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Také si myslíte, že sousedova 
tráva je zelenější? Závist 
je emoce, která negativně 
ovlivňuje život člověka. 

Čím je nás viac, tým lepšie. 
Viete, v čom spočíva fenomén 
zjednotenia a prečo sa nás 
elita snaží presvedčiť o opaku? 
 

Osobní zkušenost Fenomén zjednotenia„Psychologie. Poznání pravdy“

KRIZE DNEŠNÍ 
DOBY. MÁME 
VÝCHODISKO? 

KDE VZÍT ČAS? | 02

Celý den v jednom kolotoči. 
Také vám tolik chybí čas 
pro sebe? Víme, kde ho najít. 
A nemusíme jet za ním daleko.
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Momentálně není doma nikdo jiný,
kdo by to byl ochotný dělat za mě.
Mohla bych si zaplatit paní, která by
nám prádlo žehlila, ale ne každý tuto
možnost má, že jo.

Úplně už vidím, co vše jiného budu
moci dělat, když o každodenní domácí

Budu se více věnovat seberozvoji,
určitě si koupím techniku a vybavení
potřebné pro nahrávání hudby, kterou
s kapelou tvoříme a taky mě láká  
hrát si s různými vokálními srandičkami 
coverů. Vzhledem k tomu, že v Tvořivé 
společnosti budeme mít všichni zajištěný 
nepodmíněný základní příjem, jehož výše 
byla navržena na 10 000 USD, neobávám 
se, že na své zájmy nebudu mít dostatek 
prostředků.

Lidé v Tvořivé společnosti mohou
vykonávat vše, co dělají rádi, co
je baví, naplňuje, dává jim smysl,
pokud jejich aktivita neomezí
nebo neohrozí někoho druhého
na životě. Ale já třeba fakt nerada
žehlím. Ale jako fakt. Vlastně
nechápu proč, jelikož když už se
k této činnosti donutím, tak mi
to vlastně zas až tak nevadí. Jen
donutit se. A to je právě ono.

Proč se mám donutit dělat něco, 
co mě nebaví a ani mi to nedává 
smysl?

Je to pro mě nejsmysluplněji 
trávený čas, pominu-li ty 
okamžiky tady a teď s mojí
rodinou.

Proč to tolerujeme?

Už teď existují technologie, 
o kterých se mnohým z nás ani 
nesnilo, a které nám velmi ulehčí 
život.

Navíc, nevím jak vám, ale mně by se
nechtělo nečinně sedět na gauči. Jsem
tvořivý člověk, který je rád prospěšný
i celku a upřímně si myslím, že tohle
máme v sobě všichni. Jen někteří třeba
hodně hluboko a už to možná jen zapo-
mněli. Proto budu jisto jistě pracovat
a tím si zajistím ještě vyšší příjem.
Nejenže nebudu už muset žehlit a dělat 
ostatní nutné provozní práce, ale navíc 
budu mít víc času na své zájmy, na svou 
rodinu, na cestování. Vše bude bezpečné 
a transparentní. Zní to tak krásně, že to 
někteří lidé považují za nereálnou utopis-
tickou představu.

Proč jsme ale uvěřili a tolerujeme, že je
normální žít ve světě, kde je na jedné
straně přebytek a na druhé nedostatek,

V Tvořivé společnosti 
všechny tyto pro mě otravné 
domácí práce odpadnou. 
Respektive odpadne to 
„musím se donutit, není jiný, 
kdo by to za mě udělal.

Stačí si uvědomit, zda jsem v tomto 
fungování společnosti spokojený. 
Pokud ne, je úžasné, že mám možnost 
s tím něco udělat. Třeba začít aktivně 
vyhledávat informace o Tvořivé spo-
lečnosti, přečíst si 8 osnov, etapy bu-
dování a pustit si fórum Naše záchra-
na je ve sjednocení. To, když člověk 
zhlédne celé, pochopí vše komplexně. 
Tedy, co se děje, co se stane, když nic 
jako lidstvo neuděláme, co se stane, 
když učiníme potřebné změny formátu 
společnosti ze spotřebitelského na 
tvořivý. Co konkrétně to znamená a jak 
se tyto změny projeví v našich každo-
denních životech. 

A tak tedy zase jdu uklidit hračky, vy-
sát a uvařit oběd s myšlenkou směřu-
jící k tomu, že už to nebude dlouho 
trvat a budeme žít všichni v Tvořivé 
společnosti, kde bude na 1. místě 
důstojný život každého z nás. Protože 
jinou variantu vůbec nepřipouštím.

KDE VZÍT 
ČAS?

Jsem žena. Také manželka a matka. Mojí profesí je provádět ženy k objevování 
jejich ženství skrze péči o sebe. A tak jsem tématy týkajících se žen doslova obklopená. 
Denně si říkám, jak už se těším, až budeme žít v Tvořivé společnosti.

osobní zkušenost

když je na Zemi dostatek pro všechny? 
Ve světě, kde se válčí už tolik let, kde platí 
zákon silnějšího či bohatšího, a je třeba si 
na to prostě zvyknout? Mnohem jedno-
dušší mi připadá zvednout zadek a aktiv-
ně se zapojit do procesu změny, kterou 
jako jediná celosvětově v globálním mě-
řítku nabízí Tvořivá společnost.

práce, které udržují naši domácnost
alespoň chvíli ve stavu hodném
návštěvy, bude postaráno díky třeba
Connie, jak si plánuju pojmenovat svoji
virtuální pomocnici.

Teri Marková
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GLOBÁLNA KRÍZA. KTO JE GLOBÁLNA KRÍZA. KTO JE 
PRE NÁS PROROK MOHAMED?PRE NÁS PROROK MOHAMED?

OSEM OSNOV OSEM OSNOV 
TVORIVEJ SPOLOČNOSTITVORIVEJ SPOLOČNOSTI

SLEDUJTE ONLINE NA SLEDUJTE ONLINE NA 
CREATIVESOCIETY.COMCREATIVESOCIETY.COM

Pravda o islame a podstate tohto Učenia. Od-
krývanie tajomstiev, ktoré nemali byť nikdy 
odhalené. Dôkazy o tom, komu a prečo vyho-
vovalo pošpiniť meno Proroka Mohameda. 
Historické fakty o vzniku a úpravách Korá-
nu. Zámena Učenia o pravde, spravodlivosti, 
úcte a láske na náboženstvo strachu a moci. 
Skutočný a pravdivý význam slova islam: 
pokoj a láska na celom svete.

