším sou-
hlasem. To znamená, že se sami rozhoduje-
me. Když lidé říkají: Mě využívají! - pak to 
obvykle říkají lidé, kteří na oplátku sami 
využívají jiné. Například: Snažila jsem se, 
připravila jsem skvělou večeři pro své blízké, 
příbuzné nebo přátele. Přišli, najedli se, po-
děkovali, byli spokojeni, sytí, šli spát. „Jak? 
Strávila jsem tolik času! Udělala jsem takovou 
skvělou večeři a jen díky?“

Nebo jsem to dělala proto, aby mě pochválili, 
všimli si mě, řekli, jaká jsem skvělá máma. 
Jen já mám takovou mámu nebo ženu a tak 
podobně. Pokud něco dělám s takovým oče-
káváním, tak samozřejmě, budu ukřivděná. 

Když se člověk do nich zcela ponoří,  jako do 
jezera, je v něm celý. Jen když je celá tvá po-
zornost v tomto potoku energie, jen tehdy 
si to můžeš užívat, doslova se v něm roz-
pouštíš, stáváš se jeho součástí, zažíváš 
takový kajf, který není možné předat. 

Když přemýšlíme o tom, že někdo dělá něco 
ne tak, říká něco ne tak, chová se ke mně ne 
tak, jak očekávám, už vůbec nejsme v tom-
to procesu, už nejsme ve štěstí, už nejsme 
v lásce. Celá podstata je v tom, kde je naše 
pozornost. Člověk si může vybrat, zda bude 
v lásce a štěstí, nebo bude v nespokojenos-
ti a v utrpení. Nemůže být současně v lásce 
a utrpení. Mechanismus přepínání do těchto 

„Existuje právo volby, co si myslet, jak se 
k čemu stavět a jak jednat. Nemáme právo 
to ovlivňovat, ale můžeme změnit sebe. Tady 
vzniká zajímavá otázka: A proč měnit sebe, 
když jsem tak dobrý? 

Často slyším takové formulace otázek od lidí, 
kteří jsou prostě skvělí. Ale ti, kteří jsou ko-
lem nich, se nechovají tak dobře. A vždy se 
nabízí otázka, jak je změnit? Pořád čekám, 
až za mnou přijdou ti špatní, ale vždycky 
přijdou ti dobří. Téma vzájemného vzta-
hu mezi lidmi je klíčové téma psychologie 
a psychiatrie. 
Mnoho let jsem se snažila v něm vyznat, do-
kud jsem v pořadu s účastí Igora Michaj-
loviča Danilova: „V hledání sebe sama“ 
neuslyšela jednu větu, která mi přinesla 
naprostou jasnost:

Pokud chci, aby moje vztahy s jiným člově-
kem byly dobré, tak se musím k němu chovat 
vlídně, s respektem, s pochopením, s podpo-
rou, s láskou. A to je můj úkol, moje volba.“

vztah s jiným člověkem je 
můj vztah k tomuto člověku.“

Abys byl v lásce, musíš být v lásce“

Pokud mám na člověka nějaké 
požadavky, tak se v mém vztahu 
k němu projevuje křivda, 
podráždění, nespokojenost. 

“
PRÁVO VOLBY

vše se děje s naším souhlasem

stavů je velmi jednoduchý: kde je vaše pozor-
nost, v takovém stavu se nacházíte. Emoce, 
které si tak cení všichni lidé, celou dobu to 
opakuji, protože to musí být pochopeno... to 
je strach, agrese, smutek a euforie. A to 
jsou ty emoce, které nás noří do utrpení. Ale 
pocit může být jen láska, radost a štěstí.

Za jakým účelem jsem připravila 
tuto večeři? Prostě proto, 

že je miluji. A jsou sytí, jsou 
spokojení. Přece řekli děkuji, 

vše je v pořádku.

rozhovor s psychiatričkou 
a psychoterapeutkou

Diana Olejnik
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Diana: V rozhovoru s člověkem, který říkal: 
„Ne, jak je možné žít bez emocí? No, to přece 
veškerý jas života zmizí!“ jsem si vzpomněla, 
jak často to slyšíme, co náš život rozjasňu-
je? Na co utrácíme obvykle svou pozornost? 
Na emoce, že ano? Kolik lidí se žene za tímto 
adrenalinovým kajfem? To znamená, že chce 
výrazné emoce. Tehdy se zdá, že náš život je 
zářivý.

Cítíš se tak dobře, že je obrovská potřeba po-
dělit se, když uděláš něco dobrého pro ostat-
ní. Když jsem šťastný, mám takový stav jako 
kajf. Proč bych se měl urážet, že se se mnou 
někdo neraduje? No, teď nechce, je to jeho 
volba. Ale já s tím nemám nic společného, 
protože sdílím to, co dělá radost mně. 

Diana: Máme čtyři emoce: strach, vztek/
agresi, smutek a čtvrtou je euforie. Nejvýraz-
nější z těchto emocí, nejsilnější, je strach. 
Obrazy, které vyvolávají tuto konkrétní emo-
ci, nás nejvíce přitahují a drží naši pozornost. 
Takže chápete vůbec, na co utrácíme svůj 
život, pokud se honíme za výraznými 
emocemi, že se honíme za strachem? Za 
nepokojem? Za úzkostí? Dokážeš si předsta-
vit, jak bezmyšlenkovitě zacházíme se svým 
životem a proč to děláme?

Diana: Počínaje strachem o svůj život.

Diana: Tady bych doporučila podívat se na 
to jinak. Ne, proč takto postupují lidé, ale kdo 
v nás potřebuje tuto pozornost? Děláme tako-
vé množství úkonů a ani si neuvědomujeme, 
že nejcennější na nich je, získat pozornost ji-
ného člověka. Takže se ukazuje, že pozornost 
je nejcennějším zdrojem!

Diana: Přemýšlela jsem, co bych zvolila jako 
kritérium pro posouzení, nakolik je společ-
nost civilizovaná, jak se v ní lidé k sobě na-
vzájem chovají. Dnes jsme prakticky ztratili 
živou radost z toho, že něco pro někoho dělá-
me, aniž bychom za to něco očekávali. 

Diana: Právě toto je mnohem důležitější 
pochopit. Opět platí to, o čem jsme mluvili 
v minulém díle: bez znalosti o duální pod-
statě člověka, není možné se v tom vyznat. 
Pokud nevíme, že já jako člověk jsem Osob-
nost, duch, že já disponuji tímto nástrojem 
– pozorností, tak neumím s tímto nástrojem 
zacházet. Pozornost je nástrojem přerozdě-
lování mé životní energie. Do čeho vkládám 
svou pozornost, tam směřuje moje životní 
energie. 

Diana: Očekávám, že když budu nejzodpo-
vědnější zaměstnanec, tak si mě nadřízený 
všimne, vždycky mě pochválí, budu nejdůle-
žitější. To znamená, že existuje určité očeká-
vání. Když se toto očekávání nenaplní, objeví 
se křivda, že? A jak si vytváříme očekávání? 
Obvykle je to proud obrázků a myšlenek 
v hlavě, jak to bude. Kdo nám slíbil, že si 
nás bude vážit, milovat, respektovat a nosit 
nás v náručí? Kdo to slíbil, hlas v hlavě? On 
nás vždy klame. 

Je mnohem důležitější zjistit, proč mě ten hlas 
v hlavě, ty představy, ty myšlenky, které vy-
tvářejí tato očekávání, která se nikdy nena-
plní, pokaždé vedou ke zklamání. Je důležité 
porozumět tomu, co zní v mé hlavě. Co to jsou 
za obrázky, které mě pokaždé tlačí do velmi 
nekomfortních a nepříjemných stavů.

Saša: Ve skutečnosti existuje příliš mnoho 
faktorů, které naopak zaměřují lidi právě na 
to, aby získání emoce bylo požadovaným vý-
sledkem, kterého má být dosaženo. Psycho-
logie nehovoří o tom, že emoce jsou špatné. 
Společnost nemluví o tom, že emoce - to je 
špatně, a že tě sžírají. Není totiž zvykem ří-
kat, že když má člověk stejnou euforii, že 
se poté cítí prázdný, proč si to nepamatuje 
a nechce o tom mluvit.

Saša: O tom také nikdo nemluví. V našem 
pořadu mluvíme o takových manipulativních 
nástrojích, jako je vina, péče a křivda. Jsou 
tak rozšířené a již zaryté do našich životů, že 
to ani nevnímáme jako něco nenormálního.

Je možné nasměrovat pozornost do proudu 
citů, k lásce. Je to proud životní energie. 
Když neustále obracím svoji pozornost do 
tohoto proudu, pak se tato energie ve mně 
zesiluje. Získávám Život, mám v sobě více 
štěstí, více radosti. Žiji, dýchám, ve mně je 
mnoho energie a mám se o co podělit. To je 
jeden stav. 

Zapomněli jsme, že naše přirozená 
lidská potřeba je dávat,  
protože jsi v přebytku pocitů 
toho, co tě činí šťastným, 
živým, skutečným.

“

PROČ VZNIKÁ KŘIVDA?

nejcennĚjší zdroj

jsme ciilizovaná společnost?
Vycházíme ze znalostí o duální 
podstatě člověka,  z pravdivých 

znalostí o člověku, že takto 
funguje naše vědomí. Je to 

mrtvý program, který bez naší 
pozornosti, bez té životní 

energie, kterou vlastně já, jako 
Osobnost, disponuji, nemůže 
vůbec existovat. Tehdy vše do 

sebe zapadne.

Je to samozřejmě společnost 
snů. Ale dnes jsme velmi 

blízko tomuto snu. A chci tomu 
věřit, protože projekt Tvořivá 
společnost mě osobně velmi 
inspiruje jako člověka i jako 

specialistu.

že je to moje oblast zodpovědnosti, připravit 
večeři, připravila jsem ji a všichni jsou spo-
kojeni. Pokud to dělám proto, abych na sebe 
upoutala pozornost, je to způsob, jak slyšet 
chválu, jak jsem skvělá. Znamená to tedy, 
že jsem neměla dost pozornosti.“

Teď všichni žijeme ve strachu, 
myslím všechny lidi na planetě. 
Vždyť dominantní emocí je strach 
ze všeho a ze všech.

“

úryvky z pořadu „Křivda je těžké břemeno. 
Psychologie. Poznání pravdy.“

účastník projektu 
Tvořivá společnost

Alexander Kravčenko
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D R .  J O H N  A H N

FALEŠNÉ OBVINĚNÍ Z PODVODU

Nová zpráva

STOJÍM ZA TVOŘIVOU SPOLEČNOSTÍ

NIKDY SE NEVZDÁVAT PRAVDY

LIDSKÝ PŘÍSTUP JE DŮLEŽITÝ

předmět: P R AV D A  J E  P O T L A Č O VÁ N A
Vinit CO2 ze změny klimatu je podvod století. Jak jste slyšeli, pokud někdo 
mluví proti tomuto narativu, čelí v současné společnosti následkům. A pravda 
je potlačována. Zde je zkušenost, kterou jsem prošel po prezentaci Zprávy pro 
Rotary minulý měsíc.
Rotary je skvělá organizace. Mají skutečné hrdiny, jejichž činy jsou příkladné; 
o některých z nich jste již slyšeli. Jsou však mezi nimi i tací, kteří se skrývají 
ve stínu a zneužívají jméno Rotary ve vlastním zájmu. A dnes chci hovořit 
o těch temných, ve skutečnosti skutečně hanebných jedincích v jejich organizaci.

Asi týden po zveřejnění zprávy Rotary Re-
port poslala jedna osoba, říkejme jí Karen, 
z Rotary Action Group pro environmentální 
udržitelnost vedení, mému zaměstnavate-
li e-mail s názvem: „Kontrola škod poté, co 
byla společnost Rotary nachytána při dezinfor-
mačním podvodu o klimatu; vaši zaměstnanci 
zapojeni.“
Stručně řečeno, nesouhlasila s názory uve-
denými ve Zprávě a napsala tuto neetickou, 
znepokojivou zprávu za mými zády v nadě-
ji, že můj zaměstnavatel přijme trestní 
opatření.
Karen z Rotary obvinila Tvořivou společnost 
z toho, že použila jméno Rotary, podvedla 
bývalého prezidenta, aby zvýšil návštěvnost 
a důvěryhodnost akce, na níž byly prezentová-
ny dezinformace o změně klimatu a že Tvořivá 
společnost má tendenci lidi obelhávat, při-
čemž odkazuje na pomlouvačný článek BBC.
Kromě toho se Karen zeptala, zda můj zaměst-
navatel ví o mé účasti na této akci, a zeptala 
se, jak bude tuto dezinformační kampaň ře-
šit, protože uvedla, že by to na mou orga-
nizaci nevrhalo dobré světlo.

Po přečtení e-mailu s takovými překrouce-
nými lžemi, jsem se dokonce sám sebe ptal, 
jestli jsem neudělal něco špatně. A nevěděl 
jsem, jaké to bude mít následky. Co mám 
od svého zaměstnavatele očekávat? Přijdu 
o práci, budu moci uživit rodinu?
O pár hodin později jsem měl telefonát s vi-
ceprezidentem svého zaměstnavatele. Po-
tvrdil jsem, že jsem tuto Zprávu předložil. 
Zprávu o nedávném vývoji přírodních ka-
tastrof a skutečných příčinách změny kli-
matu, nikoliv o teorii antropogenního CO2. 
Uvedl jsem, že se jedná o mé názory a že 
svá slova neberu zpět.
Ale co bylo opravdu znepokojivé, byly Kare-
niny narážky: napsala, že můj hlas vypadá 
jako dabovaný, protože pohyby mých úst 

nebo těla nejsou v souladu se zvukem, a že 
můj obraz mohl být unesen. Zpochybňova-
la, že jsem byl dobrovolným účastníkem. Ve 
skutečnosti se kromě všech těchto obvinění 
ukázalo, že mi byl nabídnut plán, jak z natá-
čení vycouvat. Stačilo říct, že můj obraz byl 
unesen, nebo že jsem to nebyl já.
Ošklivá stránka tohoto příběhu: pokud chce-
te, aby se člověk vzdal pravdy, nabídněte mu 
cestu ven. Připomíná mi to příběh o třiceti 
stříbrných a všichni víme, jak to dopadlo. 
Myslím, že Karen velmi pravděpodobně pou-
žívala tento typ špinavých triků i v minulos-
ti: nabízela možnost ústupu osobám, které 
mluvily proti jejím zájmům. Tím se snažila 
zdiskreditovat celou zprávu. A toto schéma 
bylo pravděpodobně účinné: pokud byste 
řekli něco proti jejím názorům, i kdyby byla 
řečena pravda, byli byste potrestáni, abyste 
příště neotevřeli ústa a ostatní mlčeli.

Aby bylo jasno, jsem účastníkem Tvořivé 
společnosti. Zprávu jsem jménem Tvořivé 
společnosti na pozvání Rotaractu Atlanta 
přednesl já sám.
Nyní k hlavnímu účelu jejího útoku: Karen 
nesouhlasila se zprávou o skutečných pří-
činách změny klimatu. Proto nás označila 
za popírače klimatu a napsala, že Tvořivá 
společnost „šíří dezinformace a vyvolává 
zmatek tím, že popírá podíl fosilních paliv 
na antropogenní změně klimatu... Trvají na 
tom, že za změnu klimatu je zodpovědná so-
pečná činnost, nikoli antropogenní uvolňo-
vání CO2, takže veškeré peníze vynaložené 
na snížení emisí CO2 jsou zbytečné...".
Po vydání Zprávy se členové Rotary začali 
ptát, proč se nezapojují do zkoumání sku-

tečných příčin klimatických změn a zda by 
neměly být přehodnoceny stávající klimatic-
ké programy. Je zřejmé, že zájmy a programy 
její skupiny pro udržitelný rozvoj v Rotary 
byly poškozeny, protože Zpráva nepodpořila 
obviňování CO2 ze změny klimatu. 
A protože byl její program ohrožen, Karen 
v Rotary vyvolala povyk a pak psala lži v oškli-
vých e-mailech, aby tajně tahala za nitky, jen 
aby prosadila své zájmy. Je smutné, že k ní 
pravděpodobně mnoho lidí vzhlíží, protože 
působila jako řečnice, velvyslankyně Rotary.
Jaký charakter však projevila? Není přece 
etické tahat za nitky prostřednictvím svého 
zaměstnavatele, ne? Měla by být ohrožena 
svoboda projevu jednotlivce jen proto, že 
s ní druhá strana nesouhlasí? A je tu ještě 
jedna otázka. Bylo Karenino jednání koor-
dinováno s Rotary klubem? 
Nepochybně existují členové Rotary, napří-
klad ti, kteří dnes promluvili, a jméno Rotary 
by jim znělo hrdě. Karen však bohužel ukáza-
la, že v Rotary jsou také sobecké, nízké cha-
raktery, ti, kteří na své cestě potopí ostatní 
ve prospěch několika málo lidí, bez ohledu na 
cokoli o faktech nebo dokonce o budoucnosti 
lidstva. Jednání Karen z Rotary ukázalo 
ošklivou tvář slavného klubu a miliony 
lidí o tom slyší už ve 150 jazycích.