Pozrite si záznam medzinárodnej online 
konferencie organizovanej dobrovoľníkmi 
projektu Tvorivá spoločnosť z celého sveta.

Život Človeka je najvyššou hodnotou. Život 
každého Človeka je potrebné chrániť ako 
svoj vlastný. Cieľom spoločnosti je zabez-
pečiť a garantovať hodnotu života každého 
Človeka. Nie je a nemôže byť nič cennejšie 
ako život Človeka. Ak je dôležitý jeden Člo-
vek, znamená to, že sú dôležití všetci Ľudia!

Každý človek v Tvorivej spoločnosti má 
právo na všestranný rozvoj a sebarealizáciu.
Vzdelávanie musí byť bezplatné a rovnako 
dostupné pre všetkých. Vytvorenie podmie-
nok a rozšírenie možností Človeka na reali-
záciu jeho tvorivých schopností a talentov.

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

Pojem „moc“ v Tvorivej spoločnosti neexis-
tuje, pretože zodpovednosť za spoločnosť 
ako celok, za jej vývoj, životné podmienky 
a harmonický poriadok leží na každom Člo-
veku. Každý Človek má právo podieľať sa 
na riadení záležitostí Tvorivej spoločnosti 
a na prijímaní zákonov na zlepšenie života 
Človeka. Riešenie spoločensky dôležitých, 
sociálne závažných a ekonomických otázok 
vplývajúcich na zmenu kvality života Člo-
veka je predmetom celonárodnej diskusie 
a hlasovania (referendum).

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

Každý Človek má právo na získanie spoľahli-
vých informácií o pohybe a rozdelení ve-
rejných finančných prostriedkov. Každému 
Človeku sú dostupné informácie o stave 
uskutočnenia rozhodnutí spoločnosti. Médiá 
patria výlučne spoločnosti a odrážajú infor-
mácie pravdivo, otvorene a čestne.

Nikto a nič v spoločnosti nemá právo 
ohrozovať život a slobodu Človeka!
Každý Človek má garantované bezplatné 
poskytovanie základných životne nevy-
hnutných potrieb vrátane stravy, bývania, 
lekárskej starostlivosti, vzdelávania a úpl-
ného sociálneho zabezpečenia. Vedecká, 
priemyselná a technologická činnosť spo-
ločnosti sa musí zameriavať výlučne na 
zvyšovanie kvality ľudského života. Garan-
tovaná je ekonomická stabilita: neprítom-
nosť inflácie a kríz, stabilné a rovnaké ceny 

Akú spojitosť má Učenie Proroka Mohameda so súčasnosťou a aký odkaz nám zanechal?

„Sme posledným z národov, stvorených na tejto 
zemi, ale prví, ktorí sa budú zodpovedať.“
Aját: Sunan Ibn Madžach. Hadís 4290

1) Život Človeka

6) Rozvoj Osobnosti

7) Spravodlivosť a rovnosť

8) Samospráva spoločnosti

2) Sloboda Človeka

5) Tvorivá ideológia

4) Transparentnosť 
a otvorená dostupnosť 
informácií pre všetkých

3) Bezpečnosť Človeka
Ideológia sa musí zameriavať na popula-
rizáciu najlepších ľudských vlastností a na 
skoncovanie so všetkým, čo je namierené 
proti Človeku. Hlavnou prioritou je priorita 
ľudskosti, vysoké duchovno-mravné za-
meranie Človeka, humánnosť, poctivosť, 
vzájomný rešpekt a posilnenie priateľstva. 
Vytvorenie podmienok pre rozvoj a výchovu 
Človeka s veľkým Č, kultivácia morálno-
-mravných hodnôt v každоm človeku a spo-
ločnosti. Zákaz propagandy násilia, neprí-
pustnosť a odsúdenie akejkoľvek formy 
rozdelenia, agresie, prejavu proti ľudskosti.

na celom svete, jednotná menová jednotka, 
pevné minimálne zdanenie alebo jeho ab-
sencia. Bezpečnosť Človeka a spoločnosti 
pred akýmkoľvek ohrozením sa zabezpeču-
je jednotnou celosvetovou službou na boj 
s mimoriadnymi situáciami.

Chceli by ste žiť podľa takýchto hodnôt?
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STAČÍ
I N FOR MOVAŤ

pokračovanie z minulého čísla

Tatiana (T): Veda sa pravdepodobne tiež 
nejako začne rozvíjať.

Igor Michajlovič (IM): Samozrejme. Všet- 
ko, čo leží v skrýšach a dnes, v spotrebi-
teľskom formáte tohto systému sa nemôže 
realizovať, to všetko sa začne rozvíjať. Prud-
ký nárast vedy je zaručený. Pričom rovnaké 
technológie ako v Tvorivej spoločnosti, tak 
aj pri jednej svetovej vláde, budú ľuďom 
dostupné prakticky tie isté. To veľa zname-
ná. Sú to vážne prelomy. Jedine, že nebu-
dete mať moc, no a je jasné, že budete žiť v 
diktatúre. A možnože je to aj lepšie? Ľudia si 
predsa zvykli prekladať zodpovednosť 
na niekoho. A tu je na koho preložiť zodpo-
vednosť. Bude ten, kto sa o nás bude starať. 
Možno je aj toto variant, že? Sedíme a nič 
nerobíme.

Nemusíme míňať osobný čas, osobné 
prostriedky na to, aby sme budovali Tvorivú 
spoločnosť. A nepotrebujeme presviedčať 
tých, ktorí o Tvorivej spoločnosti nechcú 
ani len počuť. Rozprávať, že: „Je to pre teba 
výhodné, priateľ môj, bojujeme za teba, tak 
počúvaj“. Načo to máme rozprávať, však? 
A tak ticho sedíme, čakáme a dúfame. 

Je to veľmi jednoduché

Iné pravidlá hry

T: Najzaujímavejšie je, že pri budovaní 
Tvorivej spoločnosti, informovaní ľudí, 
v podstate tiež nie je potrebné nič robiť, 
okrem informovania. Mnohým sa zdá, že 
je to akési ťažké...  Ale v skutočnosti sedíš 
pri okrúhlom stole so svojimi príbuznými – 
povedz im to. Musíš len sám pochopiť tieto 
výhody a povedať to. (IM: A tu je problém, 
že to musíš pochopiť sám.) Niet žiadnych 
problémov s nedostatkom času alebo 
s čímkoľvek. Takže je to veľmi jednoduché. 
IM: V čom je hlavný problém, čo myslíte? 
K: Naše nepochopenie. IM: Naše nepo-
chopenie, áno. T: Vedomie všetko kompli-

IM: Áno, menia. Ale to opäť vkladá zodpo-
vednosť aj na nás, samotná Tvorivá spoloč-
nosť - nebudeme môcť nikoho okrádať ani 
zabíjať, teda budeme musieť byť človekom. 
Možno ich toto zdržiava? T: Ale ľudia chcú 
byť ľuďmi... K: Áno. 