Ale díky Bohu, můj zaměstnavatel má dobré 
lidi a poskytl mi možnost na tyto hanebné 
lži reagovat. Stál jsem pevně na svém, vy-
světlil jsem jim svůj postoj a oni můj názor 
respektovali. Jsem hrdý na to, že mohu pra-
covat pro svou organizaci, a vážím si skvě-
lého vedení, které se k zaměstnancům chová 
jako k lidem a nenásleduje takové šikanisty.
Je třeba si uvědomit širší důsledky této udá-
losti. Jsem obyčejný občan, který promluvil 
na veřejnosti. Někomu se toto sdělení nelí-
bilo, dotklo se něčích osobních zájmů a podí-
vejte se, co se mi stalo: zastrašování a ohro-
žování mých práv. A to se stalo v zemi, kde 
má být zaručena svoboda slova. Všimněte si, 
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Vědci by neměli vynakládat úsilí na přiz-
působování, vydělávání, klamání a mani-
pulaci s fakty. Měli by se svobodně věnovat 
objevování a rozvoji. A právě teď je efektivita 
vědců nesmírně důležitá, abychom přežili 
příští desetiletí. Potřebujeme společnost, 
kterou spojuje společný cíl, tedy přežít, vážit 
si lidského života, aby mohla zaznít pravda 
a kde se mohou vyvíjet vhodné technologie.
V Tvořivé společnosti bude pravda zaznívat 
otevřeně, stejně jako na tomto fóru, před zraky 
milionů lidí. Když se objeví záměrná lež, jako 
tomu bylo v Karenině e-mailu, aby prosadila 
své vlastní zájmy, řekneme pravdu a všichni to 
uslyší. Soukromé zájmy jednotlivců nebudou 
převažovat nad zájmy celého lidstva. Tak by 
to mělo být, aby se na pravdu neházela tako-
vá podlost a špína. A právě tak bude věda 
vzkvétat a lidstvo přežije a pokročí.

ODKAZ NA ZPRÁVU  
O ZMĚNĚ KLIMATU
futureofhumanity.report/en

právě teď je efektivita vědců 
nesmírně důležitá, abychom přežili 
příští desetiletí.

“

NEZBÝVÁ NÁM MNOHO ČASU

ZASTRAŠOVÁNÍ SKUTEČNÝCH VĚDCŮ

že jsem neprezentoval názor, ale poznatky 
z výzkumu, fakta a analýzu dat od špičko-
vých vědců na velmi závažné téma.

Proč by v tomto prostředí s tolika podlostmi 
a takovými odpornými postavami, jako je 
Karen, měli skuteční vědci veřejně mluvit 
pravdu? Mnozí z nich byli skutečně zastra-
šováni, ostrakizováni a nuceni dlouhou dobu 
mlčet k dezinformaci, která obviňuje CO2 ze 
změny klimatu. 
S námi jsou vědci, tisíce nejchytřejších lidí 
na planetě, vytrvalí, věrní celému lidstvu, 
hájící budoucnost každého člověka do po-
sledního. Kvůli lidem, jako je Karen, jsou 
však bohužel nuceni se skrývat a my mluví-
me jejich jménem. Jinak na ně, jako se to 
stalo mně, budou házet špínu a vyhrožovat 
a oni nebudou moci provádět výzkum. 
Byli byste překvapeni, jak velká jsou některá 
jejich jména. A lidé jako Karen se na jejich 
jména ptali. Proč? Aby se zabývali vědou 

nebo klimatem? Ne, aby se skutečnými vědci 
jednali stejně jako se mnou. Výsledkem je, 
že lži jsou tolerovány a vydávány za pravdu 
a pravda není slyšet. Je bolestné vidět, co se 
děje, ale bohužel je to vzorec, který běžně 
vidíme v současném formátu společnosti.

Máme před sebou naléhavé úkoly, nezbývá 
nám mnoho času. Zpráva upozornila na hrozí-
cí kataklyzmata, která jsou způsobena změna-
mi v zemském jádru. Vědci bohužel nepracují 
na zkoumání skutečných příčin klimatických 
změn a na skutečném řešení problému. 
Stojí za to kvůli osobním zájmům nebo 
penězům kydat špínu na lidi, kteří vyslovují 
pravdu? Jsou peníze, které budou za pár let 
bezcenné, důležitější než naše přežití jako 
lidstva? 

ODKAZ NA ZPRÁVU  
O ZMĚNĚ KLIMATUfutureofhumanity.report/en
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GLOBÁLNÍ KRIZE. NAŠE ZÁCHRANA JE VE SJEDNOCENÍ

12. 11. 2022 se konalo Mezinárodní 
online fórum „Globální krize.  

Naše záchrana je ve sjednocení“

Bez nadsázky se jedná o největší akci 
na světě! První a jediná událost, která 
byla simultánně překládána do 150 ja-
zyků. Její organizace se stala možnou 
díky sjednocení dobrovolníků ze 180 
zemí na nezávislé platformě projektu 
Tvořivá společnost.
Přímý přenos byl k dispozici na YouTube, 
sociálních sítích, mediálních platformách, 
televizních a rozhlasových stanicích po 
celém světě! To, co je pro největší orga-
nizace nemožné, je pro nás realitou. Jed-
ná se již o 8. celosvětové fó-
rum iniciované a realizované 
dobrovolníky.

Neznámé faktory klimatických katastrof
Skutečné příčiny rekordního tempa nárůstu 
přírodních katastrof
Analytická předpověď událostí ve světě 
v blízké budoucnosti
Boj proti CO2 – mýtus nebo realita? Jak vy-
dělávají na CO2 a proč je elektřina stále dražší?
Praktické řešení klimatické krize
Eskalace násilí ve společnosti

Proč se neřeší problémy uprchlíků, součas-
ného otroctví, obchodování s lidmi, obcho-
dování s orgány a drogami?
Řešení globální krize ve zdravotnictví. Za-
jištění bezplatné a vysoce kvalitní medicíny 
pro každého člověka
Důvody degradace vzdělávacího systému. 
Co situaci napraví?
Jak se manipuluje s vědomím veřejnosti? 
Ochranné mechanismy
Světová hospodářská krize. Jak tě to ovlivní?
Uměle vyvolaná energetická krize

Kdy nastane celosvětový hladomor?
Omezení kapitalizace: proč je to nutné?
Jak vybudovat ekonomiku, ze které budou 
mít prospěch všichni?
Expanze vojenské agrese
Proč se prosazuje myšlenka snížení světové 
populace?

Praktické řešení krizí: přechod společnosti 
od spotřebitelského formátu k tvořivému
Jak pomůže sjednocení lidstva vyřešit glo-
bální problémy?

KLÍČOVÁ TÉMATA FÓRA:

V ČEM BYLA TATO
UDÁLOST JEDINEČNÁ??

300+ 
řečníků

150 
jazyků simultánního překladu

1 000+
hodin online přenosů

M E Z I N Á R O D N Í  O N L I N E

F Ó R U M
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Tatiana (T): Ešte, Igor Michajlovič, ľudia 
sa otvorene boja, aby sa nezopakoval 
osud Atlantídy, keď bol El, pretože ľudia 
tiež budovali tvorivý formát spoločnosti 
a v určitej fáze sa niekde dopustili 
chyby...

Igor Michajlovič (IM): Ponechali moc. 
Chápete, v čom bol problém? Ponechali 
moc. Dnes, ak zvážime... Poďme si 
spolu zahrať jednu hru, dobre? 
A našim priateľom navrhujem, aby 
skúsili odpovedať.