IM: No ako si povedala, toto sú pravidlá hry, 
ktoré sa formovali a existujú už šesťtisíc ro-
kov. Čiže teraz niečo zmeniť v podnikaní nie 
je možné. Všetci žijú podľa týchto pravidiel. 
Ak to začneš meniť, prídeš na mizinu. Nedá 
sa niečo zmeniť v politike, lebo budeš biela 
vrana, vylúčia ťa.  
 
V živote nie je možné beztrestne priniesť 
niečo dobré, v spotrebiteľskom formáte je 
to nereálne. Toto vieme určite. Je jasné, že v 
Tvorivej spoločnosti bude všetko inak, ale…

T: Spolupráca ľudí, táto sila spolupráce.

IM: Áno, ale ľudia si zvykli, zvyk a lenivosť 
niečo urobiť. Veď nás nič nedrží. Fakticky 

Veď za dva roky by bolo 
možné, aby nás neboli 
milióny, priatelia, ale 
už miliardy. 

Už by sme mohli vytvárať takúto elekto-
rálnu požiadavku, rozmýšľať nad tým, ako 
budú naše krajiny prechádzať na tvorivý roz-
voj. Nebolo by vojen, nebolo by už žiadneho 
bezprávia. Už za dva roky. 
 
T: Ale počas tejto doby sme sa zoznámili 
s nepochopeniami, ktoré majú ľudia a 
s námietkami, ktoré sa u nich vyskytujú... 

IM: Tieto nepochopenia a námietky existujú 
šesťtisíc rokov. Prepáčte, priatelia, odbočme 
trochu k náboženskej tematike. Vari neho-
vorili o tomto proroci, ktorí sem prichádzali? 
Oni všetci hovorili o Tvorivej spoločnosti. 
Naozaj o tomto. A navyše s duchovným 
zameraním. No prečo nežijeme v Tvorivej 
spoločnosti? 

T: Viete, veľa ľudí išlo do podnikania, veľa 
ľudí išlo do vedy. Spočiatku, keď si vybe-
rali vedu alebo podnikanie, išli s dobrými, 
ušľachtilými motívmi. Ale narážajú nato, 
že existujú iné pravidlá hry. Si akoby na-
ozaj zatvorený v nejakej počítačovej hre, 
kde musíš hrať podľa týchto pravidiel. 
V podstate sa všetky zdroje ľudí míňajú 
na vzájomné súperenie a strkanie palíc do 
kolies. O akom rozvoji spoločnosti môže-
me hovoriť?

T: Ale veď Tvorivá spoločnosť v zásade 
umožňuje vniesť do tých náboženstiev, ktoré 
existujú, aj určitú čistotu (K: Zodpovednosť 
ľudí), aj splniť sen prorokov.

kuje, všetko chce priamo... Ak je to priamo 
konkrétne zo spotrebiteľského formátu na 
tvorivý, znamená to, že stopercentne treba 
niečo radikálne zmeniť. Čiže nechápe, že sú 
to nejaké legislatívne kroky, nie je ich veľa, 
ale konkrétne menia paradigmu.

naša hlúposť, tuposť a lenivosť. Toto sú 
takpovediac jediné tri piliere, na ktorých sa 
zabrzdil postup Tvorivej spoločnosti 
v takom veľmi rýchlom a prudkom rozsahu.

IM: Všetko je jednoduché, priatelia. Ak od-
hodíme všetky tieto hlúposti, všetky tieto 
nám nanútené šablóny, tak je veľmi ľahké 
vybudovať Tvorivú spoločnosť. Vlastne 
sme v nej mali žiť už veľmi dávno. Tatiana 
neodpovedala na otázku, prečo, keď prichá-
dzali proroci, prinášali spolu so Znalosťami 
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Prvý krok

Obrovský rozdiel

Alebo vybudovať Tvorivú 
spoločnosť a tu treba vynaložiť 
úsilie – treba informovať, 
rozprávať sa s ľuďmi, 
komunikovať, dokazovať, 
sami sa učiť, študovať, čo 
je to Tvorivá spoločnosť, 
oznamovať to ostatným.

T: Ale nie dlho. IM: Prečo nie dlho? Nuž, po- 
viem to tak, môžu to byť storočia. V spo-
trebiteľskom formáte s jedinou svetovou 
vládou sa život celého ľudstva môže predĺžiť 
o stovky rokov. To je zachovanie spotre-
biteľského formátu. Ale ako to pôjde ďalej 
– tu už treba mať hlavu, aspoň trochu chuti 
kalkulovať a pozrieť sa, ako sa táto jedna 
svetovláda bude chovať. T: Napriek tomu 
by to chcelo splniť sen prorokov a poslov 
Božích.  IM: A vybudovať Tvorivú spoločnosť.  
T: A vybudovať svet, kde sú ľudia predsa len 
slobodní. K: Pre budúce deti, nás všetkých.

IM: Hľa, pozrite, všetci chceme slobodu, 
všetci chceme šťastie pre seba, pre svoju 
rodinu, pre svojich príbuzných a blízkych. 
Sme pripravení vynaložiť na to maximálne 
úsilie, mnohí sú za to pripravení zomrieť. 
Urobiť prvý krok,  úplne prvé, čo je potrebné, 
je informovanie – a nám sa lení. A ako vyriešiť 
tento paradox? R: Len otvoriť ústa a hovoriť. 
Jednoducho na tom nie je nič zložité. Keď 
sa aj v práci stretnem s priateľmi a oni: „Ale 

vedomosti o Tvorivej spoločnosti. Posledný 
Prorok, ako sa hovorí, Pečať všetkých 
prorokov, hovoril o tom takmer priamo. 
Všetko, čo hovoril, má priamy vzťah k Tvo-
rivej spoločnosti, k jej vybudovaniu. Prečo ju 
nezriadili? Čo im zabránilo? A opäť tieto tri 
piliere. Naša tuposť, naša lenivosť. Všetko 
ako obvykle.
T: Presun zodpovednosti v našej povahe. 
IM: Isteže. Chceme, aby to niekto urobil, 
ale aby sme my žili dobre. Ale ak chceme 
prežiť... A otázkou je teraz naozaj pre-
žitie celého ľudstva. To nie je vtip, to je 
pravda. Aby sme prežili, máme možnosť 
voľby.