SKÚSTE ODPOVEDAŤSKÚSTE ODPOVEDAŤ

IM: Dobre. Prečo sa ľudia boja? A prečo je 
to dobre?
K: Pretože to prirovnávajú k novému sveto-
vému poriadku alebo... 
IM: Áno, toto je nový svetový poriadok, 
samozrejme.
K: Áno, a porovnávajú, že je to tiež Tvorivá 
spoločnosť...
IM: Nie, no...
T: Znižovanie populácie. 
IM: Tak stop, počkajte, no tak, všetko sme 
pomiešali. Tvorivá spoločnosť – tam bude 
v každom prípade existovať jedno svetové 
vedenie. Ale toto je koordinácia činností, 
priatelia moji. Toto sú ľudia bez moci, pre-
tože moc máte vy (R: Tak je). No niekto to 
musí koordinovať.
Vráťme sa opäť k tomu, o čom sme hovorili, 
aby to bolo našim priateľom zrozumiteľné. 

Niekto musí koordinovať, koľko pšenice mu-
síme na tejto planéte dopestovať, aby mal 
každý všetkého dostatok: na koláčiky pre 
deti, no, pre nás na ráno chlebík, nie? Musí 
to niekto vyrátať? (R: Áno.) Musí. Musí nie-
kto vypočítať, koľko potrebujeme, zoberme 
to jednoduchšie, klobúkov?

IM: Musíme vedieť, koľko klobúkov potrebu-
jeme, aj keď ich nenosíme. Niekto musí vyrá-
tať, koľko vrchného oblečenia potrebujeme 
(R: Áno), koľko tenisiek potrebujeme a po-
dobne. (T: Jednotná plánovaná ekonomika, 
áno) (R: Aj nemocníc, škôl...) (K: Škôl, áno). 
Jednotná plánovaná ekonomika, správne. 
Ešte sme sa tam nedostali, chcel som sa tam 
tak dlho, dlho dostávať (R: Ach, dobre, pre-
páčte, áno), nemocnice, školy, vzdelávanie 
a všetko ostatné (K: Áno.)
Správne, jednotná plánovaná ekonomika. 
Musí sa tým niekto zaoberať? Musí. A kto sa 
tým musí zaoberať? Špecialisti, tí ľudia, 
ktorí tomu rozumejú. A kto tomu, prepáč-
te, rozumie lepšie ako tí, ktorí teraz vládnu 
obrovským krajinám, však? Ich skúsenosti 
sú kolosálne a môžu sa hodiť. Teraz niek-
torí povedia: „Korupčníkov vzali (R: Áno) 
a dosadili“. Však? 
T: Už sa predsa uviedli zle.

je to dobrÉ ALEBO ZLÉ?je to dobrÉ ALEBO ZLÉ?

jeDNOTNÁ EKONOMIKAjeDNOTNÁ EKONOMIKA

IM: Samozrejme. No a čo my teraz? Všet-
ci sa podriaďujeme moci, milujeme ju, ale 
potichu ju všetci nenávidíme, pretože buď 
závidíme, alebo nie sme s niečím spokojní. 
No je to tak? (T: Áno.) Nuž, sme ľudia, sme 
plní rozporov. A tu sme opäť zobrali starých 
korupčníkov a dosadili ich k moci. (T: Do 
vedenia). Nie k moci a nie do vedenia, ale 
do koordinácie. Vedenie, prirodzene, áno, 
takpovediac riadenie toho či iného odvetvia. 
Dočasne, pokiaľ sú peniaze, tak áno, môžu 
sa o niečo pokúsiť, ale nezabúdajme na MFK 
Voschod (K: Áno) a iné systémy, ktoré to jed-
noducho neumožnia. Toto je prvé. Po druhé, 
nebude to potrebné, verte.

To je dôležité, zdôrazňujem. Prečo? Pretože 
dnes sme v tejto krajine, naše deti sa do tejto 
krajiny prišli učiť. Zajtra sa presťahujeme do 
inej krajiny. Prečo? Zachcelo sa nám, sme 
slobodní ľudia, toto je Tvorivá spoloč-
nosť. A naše dieťa by malo chodiť do pres-
ne tej istej triedy a systém je všade rovnaký 
(K: Jeden, druhý), ale najlepší na svete. No 
niekto musí rozhodnúť, ktorý systém je naj-
lepší na svete, nie? (R: Áno, akú školu niekde 
hľadať.) Alebo, priatelia moji, samozrejme... 
Priatelia moji, alebo si spolu sadneme a za-
čneme diskutovať. Ak si spolu sadneme a za-
čneme riešiť, tí, ktorí nemajú, myslím tým 
nás, ktorí nemajú k pedagogike vôbec žiadny 
vzťah. Ja som prežil celý život v medicíne (T: 
Ani ja tomu nerozumiem), tak je. Robert pod-
niká a podobne, a teraz začneme vymýšľať, 
ako učiť ľudí, presnejšie deti, budeme o tom 
rozhodovať.
Po prvé, rozhodovať budeme pár storočí a po 
druhé rozhodneme tak, že nedajbože. No čo, 
nie je to tak? (R: Veru.) (K: Áno) Tak. Preto je 
lepšie vziať hotových špecialistov s obrov-
skými skúsenosťami a tých, ktorí sa snažia 
a chcú pomôcť ľudstvu.

JEDNOTNÝ VZDELÁVACÍ JEDNOTNÝ VZDELÁVACÍ 
SYSTÉMSYSTÉM

...pokračovanie z minulého čísla

IM: Globálna vláda. Áno? (K: Áno) Jediná 
globálna svetová vláda, tá, o ktorej sa veľa 
hovorí, viete, z ktorej už hučí v ušiach (T: 
Elita sa o to usiluje), proti ktorej, áno, všet-
ci vystupujú, elita sa snaží a podobne (T: 
Globalizácia) (K: Nový svetový... áno). Je to 
dobré alebo zlé? Odpovedzte úprimne, je to 
dobre alebo zle?
R: Jedna vláda, áno?
IM: Jedna svetová vláda.
R: Dobre.
K: To je globalizácia, áno.
IM: Globalizácia. Je to dobre alebo zle?
K:  Ľudia sa boja... Ľudia sa často globalizá-
cie boja, boja sa toho.
R: No dobre...

SÚ POVINNÍ  PRIJAŤ ROZHODNUTIA, 
KTORÉ UROBIA NÁŠ ŽIVOT 
LEPŠÍM, KRAJŠÍM 
- TOTO BUDE ICH ÚLOHA. 

Práve prebehla amnestia. Všetkým sme 
akoby... (T: Odpustili) a v prvom rade sme 
odpustili sebe. Začali žiť po novom, človek 
má všetko, jednoducho má všetko. Plus bá-
ječná skvelá práca, kde sa môže prejaviť ako 
špecialista, ktorý robí to, čo je potrebné pre 
všetkých aj každého z nás, za čo mu budeme 
všetci naozaj vďační. Však? (K: Áno.) No vari 
sa môžeme nepoďakovať človeku, ktorý 
vytvorí kolosálny vzdelávací systém pre 
naše deti, však, všade na celom svete?

“

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

Nuž a opäť – je to starý korupčník, všetko 
má, v Tvorivej spoločnosti sa mu všetko 
poskytuje, jemu i jeho deťom. Ale on chce 
trošku lepšie. V súvislosti so svojou prácou 
má právo zarábať. Prepáčte, na takom poste 
dosť aj v prechodnom období. No nech človek 
zarába. Po prvé, zarobí dosť, aby uspokojil 
svoje ambície, zo zvyku to dokonca berieme. 
Áno? Ale oveľa menej, ako by ukradol alebo 
spreneveril v spotrebiteľskom formáte. Je to 
tak? Čiže je to pre nás výhodné. A v prvom 
rade sa treba pozerať na čo? Na efektivitu 
a úžitok. Správne?

T: A aké sú ďalšie výhody globalizácie? 
IM: Počkaj, čím sme začali? Tým, že je v Tvo-
rivej spoločnosti jediný globálny manažment 
(T: Manažment, áno). Áno. No opäť poviem 
koordinácia, a nie riadenie (R: Áno), ale bez 
moci. Teda oni nemôžu prijať rozhodnu-
tia, ktoré by poškodili naše práva. Ne-
môžu prijať rozhodnutia, ktoré by nás nútili 
navzájom sa zabíjať a podobne.
A nemôžu prijať tie rozhodnutia, ktoré by 
nás ochudobnili alebo nám zhoršili život. 
Ale sú povinní prijať rozhodnutia, kto-
ré urobia náš život lepším, ktoré urobia 
náš život krajším – toto bude ich úloha. 
Teda presne naopak. Rovnako ako teraz, 
ale predstavte si, že je to presne naopak. 
A všetci budú radi. A my zase budeme tým-
to ľuďom vďační. Ale nie je to jedna svetová 
vláda. Rozdiel je tu obrovský. Prečo? Pretože 
nedisponujú mocou.

NIE MOC, ALE KOORDINÁCIANIE MOC, ALE KOORDINÁCIA

Dobre. Existuje iná možnosť. Zoberme si 
túto špičkovú jednu svetovú vládu v spot-
rebiteľskom formáte. Áno? Áno. Je to dobre 
alebo zle? Predstavme si, máme teraz veľa 
krajín, veľa vládcov, všetci žijeme, súťažíme 
medzi sebou, bojujeme o všetko na svete, 
chceme byť jeden lepší ako druhý. To je po-
chopiteľné. A teraz sme sa všetci zjednotili. 
Čiže našli sa ľudia, ktorí nás všetkých do-
kázali prinútiť zjednotiť sa. A máme jednu 
vládu. Je to dobre alebo zle? 
T: Podľa toho, aké sú ciele. K: Áno, aká...
IM: Áno. Prečo? Všetci môžeme chodiť vo 
formácii, spievať hymny (T: Nechcela by 
som) (K: Nie) (R: No, nie), alebo, napríklad, 
chodiť s  televízorom či niečím iným (K: 
Áno). Niektorí povedia: „Prečo s televízo-
rom?“ Sledovať vysielanie nášho milovaného 
a ctihodného vládcu, aby sme... (T: Ela) ... 
áno, nášho Ela (K: Ela, áno). No čo, nie je to 
tak? (K: Áno) Môže to predsa tak byť? 

Prečo? Nemáme inú alternatívu. V skutoč-
nosti je to jediná alternatíva ku Tvorivej 
spoločnosti, aby sme zachovali náš svet, 
zachovali našu budúcnosť a aby sme si spo-
lu mohli povedzme v roku 2037 vypiť čaj, 
alebo, napríklad, privítať Nový rok z roku 
2037 na rok 2038. No veď je to báječné, za-
ujímavé, pozri, aké krásne čísla. No, chcela 
by si ho ešte privítať? Máš predsa možnosť, 
správne? Aby sa tak stalo, musí existovať aj 
alternatíva, nuž, ak nebudú chcieť Tvorivú 
spoločnosť.
Ľudia nechcú, aby bolo všetko dobré. Chcú 
(K: Ela) žiť v spotrebiteľskom formáte, nič 
nemeniť. Potom je jedinou možnosťou 
akurát jedna svetová vláda. Prečo? Všetky 
zdroje sú v ich rukách, všetky peniaze sú 
v ich rukách. A vydávajú príkazy a my ich 
všetci plníme.

T: Môže to tak byť. 
K: Môže, áno. R: Môže. 
IM: Ľahko. Jedna svetová vláda je to, keď o 
všetkom rozhoduje jeden človek (K: O všet-
kom). A poznajúc ľudskú psychiku, pozna-
júc ľudské slabosti, dokonale chápeme, že sa 
v ňom zrodí drak (K: Áno). Len čo sa človek 
doderie k moci, prestáva byť človekom. 
Naozaj. Čím je moc vyššia, tým je v ňom 
menej ľudského.
Začína uvažovať vo veľkom, odtrhávať sa 
od ľudí, zdá sa mu, že je už v oblakoch (K: 
Áno). A predstavte si, keď je človek celkovo 
na vrchole moci celého sveta. Nuž ako veľmi 
stratí rozum (T: Beztrestnosť). Spočiatku 
to bude zaujímavé a pokúsi sa urobiť niečo 
dobré, veď El v histórii robil to isté. Potom sa 
však začne nudiť a začne sa baviť. A toto je 
záhuba celého ľudstva. Je to neodvratné, ak 
bude taký systém. Správne? R: Áno. 

IM: No a ak prídu dobrí ľudia, vážení, dobrí 
ľudia, ktorí sa začnú starať o celé ľudstvo, je 
to dobre alebo zle? Prekrásne. 
T: V spotrebiteľskom formáte? 
K: V spotrebiteľskom? 
IM: V spotrebiteľskom formáte. Vieš, čo to 
dáva? Teraz veľa ľudí začne nadávať. Ale ja 
vysvetlím, že toto je alternatíva k Tvorivej 
spoločnosti.

Len oni budú schopní zhromaždiť všetok 
vedecký potenciál a všetky zdroje, aby 
ich mohli postaviť na obranu: ako prvé 
nájsť to, čo postaviť na obranu, čo pôsobí 
a ako vlastne vplýva klíma, preskúmať ten-
to problém. Niektorí povedia: „To je jasné, 
zrozumiteľné.“ Nie je to jasné a nie je to zro-
zumiteľné, priatelia. Je to vážne a globálne. 
A musíme nájsť možnosť, čo a ako postaviť 
na obranu, aby svet zostal a bol zachovaný, 
aby sme spolu zostali na tejto planétke. Stojí 
to za to.

A keď sa jedná o otázku, či žiť alebo zomrieť, 
myslím, že je dokonca lepšie žiť, aj keď bude 
El. Prečo? Lebo veď šanca prežiť aspoň ne-
jaký čas, predĺžiť život čo i len o rok, zna-
mená veľa. A ak sa predĺži na veľa ďalších 
storočí život celého ľudstva, to je vari zlé?
T: Našťastie stále máme alternatívu vybu-
dovania práve Tvorivej spoločnosti. 
K: Tvorivej spoločnosti, áno.
IM: Ako variant áno. Ale na druhej strane… 
T: Pretože predsa globálne elity sú podľa 
všetkého zamerané na zníženie populácie. 

MUSÍME NÁJSŤ MOŽNOSŤ, ČO A AKO 
POSTAVIŤ NA OBRANU, ABY SVET 
ZOSTAL A BOL ZACHOVANÝ.

“

pokračovanie v ďalšom čísle...

V skutočnosti je to jediná 
ALternatíva ku Tvorivej 
spoločnosti.

“ IM: Určite. Prvé, čo bude urobené, je zní-
ženie populácie. Povedzme, že minimálne 
15-ti zo 16-tich by mali prestať existovať. 
Ale tu je otázka len v tom, priatelia, kam sa 
dostaneš. Budeš 16-ty alebo sa ocitneš v tých 
15-tich? Je tak? To preto, aby sa prinajmen-
šom nejako vytvorila aspoň akási symbióza 
ľudstva s našou planétou. No symbióza sa 
nepodarí, ale aby bolo aspoň menej škody.
Toto je minimum, čo treba urobiť. Ale ľud-
stvo sa zachová. Nuž, je to tak? No už je 
to lepšie ako nič. Má to obrovské plusy (T: 
Áno). Po prvé, ihneď sa ukončia všetky vojny 
(T: No áno). Prečo? Nemá kto bojovať, nie je 
s kým. Skutočne sa začne upratovanie.

plán elityplán elity
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Ľudia z celého sveta na rádiu Truck

Som Mahdia z Afganistanu a som 16-ročné 
dievča. Je to už dávno, čo som sa pripoji-
la k Tvorivej spoločnosti a prekladám do 
perzštiny. Odkedy som sa pripojila k Tvo-
rivej spoločnosti, naučila som sa veľa vecí 
o  rôznych problémoch na celom svete, 
ktoré prekladám do perzštiny a informu-
jem svojich ľudí o svete a rôznych veciach, 
ktoré sa dejú v našom okolí. Prekladáme 
do 100 jazykov, takže veľa ľudí prekladá do 
rôznych jazykov a snažíme sa byť aktív-
nejší a priniesť zmenu do všetkých častí 
sveta.  V Tvorivej spoločnosti nájdete veľa 

ľudí z rôznych kultúr, rôznych prostredí 
a rôznych náboženstiev. Takže záleží na 
tom, že všetci pracujeme spoločne. Sna-
žíme sa priniesť mier a udržateľnú budúc-
nosť. Takže ak máte záujem o pokojné pro-
stredie a pokojný svet so svojou rodinou 
a priateľmi, pridajte sa k nám a spoločne to 
zvládneme. Len my môžeme priniesť mier. 