Informovanie je najťažšia etapa, ako 
povedal Robert, je to základ, na ktorom sa 
bude budovať celá budova, práve preto sa 
dlho robí. Ale existuje druhý variant. Povedz-
me, jeden variant je, že nerobíme vôbec nič 
a spotrebiteľský formát existuje, kým ne-
prestaneme existovať. Alebo nám stačí iba 
podporiť jedinú svetovú vládu – a v zásade 
budú môcť tento problém vyriešiť. Techno-
lógie, všetky zdroje budú v jedných rukách. 
Nevylučujeme, že aj oni rozhodnú a my 
budeme môcť existovať. Je to tiež variant? 

ja nechápem a neviem, ako a čo, no podpo-
rujem to“. Hovorím: „Koľko tvojich priateľov 
už vie o Tvorivej spoločnosti?“ A ticho. „ Ako 
im to povedať?“ No jednoducho povedz, ako 
chceš žiť.  
K: Alebo čakajú, kedy bude pre nich výhod-
né pridať sa: „Koľko vás je? Och, ešte nie, 
počkám ešte trochu. Možno v budúcnosti.“

IM: Keď uvidíme, že Tvorivá spoločnosť 
sa natoľko rozvinula, že sme v prevažnej 
väčšine na celom svete – a potom sa všetci 
začnú pripájať. No potom už nie sú vôbec 
potrební, pre ich pripojenie, ich hlas už nič 
nerieši. Keď prirodzene, právom voľby, 
väčšina rozhodne za menšinu, môžeme 
väčšinou formovať elektorálnu požiadavku 
a ďalej rozvíjať Tvorivú spoločnosť bez nich. 
(R: Samozrejme, že áno.) Preto by mali ľudia 
sami rozmýšľať, ako to všetko správne roz-
víjať, ako stimulovať ľudí, všetci spoločne. 

IM: Možno je lepšie hovoriť o perspektívach, 
aj o tých, ktoré sú skutočnými perspektí-
vami, a zajtra to všetko môže byť našou 
realitou. Nuž, aj toto je variant. Priatelia, 
je to veľmi jednoduché a veľa sa vyrieši, 
ak máme túžbu, ak správne vkladáme 
svoju pozornosť do potrebného cieľa. 
Tak v čom je problém? V rozložení našej 
pozornosti. Ak niečo naozaj chceme, tak to 
dokážeme. Treba iba...

Katarína: Ďakujem Vám, Igor Michajlovič, 
za všetky Znalosti, za všetko. Pretože keby 
ste Vy nepovedali o Tvorivej spoločnosti, 
nevedeli by sme, že sa dá žiť inak, že ju 
môžeme vybudovať.
IM: Vedeli a hovorili sme tu o tom veľakrát. 
Chápete, v čom je nešťastie? Nešťastie je 
v tom, že my ako ľudstvo máme príliš krát-
ku pamäť a príliš veľké túžby a ambície. Ale 
aj to je dobre. Nasmerujme svoje túžby 
a ambície správnym smerom, k vytvo-
reniu Tvorivej spoločnosti. Ďakujeme 
priatelia, že ste boli s nami. 

R: Vkladať do toho pozornosť. 
IM: Presne tak, priatelia. 
K: Nebáť sa.
IM: A nebáť sa. 
IM: Takže priatelia, prestaňte sa báť – 
a všetko bude v poriadku. Ďakujem, že ste 
k nám dnes prišli.  
R: Ďakujem veľmi pekne. 
T: Ďakujem Vám, Igor Michajlovič. 

Všetci žijeme v tomto svete,  sme rukojem-
níkmi tejto situácie. Každý, kto chápe, čo je 
to Tvorivá spoločnosť, a každý, kto chápe 
odsúdenosť na zánik spotrebiteľského 
formátu, my všetci musíme rozhodnúť, 
ako ďalej rozvíjať a ako nájsť východisko 
z takejto zdanlivej situácie, v ktorej je ho 
ťažké nájsť, ako poinformovať všetkých ľudí. 
Priatelia, v skutočnosti je to veľmi jednodu-
ché. Bolo by dobré, aby každý venoval 
svoju pozornosť tejto otázke. To zname-
ná, že spolu by sme našli ešte kopu iných 
spôsobov, o ktorých dnes sami nevieme.

R: Áno. Pretože ľudia sa stretávajú pri káve 
alebo niečom inom, o čom sa rozprávajú? 
Jednoducho o problémoch, o niečom...
IM: Pozrite, všetci hovoria o problémoch. A ak 
budeme hovoriť o perspektívach? 

T: Rozhodnutí... 
R: Áno. Práve som to chcel povedať. 
K: No skvelé, výborné. Rozdiel je obrovský. 

creativesociety.com tvorivaspolocnost.sk

Celú reláciu „Tvorivá spoločnosť. Otázky a odpovede,“  
si môžete pozrieť na stránke allatra.tv/sk:
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CO JE TO 
ZÁVIST?

Psychologie. Poznání pravdy
Psychiatrička a psychoterapeutka Diana Olejnik pokračuje v rozebírání a objasňování sociálních projevů, které jsou 
neodmyslitelně spjaty se současnou společností. Lidé se často řídí různými postoji a normami životních priorit, 
které jim někdo vnutil. Zařizujeme si život podle scénářů, aniž bychom přemýšleli o tom, zda je opravdu chceme. 
Honíme se za svým snem, aniž bychom se šetřili! Láká nás představa krásného bezstarostného života naplněného 
požitky, rozptýlením, zábavou a různými možnostmi. Obvykle však života někoho jiného. A my po něm toužíme. To 
je přece norma štěstí! Alespoň nám to tak bylo ukázáno, přesvědčili nás o tom! A my, zaslepení závistí, se bezmyš-
lenkovitě ženeme do otroctví touhy a přání!

Diana Olejnik

Saša: Když se podíváte na realitu dnešní-
ho světa, začnete přemýšlet o tom, čemu 
věnujeme svůj život. Existuje tolik přání 
a tužeb, do kterých v životě investujeme 
všechny své zdroje. Vždycky něco chceme, 
vždycky nám něco chybí. A bohužel refe-
renčními body v našem světě jsou vnější 
faktory: události, něčí názor, něčí prefe-
rence, vkus, život někoho jiného. A tak se 
v podstatě odvracíme od sebe a začínáme 
se rozhlížet kolem sebe. A hned chceme 
mít stejně krásný život, jak se nám zdá. 
Vzniká takový rozšířený jev jako je závist. 
Co to vlastně je? Odkud pochází? Z čeho 
pramení a co s ní můžeme dělat?
 