Krásny svet bez vojen a násilia môžeme 
vytvoriť len spoločne.

 

Som Mahdi Hasan Rakib z Bangladéša. 
Momentálne si dokončujem bakalársky 
titul, program v odbore Aplikovaná veda. 
Okrem toho pracujem ako lokálny novinár 
v lokálnych médiách. Prečo pracujem ako 
dobrovoľník v takomto type globálneho 
projektu? Čo sa práve teraz vlastne deje 
v celom svete? Z milionárov sa stávajú 
miliardári. Miliardári zarábajú ešte 
viac. Plytvanie peniazmi a jedlom kvôli 

ich vlastnému potešeniu. Politici a diplo-
mati vytvárajú politickú krízu a vojnové 
podmienky len kvôli ich osobnému pro-
spechu. Na druhej strane ľudia umierajú 
od hladu, prišli o život vo vojnovej situácii, 
čelia neznesiteľnej biede. Spotrebiteľský 
svet ukazuje svoju najhoršiu stránku.
Kto zachráni náš svet? Mimozemšťania? 
V žiadnom prípade, je to náš svet. Sme 
ľudia. Musíme zachrániť náš svet. Mu-
síme zabezpečiť krásny svet pre našu 
ďalšiu generáciu. Ľudia sa viac ako tisíc 
rokov snažia vybudovať mierový svet pre 
každého. Ale v skutočnosti sa nič nezme-
nilo. Myslím si, že len jednota všetkých 
ľudí z celého sveta je najsilnejšou silou, 
ktorá môže skutočne zachrániť celé naše 
ľudstvo. Tvorivá spoločnosť je jedineč-
ná platforma, ktorá už spája ľudí z viac 
ako 180 krajín zo všetkých kútov sveta 
za jediným cieľom, ktorým je ľudskosť.
V Bangladéši Tvorivá spoločnosť ešte nie 
je takým známym projektom. Koncept 
tohto projektu sa však rýchlo rozširuje 
vďaka niektorým tvorivým iniciatívam, 

ako je založenie kanála Tvorivá spoloč-
nosť Bangladéš na Youtube a facebooko-
vej stránke, simultánne preklady našej 
globálnej konferencie do „bengálskeho“ 
jazyka. Tiež rozhovory s ľuďmi z rôznych 
oblastí.

Tu v Bangladéši sú nedostatočné prí-
rodné zdroje pre takú obrovskú populá-
ciu. Preto bežný každodenný život vytvára 
rôzne druhy ťažkostí. Ale keď sa podelím 
o koncept a ideológiu Tvorivej spoločnosti, 
špeciálne o 8 osnov s našimi krajanmi, ako 
sú moji priatelia, rodinní príslušníci, ko-
legovia a susedia, skutočne ich to zaujalo 
a okamžite podporujú Tvorivú spoločnosť. 
Navyše niektorí súhlasia s tým, že sa pripoja 
a budú spolupracovať s naším bangladéš-
skym tímom Tvorivej spoločnosti. Rôzne 
krajiny majú rôzne problémy a tiež niektoré 
spoločné ťažkosti. Ale bez zmeny formátu 
spoločnosti zo spotrebiteľského na tvo-
rivý  neexistuje iné riešenie na záchranu 
celého ľudstva. Takže je našou zodpoved-
nosťou pripojiť sa k Tvorivej spoločnosti 
a zachrániť celú našu matku Zem. Vďaka.

Volám sa Cynthia Abito, som z Ugandy. 
Prečo som sa rozhodla pridať k Tvorivej 
spoločnosti Uganda? Bolo to v čase, keď 
som pracovala s vnútorne vysídlenými ľuď-
mi v Severnej Ugande. Tak som sa dozve-
dela o Tvorivej spoločnosti a o 8 osnovách. 
O  ľudskej bezpečnosti, o ľudskom živote 
ako najvyššej hodnote. Vo vzťahu k tomu, 
čo vidím vo svojej komunite, chcem sa 
dozvedieť viac, čo je Tvorivá spoločnosť. 

Ako môžem pomôcť ako jednotlivec, ale 
aj v  komunite spoločnosti, ktorej po-
máham alebo s ktorou spolupracujem. 
Vtedy sa začala táto cesta a my sme sa ako 
ugandský tím spojili a vytvorili pracovné 
tímy, v ktorých každý mohol zapojiť svoje 
schopnosti.

Mohli sme ísť do komunity, kde sme robi-
li prieskum, a kde sme sa náhodne pýtali 
rôznych ľudí na to, v akej spoločnosti by 
chceli žiť. V Tvorivej spoločnosti exis-
tuje rovnosť, ktorá dávala zmysel mno-
hým našim anketárom. Keď sme mali 
možnosť presťahovať sa do jednej zo štvr-
tí, ktoré privítali Tvorivú spoločnosť, sta-
rosta okresu nám povedal: „Robíte skvelú 
prácu. Mne, ako lídrovi, veľmi zjednodušu-
jete prácu.“
Tvorivá spoločnosť sa teda stáva glo-
bálnou a najmä v Afrike, pretože to isté sa 
deje v Keni, v Nigérii, v Zambii. Je to plat- 
forma, kde my všetci ako krajiny alebo aj 
ako jednotlivci môžeme konať a zmeniť svet 
a spoločnosť, v ktorej žijeme. Neexistuje nič 

iné, na čo by som mohla myslieť, a o kto-
rom by som mohla hovoriť tak ako o Tvorivej  
spoločnosti.

Mahdia, Afganistan

Cynthia Abito, Uganda

môžete nám napísať na: redakcia@tvorivaspolocnost.sk

Mahdi Hasan Rahib, Bangladéš

CELÉ VYSIELANIE SI MÔŽETE 
pozrieť NA KANÁLI 
TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ:
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Niekedy je pre ľudí ťažké pochopiť, čo to je Tvo-
rivá spoločnosť (TS). Ľudia vravia: „Však projektov 
je veľa.“ Dnes žijeme v spotrebiteľskej spoločnosti, 
ktorú si môžeme predstaviť ako dom vo veľmi zlom 
stave. Má narušenú statiku, deravú strechu, steny 
sa rúcajú a zabíjajú ľudí, ktorí v ňom žijú. Projekty, 
ktoré okolo seba vidíme, to sú sanačné  projekty  
tohto domu v rozklade. Snažíme sa lepiť, čo sa dá 
a často s dobrým úmyslom. TS nie je sanačný pro-
jekt, TS je úplne nový dom. Dom, ktorý má zdravé 
základy. Vždy, v každej situácii, je najdôležitejší 
človek, každý jeden. Nikdy v ňom nebude zlá stre-
cha, lebo je to lacnejšie a viac sa na tom zarobí, 
pretože ho staviame sami pre seba. Tento dom je 

pripravený prijať všetkých 8 miliárd ľudí. Spoločne 
sa rozhodneme, ako ten dom zariadime, aké bude 
zdravotníctvo, školstvo, veda alebo aké budú mož-
nosti pre náš voľný čas. Takže, ak sa rozhodujeme, či 
podporíme projekt TS alebo nie, je dôležité chápať 
podstatu tejto voľby. 
Na výber máme rozpadajúci sa dom, ktorý sa 
už nedá opraviť alebo úplne nový domov pre všet-
kých. Pred pár dňami som čítala citát: „Keď nevieš, 
ako ďalej, tak začni od začiatku.“

Tvorivá spoločnosť je takýmto začiatkom. 

“
staviame nový dom

Viac o projekte nájdete na stránke: creativesociety.com/sk

Miška K. Hrončeková

8 osnov tvořivé společnosti

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!

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

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 technologic-
ká činnost ve společnosti musí být nasměro-
vána výhradně na zlepšení kvality lidského 
života. Zaručená ekonomická stabilita: ab-
sence inflace a krizí, stabilní a stejné ceny 
na celém světě, jediná měnová jednotka, 
minimální fixní zdanění nebo žádné zdaně-
ní. Bezpečnost Člověka a společnosti před 
jakýmkoliv druhem ohrožení je zajištěna 
jednotnou celosvětovou službou na řešení 
mimořádných situací.

transparentnost a dostupnost 
informací pro všechny

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.