Diana: Pokud se někoho zeptáte: „Co je 
to závist?“ Řekne: „No, to je, když chci být 
na místě druhého člověka, toho, který má 
něco víc.“ Nebo je tu něco, po čem velmi 
toužím. Například chci nějaké materiální 
věci: chci takový dům, chci takové auto, 
chci takové hodinky. Nebo když nás tento 
člověk například intelektuálně převyšuje. 
A pak například chceme takovou pozici, 
kterou zastává. 

Nebo se může objevit závist, když je 
daný člověk na tom fyzicky lépe, když 
nás převyšuje podle nějakých fyzických 
parametrů, například chci mít tak krásné 
vlasy nebo chci mít tak fyzicky silné tělo, 
dlouhé nohy a podobně. Ale nejzajímavěj-
ší je, že lidé, kteří tohle všechno mají, oni 
také závidí. Proč? Představme si člověka, 
který má nejkrásnější dům, nejdražší 

auto, nejkrásnější vzhled a nejvyšší IQ, ale 
nikdo si ho nevšímá. Budeme mu závidět?
Diana: Všimněte si tohoto nenápadného 
spouštěče, ano? 

Ukazuje se, že největší hodnotou je 
pozornost člověka. A my věnujeme 
pozornost a přikládáme důležitost úplně 
jiným věcem, aniž bychom chápali, co je 
vlastně cenné.
Saša: To znamená, že za závistí je banální 
touha.
Diana: Touha získat co nejvíce pozornosti. 
Když se podíváme na podstatu tohoto 
jevu, znamená to, že závist je jako křik: 
„Věnujte mi pozornost, chci pozor-
nost!“ A zbývá vyřešit už jen jednu věc.

Saša: Kdo křičí?
Diana: Ano, kdo v nás křičí, kdo nás posílá 
pro tuto pozornost? Když se odvoláme na 
tradiční psychologii, jak definuje pojem 
člověka, osobnosti, tak se dostaneme do 
slepé uličky. Psychologie jako věda si tuto 

otázku nikdy neklade. Kdo v nás závidí 
druhému člověku?
Diana: Spíše se rozumí: co je to za jev, 
jak se člověk chová? Proč náhle vzni-
ká? Ale když se obrátíme ke znalostem 
o dvojí podstatě člověka, pak je vše velmi 
jednoduché a jasné. Každý člověk má 
Osobnost, ducha, to, čím ve skutečnos-
ti jsme, a pak je zde Duše. A Osobnost 
a Duše je hlavní duchovní složkou 
každého člověka.
Máme tělo a vědomí, což je živočišná část. 
Pozornost je nástrojem Osobnosti. Je 
to nástroj rozdělování energie, díky které 
se realizuje každá činnost v tomto světě. 
Energie, bez níž naše vědomí nemůže 
existovat. A tak je vědomí člověka největ-
ším lovcem pozornosti. Protože vědomí je 
vlastně jen mrtvý program, který nemůže 
existovat bez lidské pozornosti.

Saša: Přičemž tento program má pro-
gramátora. A přirozeně je to právě tento 
programátor, kdo potřebuje neustálé 
shromažďování pozornosti. 

Diana: Existuje velmi zajímavá definice 
závisti známého rakouského psychologa. 
Závist je touha po moci a nadřazenosti. 
Čím více pozornosti, této životní energie, 
lidské vědomí získá, tím větší moc má nad 
ostatními vědomími, ale tím větší moc má 
i nad druhým člověkem. Obvykle člověk, 
který se nachází v centru pozornosti, 
má více moci, více převahy nad druhý-
mi, to znamená, že má některá privi-

Myslíme si, že závidíme 
druhému člověku, protože 
má něco víc než my nebo něco 
lepšího než my. A ve skutečnosti 
závidíme tomu člověku, který 
dostává více pozornosti.

Oni také závidí

Kdo kričí?

Kdo je programátor?
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Hlavním úkolem a cílem 
tohoto programu je odebrat 
člověku energii prostřednictvím 
pozornosti. Přitahuje jeho 
pozornost prostřednictvím 
nějakých myšlenek, obrazů, 
které vědomí posílá 
člověku do hlavy. 

Protože každý cítí, že ve 
skutečnosti je jiný. Jsem laskavý, 
jsem dobrý, chci být milující. 
Umím si cenit druhého člověka.

Je to moje vědomí?
Podnět k touze

K čemu slouží tento program?

legia. Je to moc, hierarchie, která existuje 
pouze ve světě démonů, v hmotném světě. 
A rozhodně to není touha a snaha samotné-
ho člověka, je to touha a snaha této zvířecí 
složky v člověku, zvíře touží po moci.
Saša: Jak to řekl Igor Michajlovič: „Z ně-
jakého důvodu jsme my lidé přinesli na 
tento svět démonické zákony.“ Nějak jsme 
začali žít v touze ovládat jeden druhého. 
Z nějakého důvodu jsme začali žít v touze 
budovat hierarchii jednoho nad druhým. 

Diana: My dva teď mluvíme o vědomí, 
ale lidé mohou mít otázku, že: „Mluvíte 
o tom, jako by to bylo něco odděleného 
ode mě. Ale je to moje vědomí, ne?“ Je 
to něco jako samostatný, inteligentní, živý 
program s vlastními cíli a úkoly. Je to jako 
samostatná bytost. Inteligentní, ale ne 
živá. Veškerá ta inteligence, kterou pova-
žujeme za svou, to je inteligence vědomí, 
protože vědomí je intelekt, se kterým 
se ztotožňujeme, kterému důvěřujeme, 
kterému věříme jako sobě. Ve skutečnosti 
je to jen mrtvý program, který nemůže 
existovat bez pozornosti člověka.