Ideologie musí 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, pocti-
vost, vzájemná úcta a upevňování přátelství.
Vytvoření podmínek pro rozvoj a výchovu 
Člověka s velkým Č, pěstování mravních hod-
not v každém člověku a ve společnosti.
Zákaz propagandy násilí, nepřípustnost a od-
souzení jakékoliv formy rozdělení, agrese 
a antihumánních projevů.

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

Všechny přírodní zdroje patří Člověku a spra-
vedlivě se rozdělují mezi všechny lidi. Mono-
polizace zdrojů a jejich iracionální využívání 
jsou nepřípustné. Tyto zdroje se spravedlivě 
přerozdělují mezi obyvatele celé planety.
Přeje-li si to Člověk, je mu garantováno pra-
covní místo. Mzdy za vykonávání identických 
pozic, za stejnou specializaci či profesi 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.

Pojem „moc“ v Tvořivé společnosti neexistu-
je, protože zodpovědnost za celou společnost, 
její rozvoj, podmínky pro život a harmonické 
uspořádání je na každém Člověku.
Každý Člověk má právo se podílet na řízení 
Tvořivé společnosti a na schvalování zákonů 
pro zlepšení života Člověka.
Řešení společensky důležitých, sociálně 
významných, ekonomických otázek, které 
vedou ke změně kvality života Člověka, se 
předkládá k všenárodní diskuzi a hlasování 
(referendum).

život člověka

svoboda člověka

bezpečnost člověka

tvořivá ideologie

rozvoj osobnosti

spravedlnost a rovnost

samospráva Společnosti

1. 4. 6.

7.
2.

3.
5. 8.
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„Nevychádzam z údivu“, keď čítam niektoré komentáre pod článkami na blogu Tvorivej spoloč-
nosti alebo na sociálnych sieťach. Chápem však, že ľudia sú vo všeobecnosti „preinformovaní“ 
a nevedia, čomu veriť. Pre nedostatok času teda často siahnu po článkoch, ktoré sú tzv. recen-
ziou napísanou niekým z vonku, kto sám podstatu Tvorivej spoločnosti nepochopil a nikdy sa 
do projektu nezapojil. Na základe plytkého článku a neoverených informácií v snahe zapojiť 
sa do diskusie pod naše príspevky, potom píšu výroky, ktoré vychádzajú z neznalosti. Sama 
som dobrovoľník Tvorivej spoločnosti a od úplného začiatku som s ňou nielen stotožnená, 
ale aj vďačná, že takýto projekt uzrel svetlo sveta.

TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ. kto za ňou stojí?

#TvorSpol
#CreativeSociety

Osobná skúsenosť

Vo svojom voľnom čase sa s radosťou zúčastňujem 
na procesoch prípravy rôznych projektov, ako sú 
napr. noviny, korektúry textov, články, vyhľa-
dávanie potrebných informácií k témam. Šírim 
informácie na sociálnych sieťach, rozprávam sa 
s ľuďmi. Hneď na začiatku som si kúpila kvalitný 
počítač a za vlastné peniaze si dokupujem rôzne 
potrebné veci k práci. 
Aby som bez dopadu na chod domácnosti 
mohla investovať do aktivít Tvorivej spoloč-
nosti, zobrala som si ďalšiu prácu. Verte mi, je 
to tá najlepšia investícia do budúcnosti. Na väčšie 
veci, ako sú reklamy, billboardy, či iný propagačný 
materiál sa skladáme viacerí. 
Čím nás je viac, tým viac sa odhaľuje aj pravda. 
A viete prečo? Pretože všetky získané informácie 
a fakty dobrovoľníci z celého sveta niekoľkokrát 
overujú a až potom sa zverejňujú. Môžete si ich 

overiť aj vy, cez prehliadače, v knižniciach či  
múzeách. Často nám kladú otázku: „Kto 'skutoč-
ne' stojí za Tvorivou spoločnosťou?“ Odpoveď už 
odznela nespočetne veľakrát. 
Sme to my všetci, úplne obyčajní ľudia všetkých 
možných profesií, túžiaci po zmene. Tak ako aj ja. 
Mám za sebou kariéru v medzinárodnej spoloč-
nosti s veľkou únavou z toho, ako  som videla do 
systému a nekalých praktík. 
Môžem byť ekologická koľko chcem, triediť od-
pad, cestovať úsporne verejnou dopravou…, ale 
keď vidím ten istý odpad v moriach, ako sa s ním 
obchoduje za pomoci mafie, začala som tušiť, že 
ani s tou uhlíkovou stopou to nemusí byť tak, ako 
sa nám snažia nahovoriť. 
A tak som začala konať, hľadať, kde je pravda 
a spájať sa s ostatnými.

Pred niekoľkými rokmi som zachytila názov kni-
hy, ktorý ma zaujal. Vyhľadala som si ju, stiahla 
a začala som čítať. Nevedela som prestať a kaž-
dé ďalšie pokračovanie ma len utvrdzovalo 
v pravdivosti napísaného. A potom som zistila, 
že nadšených ľudí ako ja sú po celom svete tisí-
ce. Spojili sa práve na základe týchto informácií 
z kníh Anastasie Novych a časom vzniklo Me-
dzinárodné hnutie ALLATRA. Hnutie je zame-
rané na duchovno-mravný rozvoj človeka, pričom 
nezáleží na tom, kto, či a aké náboženstvo vyzná-

va, v akom je sociálnom postavení, akej je národ-
nosti a pod. Dobrovoľníci sa rozhodli uskutočniť 
sociálny prieskum. Pýtali sa ľudí v 180 krajinách 
na tri základné otázky: 

účastníci MSH ALLAtRA

dobrovoľníci V AKCII

poďme na začiatok

1.

2.
3.

V akom svete chceme 
skutočne žiť? 

Aká je to tvorivá spoločnosť? 

Čo dokáže spojiť všetkých 
ľudí na Zemi? 

Všetci ľudia vo svojich odpovediach vyjadrili tú 
istú podstatu: chcú žiť v mieri, v bezpečnom sve-
te, v dostatku a vzájomnej tolerancii. Dôkazom 
tohto prieskumu je niekoľkohodinový film Jediné 
zrno. Z výsledkov odpovedí vznikla otázka: „Pre-
čo teda nežijeme v takomto svete?“ 
Ľudia si uvedomili, že nepriateľom nie je druhý 
človek, ale nastavený spotrebiteľský systém, 
v ktorom žijeme už 6000 rokov. Pochopili, že je 
najvyšší čas vytvoriť  spoločne bezpečný svet. 
Z odpovedí a túžby ľudí sa zrodilo 8 osnov Tvo-
rivej spoločnosti. 
V roku 2014 vedecká skupina odborníkov ALLATRA 
SCIENCE skúmajúca narastajúce klimatické zme-
ny vydala správu „O problémoch a dôsledkoch 
globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne 
cesty riešenia daných problémov“.  Táto sprá-

va a rovnako prehlbujúca sa energetická, ekono-
mická a geopolitická kríza priviedla ľudí v hnutí 
k urýchlenému konaniu. Odvtedy prebieha ne-
ustály monitoring klimatických zmien po celom 
svete. 11. 5. 2019 prebehla prvá medzinárodná 
online konferencia „SPOLOČNOSŤ. POSLEDNÁ 
ŠANCA.“ Tam boli všetky tieto témy vyslovené 
nahlas a vyslané do sveta. Osobne som sa jej zú-
častnila a moje nadšenie z projektu sa len upev-
nilo, a prišlo ďalšie pochopenie: projekt zahŕňa 
nielen zmenu celej spoločnosti, ale aj záchranu 
ľudstva.

Je to návrat samotnej ľudskosti, 
keď človek začína meniť sám 
seba a spája sa tak na myšlienke 
zjednotenia s ostatnými.  

“

SPOLOČNE MÔŽEME VYTVORIŤ ÚPLNE NOVÝ SVET
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jakou hrozbu skrývají podmořské sopky?

Podrobnosti a ďalšie etapy formovania Tvorivej spoločnosti 
nájdete aj v článku: „Jak můžeme změnit svět k lepšímu?“

V důsledku výzkumu jsme dospěli ke zcela oprávněnému 
pochopení, že příčina změny klimatu nemá nic společného 
s nárůstem antropogenního CO2.