Závist je jedním ze způsobů, jak člověka 
připravit o životní energii a upoutat jeho 
pozornost. Jak obecně chápu, že mám zá-
vidět? Nebo mám závidět právě toto? Zase 
mám v hlavě našeptávače. Dokud se mi 
v hlavě nezrodí myšlenka, že něco chci, tak 
je to, já nevím, prostě dům. Auto je prostě 
auto. Dokud mi v hlavě nezazní: „Já chci 
tenhle dům, chci toto auto!“, tak vlastně 
nic nechci. Proto je právě vědomí našep-
távačem, které nám říká, co bychom měli 
chtít. Když nám v hlavě zazní toto chci, 
program nám pošle co? „Tady, podívej, co 
on má! Jdi a přines mi to!“  

Ale neříká, že nás posílá vlastně pro po-
zornost člověka, pro jeho životní energii. 
Protože, jak jsem řekla, pozornost člověka 
přerozděluje i jeho životní energii. A když 
u člověka vyvoláváme závist nebo sami 
závidíme, bereme druhému člověku život. 
Dá se říci, že závist je způsob, jak lidi 
zabíjet.
Saša: Ale také odevzdáváme svůj život.
Diana: Rozhodně! Protože v tomto 
programu je zahrnuta především naše 

pozornost. Abych mohla pokračovat v rea-
lizaci tohoto programu, musím nejprve 
sama vložit svou pozornost, přijmout tyto 
myšlenky a souhlasit s nimi: „Ano, to po-
třebuji.“ Nebo: „Potřebuji vypadat určitým 
způsobem.“ „Musím mít nějaké vlastnosti, 
díky kterým budu vynikat mezi ostatními 
lidmi, abych na sebe upoutala pozornost, 
abych ukázala svou nadřazenost, abych 
vyvolala tuto závist." 

Saša: Závist jako podnět k touze je také 
velmi důležitým aspektem. Vždyť co je 
to touha? Touha je vždy požadavkem 
na systém. Stačí se na svůj život podívat 
objektivně a pochopit, že ne vždy dosta-
neme to, co chceme. Ale na druhou stranu 
si dnes lidé na celém světě aktivně vizu-
alizují svá přání jen proto, že se jim chce. 
Když nechápeš, kdo v tobě chce, tak 
nechápeš, kdo tě k tomu tlačí, a nechá-
peš, co za to odevzdáváš.  

Protože vědomí je vždy logické, nevysvět-
luje. Je to neustálé chci! Já! Moje! Tento 
věčný spotřebitel v nás je naše vědomí. 
A my samozřejmě žijeme tak, že společ-
nost se stala spotřebitelskou, protože 
v člověku převládá vědomí, ne duch. 
Diana: Zkusme si podrobně vysvětlit, 
proč vlastně plýtváme energií? Když jsem 
řekla, že závist je způsob zabíjení lidí, co je 
to tedy za energii, kterou člověk přeroz-
děluje? Je to životní energie, která je nám 
dána k tomu, abychom jako lidé získali Ži-
vot. A podívej se, když se vrátíme k tomu, 
co je závist? Psychologie definuje závist 
jako negativní pocit, který je vyvolán 
úspěchem jiného člověka. Pro samotného 
člověka je to velmi destruktivní, snižuje to 
jeho sebevědomí.
Saša: Negativní pocit vyvolaný úspě-
chem. V podstatě platí, že pokud se 
druhému člověku vše daří, vyvolává to 
ve mně negativní pocity. Jsem připraven 
tleskat ve stoje psychologii, opět jako 
advokát systému, protože zde plní svou 
funkci na 150 %.
Diana: V psychologii je všechno negativní 
pocit. Pocit nenávisti, pocit ukřivděnosti, 
pocit závisti, pocit viny. 
Saša: To všechno jsou pocity.
Diana: Když si to přečteš, tak je ti hned 
jasné, že buď vůbec nechápeš, co je cit 
(protože jinak by nebylo možné něco 
takové napsat), nebo naopak někdo velmi 
dobře pochopil, co jsou city a jaký obrov-
ský význam mají v životě člověka, a tímto 
způsobem se postaral, aby je zdiskredi-
toval. Ve skutečnosti jsme však mnoho-
krát řekli, že city jsou pouze láska, štěstí 
a radost. Cit je jazykem komunikace 
mezi Bohem a člověkem. Jak by na tom 
mohlo být něco negativního? Jaká tam 
může být závist, křivda nebo nespokoje-
nost? Bůh je láska. Je to opravdová čistá 

láska. Proto Bůh vyslyší naši prosbu jen 
tehdy, když se na něj obracíme s vděč-
ností a láskou. A závist je velmi zatěžující 
stav, tíživý a velmi negativní. Ne nadar-
mo se říká, černá (bledá) závist. Člověk 
chřadne od závisti. Čím je naplněna 
závist? Zlostí, strachem a smutkem. 
Jsou to emoce. Závist je emoce. A emo-
ce jsou vždy důsledkem myšlení. To je 
to, o čem jsem mluvila, že jak chápeme, že 
něco chceme? Jak chápeme, že máme ně-
komu závidět a proč zrovna teď závidím? 
Protože tyto myšlenky se mi honí hlavou.
Jaké další myšlenky vznikají v hlavě? 
„Proč to není u mě? Proč to nemám? Proč 
jsem se nenarodil v této bohaté rodině, 
v tomto krásném domě, v této nádherné 
době. Proč mě nepozvali někam?“ 

To je obrovský proud stížností, obrovský 
proud hněvu na sebe, na ostatní lidi, kteří 
mají něco lepšího. A to je právě vědomí, 
když se k tomu vrátíme. Tak proč potře-
bujeme tento program? Pak vyvstává 
logická otázka – k čemu potřebuji tohoto 
netvora, když mě neustále provokuje 
k nějakému negativismu, a to, jak k ne-
návisti, závisti či křivdě? A právě k tomu 
slouží. Abychom se naučili oddělovat 
iluzi od reality. Mrtvé od živého. Proto 
potřebujeme tento program. My se s ním 
prostřednictvím vědy ztotožňujeme a my-
slíme si, že my jsme tyto zlé myšlenky, 
a trpíme tím. 

Celou relaci můžete 
zhlédnout na allatra.tv
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T VOŘIVÁ EKONOMIKA

úplně jiný svět
K dosažení tohoto cíle je zapotřebí kom-
pletní revize ekonomického systému, 
která proběhne ve dvou fázích. Za prvé 
potřebujeme přechod od současného eko-
nomického modelu k ekonomice Tvořivé 
společnosti. Toto přechodné období 
bude trvat přibližně pět let. Velmi 
důležitou změnou bude zavedení jednotné 
měnové jednotky vytvořené jedinou svě-
tovou bankou, která bude patřit společ-
nosti a bude jí provozována.

Plánovaná ekonomika

Klíčovým prvkem nového 
ekonomického modelu bude, 
že každý člověk bude dostávat 
měsíční nepodmíněný základní 
příjem ve výši 10 000 dolarů.

To vytvoří vysokou kupní sílu každého 
člena společnosti a zajistí stálou poptávku 
po zboží a službách, což následně vytvo-
ří podmínky pro růst a rozvoj podniků. 
Důležitou podmínkou, která bude splněna 
okamžitě po přechodu na nový systém, 
je zrušení všech dluhů zemí, podniků 
i jednotlivců. Od tohoto okamžiku bude 
zakázáno půjčovat peníze na úrok. 
Pokud budete potřebovat peníze, vezmete 
si je a vrátíte přesně stejnou částku.

S pomocí umělé inteligence bude ekono-
mika plánována společností jako celkem 
a ve prospěch společnosti. Globální po-
ptávku budou tvořit sami lidé a analyzo-
vat ji bude umělá inteligence, která bude 
schopna předvídat potřebný objem výroby 
potravin, zboží a služeb, aby každému 

člověku kdekoli na světě poskytla vše 
potřebné. Tím bude zajištěno co nejopti-
málnější rozdělení zdrojů a objemů výroby 
na celoplanetární úrovni.
Poptávka po veškerém zboží a službách 
bude vždy dostupná online a přístupná 
všem. Všechny nové technologie budou 
patřit společnosti a budou plně dostupné 
všem podnikům. To umožní nejen automati-
zovat procesy výroby a ekonomické činnosti 
podniků, ale také vytvářet podmínky 
pro zvyšování kvality výrobků a služeb. Dal-
ší důležitá změna — ceny budou od začátku 
přechodného období pevné. Specialisté 
s pomocí umělé inteligence vypočítají op-
timální ceny veškerého zboží a služeb, při-
čemž zohlední logistické a výrobní náklady.  

Ceny nebude možné zvyšovat, pouze sni-
žovat, a to vše při zachování nebo zlepšení 
kvality. Ceny za stejné zboží a služby 
budou stejné kdekoli na světě. Díky 
automatizaci a novým technologiím bude 
možné pracovat 4 hodiny denně, 4 dny 
v týdnu a přitom mít vysoký výdělek.

Korupce zcela vymizí

Bez ohledu na to, kolik člověk pracuje, 
bude mu i nadále každý měsíc vyplácen 
základní příjem. Každý bude mít motiva-
ci pracovat, aby mohl žít ještě lépe. A ať 
už se rozhodnete žít a pracovat kdekoli, 
odborníci se stejnou kvalifikací dostanou 
za stejnou práci stejně vysokou mzdu na 
celém světě. Tím by se odstranila pracovní 
migrace a potíže s ní spojené.

V Tvořivé společnosti budou vytvořeny 
podmínky, v nichž bude znemožněna 
korupce a možnost jednotlivců ovlivňovat 
politiku a ekonomiku. Za tímto účelem 
bude zavedeno omezení osobního majet-
ku, což znamená, že bude stanoven limit 

maximálního majetku na rodinu. Tuto 
hranici určíme společně jako společnost. 
Řekněme, že to bude 10 milionů dolarů. 
Takové jmění je více než dostatečné pro 
pohodlný bohatý život.

Světové zdroje, strategická průmyslová 
odvětví a podniky podporující život budou 
patřit celému světovému společenství. 
Včetně těžebního průmyslu, výroby 
energie, finančního systému, rozvoje 
nových technologií, zdravotnictví, výroby 
léků a zdravotnického vybavení a velkých 
zemědělských podniků.

Mnozí z vás si teď pravděpodobně položí 
otázku. Kde v novém modelu ekono-
miky vezmeme peníze na to, abychom 
mohli každému vyplácet nepodmíněný 
základní příjem ve výši 10 000 dolarů? 
Než odpovíme na tuto otázku, uvědomme 
si, co jsou peníze obecně. Peníze použí-
váme jako prostředek směny k usnadnění 
nákupu zboží a služeb. Nezáleží na tom, 
zda jsou vyrobeny z kovu, papíru nebo jsou 
to jen čísla na obrazovce.

„Zlatý standard“
Zlato a stříbro se po staletí používaly jako 
peníze. Postupem času však lidé přišli 
na myšlenku uložit své zlato do banky 
a získat potvrzení, že jim banka dluží dané 
množství zlata. Tyto stvrzenky se použí-
valy jako peníze. Tento systém se nazýval 
„zlatý standard“.

Po roce 1970 však byl „zlatý standard“ 
zcela opuštěn. Vlády na celém světě 
rozhodly, že peníze již nebudou kryté 
zlatem. A nyní nejsou peníze kryté ničím. 
Tam, kde dříve hodnotu peněz určovalo 
zlato, jsou nyní podloženy pouze naší dů-
věrou. Peníze jsou prostě dohoda.
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Den otevřených dveří do Tvořivé společnosti v Praze 
17.12.2022, Praha, Holešovice: Lidé 
mohli prožít adventní čas netradičním 
způsobem a dozvědět se něco o tom, 
co je Tvořivá společnost, čemu se tento 
mezinárodní projekt věnuje a co stálo za 
jejím vznikem. Bylo zde mnoho řečníků, 
kteří promluvili o své zkušenosti s projek-
tem a o tom, co je vedlo, aby se stali jeho 
aktivními účastníky.
Součástí byly i workshopy, kde si lidé 
mohli vyzkoušet práci dobrovolníků, jako 
např. dabování, překlady, práci s kamerou, 
střih videa či se dozvědět něco o tom, jak 

vznikají naše noviny. Pro ty zvídavé byl 
zde i tak oblíbený sociální experiment 
nebo přednáška o stavu naší ekologie 
a o tom, co stojí za skutečnou změnou 
klimatu. Pro maminky nechyběl ani dětský 
koutek. Celý program byl doprovázen 
tvořivou hudbou účastníků. 
Na jeho konci bylo překvapení v podobě 
tanečního vystoupení na skladbu „Unity,” 
kterou vytvořili dobrovolníci ze Slovenska 
a která zazněla na mezinárodním fóru  
„Globální krize. Naše záchrana je ve 
sjednocení.” 

Peníze jako nástroj mocných
Ve světě, kde se za všechno platí, jsme zá-
vislí na penězích. A lidé tráví většinu života 
vyděláváním peněz. A pro peníze jsme 
ochotni dělat, co se nám řekne.

Kdo má peníze, má moc. 
Čím více peněz, tím větší moc. 
V konzumním formátu 
společnosti jsou peníze 
klíčovým nástrojem moci.

V tomto světě už nebudeme 
potřebovat peníze. V Tvořivé 
společnosti bude každý 
z nás bohatý, bude mít jistotu 
budoucnosti a bude moci žít tak, 
jak si každý z nás přeje.