Spoločným rozhodnutím sa projekt TS odovzdal 
všetkým ľuďom. Pretože ide o našu spoločnú bu-
dúcnosť a zodpovednosť za našu planétu. Zaslú-
žime si prežiť a žiť plnohodnotný život. Iba takto 
môžeme zabezpečiť budúcnosť i ďalším generáciám. 
A čo je dôležité - napravíme aj ekologické ško-
dy, ktoré sme nesprávnym využívaním zdrojov 
spôsobili prírode.
Kto chce, všetko potrebné nájde na stránkach. Na-
priek tomu sa stále objavujú otázky z nepochopenia 
alebo možno aj neochoty prečítať alebo vypočuť si 
o tom viac do hĺbky. Mnohí z nás si výhody života 
v TS nedokážeme predstaviť, ale to len preto, že sme 

v podobnej spoločnosti nikdy ako súčasné ľudstvo 
nežili. Nedá sa s ničím porovnávať a z toho je 
dobré vychádzať. O výhodách v Tvorivej spoloč-
nosti v podstate každý sníva a teraz máme možnosť 
toto všetko posunúť do reality. A čo vy? Budete ve-
riť povrchným informáciám na internete, alebo sa 
sami zapojíte do procesu, aby sme spoločne zmenili 
súčasný svet k lepšiemu. Voľba je na každom z nás. 

Na planetě roste nyní nejen teplota, ale v útrobách planety rostou 
i anomálie. Proto je příčina růstu kataklyzmat jiná. Tyto teplotní 
anomálie naznačují problémy uvnitř planety. Jedním z příznaků 
klimatických změn je tání ledovců. Dnes je dobře známo, že le-
dovce Antarktidy a Grónska tají ze zdola. Jaká se ale za tím skrývá 
hrozba?
Antarktida ztratila nejvíce ledu od roku 2003. Jedná se pouze 
o západní část Antarktidy. Proč kvůli globálnímu oteplování taje 
pouze západní část pevniny? Geologové vědí, že západní Antark-
tida je relativně mladý kontinent s tenkou kůrou. Východní část 
představuje silná masivní deska. Vulkanologové ví, že Antarktida 
je také aktivní vulkanickou oblastí.

Někteří vědci, kteří hájí teorii CO2, tvrdí, že je to údajně člověk, který 
ohřívá vodu, ta proteče pod ledovcem a tam ho roztaví. Zamyslete 
se sami, co může více zahřát hluboké vody pod ledovcem, emise 
CO2, které se vyskytují tisíce kilometrů od ledovce, nebo sopka, 
která se nachází přímo pod ním?

Oceánografové z Německa zjistili, že ve Weddellově moři 
u břehů Západní Antarktidy v hloubce více než 2000 
metrů se voda ohřívala 5krát rychleji než na povrchu. Ve 
stejnou dobu se horních 700 m téměř neohřívá. To je další 
skutečnost, která ukazuje, že nahřívání přichází ze zdola, 
z hlubin. Weddellovo moře je ze všech stran ohraničeno 
vulkanickými strukturami, které v současnosti vykazují anomální 
aktivitu. Region v Bransfieldském průlivu je v současnosti 
seismicky nejaktivnější na světě! Weddellovo moře, stejně 
jako celá Západní Antarktida, se také od roku 1995 otepluje 
a je to způsobeno vzestupem magmatu, který je doprovázen 
extrémním nárůstem zemětřesení. Každý rozumný člověk chápe, 
že člověk nemůže ovlivnit seismickou aktivitu na dně oceánu, 
navíc v Antarktidě.

Dnes bylo pod ledem Antarktidy objeveno více než 140 sopek. 
Tyto sopky jsou pouze v západní části Antarktidy, tam, kde 
probíhá tání ledovců. Možná jste slyšeli, že dva nejvíce tající 
ledovce v Antarktidě jsou Pine Island a Thwaites. Glaciologové 
je nazývají ledovce Soudného dne. Mnoho studií z posledních let 
ukazuje, že právě pod těmito ledovci dochází ke zvýšenému tepel-
nému toku, který stoupá z útrob.
Pochází z nedalekých sopek. I oblast pod ostrovem Pine Island 
se velmi rychle zvedá, protože magma je v sopce pod ledov-
cem žhavější a roztavenější. To zde ukazuje na rychlý vzestup 
magmatu.

Seismologové NASA objevili pod západní Antarktidou obrov-
skou magmatickou komoru Mary Byrd. Od ní přichází zvýšený 
tepelný tok z útrob a aktivují se sopky. Nehledě na to, že magma-
tická komora je zde miliony let, v roce 1995 se z nevysvětlitelného 
důvodu aktivovala, což vedlo ke zvýšené vulkanické činnosti a 
intenzivnímu tání ledovců západní Antarktidy. Je nezpochybni-
telným faktem, že Antarktida taje zespodu kvůli vzestupu magmatu 
v magmatické komoře, a to se děje od roku 1995. Hned vedle západní 
Antarktidy se rozkládá další anomální termální zóna.

John Ahn

Elizaveta Chromova
VĚDĚLI JSTE, ŽE...

Tání antarktického ledu

Ledovec Soudného dne

Celé fórum „Globální krize. Naše záchrana je ve sjednocení" 
můžete zhlédnout na stránkach 
creativesociety.com/cs a creativesociety.com/sk

úryvek z mezinárodního fóra 
„Globální krize. Naše záchrana je ve sjednocení“
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Jedlo, ktoré nielen dobre vyzerá a chutí,  
ale prinesie aj pôžitok telu. Ak si chcete rozšíriť 
obzory a uvariť si niečo zdravé a chutné, 
pozrite si novú reláciu so šéfkuchárom Gabom 
Kocákom, ktorá bude vychádzať pravidelne 
na kanáli Tvorivá spoločnosť.

KULINÁRIUM  
S GABRIELOM KOCÁKOM

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 na tel. číslo: 
+420606794639. Rádi se necháme 
inspirovat. Nově máme také vytvořený 
účet pro ty, kteří by nám chtěli přispět 
finanční částkou na větší množství 
vydání těchto novin.

2302322709/2010 
CZ9320100000002302322709 

FIOBCZPPXXX 
TVOŘIVÁ SPOLEČNOST, z. s. 

S OPAVSKÝM VLÁČKEM DO 
TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI

V            sobotu 5.11. zahoukal v OC BREDA vláček 
a vyrazil s více než stovkou dětí směrem 

do světa TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI  - do světa 
bezpečí, kde se mají všichni lidé rádi a kde si 
vzájemně pomáhají. Do světa, kde mají táto-
vé i mámy hodně času na svoje děti i na svoje 
záliby. Děti navštívily 8 tvořivých, zábavných 
nástupišť, na kterých skládaly puzzle, spor-
tovaly, zpívaly a tancovaly. A co více, z každé 
takové zastávky si spolu s usměvavými rodiči 
dovezly na hrací kartě i anglická slovíčka. 

Při příjezdu do cíle si pak každé dítko při-
pojilo za lokomotivu svůj vagónek, který si 
v průběhu hry vyrobilo. Na závěr cesty přišli 
naši malí cestující statečně jeden po druhém 
úplně sami na pódium a do mikrofonu zvládli 
svoje první anglické interview. Odměnou jim 
za to bylo kolo štěstí a milé dárečky, které do 
soutěže věnovala jazyková škola ABECEDA 
spolu s účastníky celosvětového projektu 
TVOŘIVÁ SPOLEČNOST. Velké díky za milou 
spolupráci patří OC BREDA.

Milí čtenáři,
děkujeme vám za pomoc a podporu 
při šíření myšlenky Tvořivé společnosti 
do celého světa! Tento projekt 
sjednocuje lidi. Je východiskem 
z krizí, které způsobuje současný 
spotřebitelský formát společnosti. 
Každý z nás může dnes udělat 
opravdu hodně pro záchranu 
naší společné budoucnosti.

 A TVOŘIVOU SPOLEČNOST

Š ťastné a Veselé

Tvořivá společnost
JE TO NEJLEPŠÍ DOBRODRUŽSTVÍ

#TvorSpol #CreativeSociety

připojte se na:
creativesociety.com/cs

DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ 
DO TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI V PRAZE

aneb
VÁNOCE S TVOŘIVOU SPOLEČNOSTÍ

V KULTURNÍM ZAŘÍZENÍ DOMOVINA 
(TRAMVAJOVÁ ZÁSTAVKA MANINY)

17. 12. 2022 14:00 - 20:00