A tento nástroj má pána. Kdo je tedy dnes 
pánem peněz? V dnešním finančním 
systému vytvářejí peníze centrální banky 
jednotlivých zemí. I když tyto banky nepa-
tří vždy k jednotlivým zemím. Například ve 
Spojených státech je centrální bankou Fe-
derální rezervní systém. Věděli jste však, 
že „Fed“ vlastní soukromí bankéři?

Ale tady je dobrá zpráva. Ekonomie není 
exaktní věda. V ekonomii neexistuje 
jediný „zákon“, jako je „gravitační zákon“ 
ve fyzice. V ekonomii neexistují žádné 
„axiomy“ nebo „postuláty“. Ekonomie je 
prostě dohoda mezi lidmi. A to zname-
ná, že to můžeme změnit. Jsme zvyklí si 
myslet, že peníze patří někomu jinému, 
jsou veřejné, mezinárodní, soukromé, ale 
v Tvořivé společnosti budou peníze patřit 
společnosti samotné.
Ekonomické principy, o  kterých jsme právě 
hovořili, mohou fungovat pouze společně 
– všude na světě. Pouze jeden nebo některé 
z  Tvořivých ekonomických principů nebu-
dou fungovat nezávisle na sobě. Během 
tohoto přechodného období budeme moci 
obnovit naše hospodářství, vyvinout a  
zpřístupnit všem nové technologie v  oblasti 
energetiky, vědy, zdravotnictví, ekologie, 
potravin a  dalších produktů.
Během tohoto přechodného období bude-
me moci obnovit naše hospodářství, vyvi-
nout a zpřístupnit všem nové technologie 
v oblasti energetiky, vědy, zdravotnictví, 

ekologie, potravin a dalších produktů. To 
nám umožní přejít do další fáze – Tvořivé 
ekonomiky. To je úplně jiný svět. Svět 
nové, neomezené, všem dostupné a bez-
platné energie. Je to svět nových techno-
logií výroby zboží a potravin prostřednic-
tvím ovládání elementárních částic. 

Řeč Christiana Puscasu 
z mezinárodního online 
fóra: Globální krize. Naše 
záchrana je ve sjednocení, 
můžete zhlédnout zde: 

PŘI TOM BYLI JSME

Kdo chce, aby se 
o Tvořivé společnosti 

šířila lež?

Výmysly a pravda. Proč 
se nás snaží pošpinit?

Byli jsme při tom, a co Vy? Pokud 
chcete, udělejte si vlastní úsudek 
a přijďte na další den otevřených 

dveří, rádi Vás uvidíme!
A jak to bylo doopravdy? Přečtěte 

si naši zkušenost!
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ČÍM JE NÁS VIAC, TÝM LEPŠIE
Hovoria, že je nás priveľa... Vytvárajú 
epidémie, vojny, hladomory, aby zní-
žili populáciu Zeme. Prečo je pre elitu 
nevýhodný jej rast? Čo sa stáva vždy, 
keď sa populácia planéty výrazne 
zvýši? Aký úžitok získavame, keď 
je nás veľa? Pozrime sa, ako súvisí 
nárast počtu obyvateľov Zeme s ná-
stupom nových technológií. Na každú 
novú miliardu pripadá technologický 
prelom, vzniká množstvo vedeckých 
objavov. Zároveň je možné pozorovať 
určitú zákonitosť: čím bližšie k našej 
dobe, tým viac sa prehlbuje naše 
poznanie v mikro aj makrosvete. 

Nastáva prvá priemyselná revolúcia. 
Hromadný prechod od ručnej práce 
k strojovej, prechod od agrárnej ekono-
miky k priemyselnej výrobe. Na konci 19. 
storočia je nás už jeden a pol miliardy, 
v tomto období prebieha druhá priemysel-
ná revolúcia. Vznikajú nové priemyselné 
odvetvia – elektroenergetika, chemický, 
ropný a petrochemický priemysel, automo-
bilový priemysel. 

Pred tisíc rokmi nás bolo 275 miliónov. 
Oblasť pozorovania človeka bola ohrani-
čená možnosťami jeho zmyslov. Koncom 
16. storočia, keď sa počet obyvateľov 
Zeme zvýšil na pol miliardy, bol vy-
nájdený mikroskop, ďalekohľad a oblasť 
nášho poznania sa začala rozširovať. Od 
polovice 18. storočia začína počet oby-
vateľov rýchlo rásť.  

1891: Nikola Tesla začal s praktickou 
prácou na získavaní voľnej energie z éteru 
a navrhol rezonančný transformátor 
(Teslov transformátor).

1900: zrod kvantovej fyziky.
A... veda začína byť intenzívne brzdená. 
Prečo?  Po prvé, ďalší rozvoj technológií 
založených na éteri by nevyhnutne viedol 
k tomu, že by sa voľná energia stala verej-
ne dostupnou. Po druhé, priznanie prítom-
nosti éteru by viedlo k pochopeniu zloži-
tejšej štruktúry sveta, multidimenzionality 
vesmíru a jeho umelého pôvodu. A to by 
bol zároveň vedecký dôkaz existencie 
Duchovného sveta. 

To bolo v rozpore s plánmi elity. Na čom 
potom zarobiť a ako udržať ľudí pod kon-
trolou? Preto bola téma éteru zakázaná. 
Objavili sa zaplatení vedci, ktorí zámerne 
nepodporovali objavy. A veda stratila mož-
nosť ďalšieho kvalitatívneho rozvoja. 

V tridsiatych rokoch sa objavila nukleárna 
medicína, rádioteleskop, elektrónový mi-
kroskop, televízia, prúdový motor. V roku 
1957 bol vypustený prvý umelý satelit 
Zeme.

1927: sú nás 2 miliardy.

V roku 1961 človek po prvýkrát letel 
do vesmíru. Fyzikálne zákony aj napriek 
všetkému úsiliu svetovej elity o spo-
malenie rozvoja vedy naďalej fungujú. 
Ale mnohé vynálezy sa neponáhľajú dať 
ľuďom. Predstavte si, že mikroprocesor 
bol vynájdený už v roku 1971, dotyková 
obrazovka v roku 1972, prvý mobilný 
telefón v roku 1979. 

1974: sú nás 4 miliardy.

1960: sú nás 3 miliardy.

Aktívne sa rozvíja informačná sféra a ko-
munikačné technológie, vďaka čomu je 
možné s ľuďmi manipulovať. Intenzívne 
sa rozvíjajú aj technológie zamerané na 
zvyšovanie spotreby.

Za posledných 50 rokov sa počet 
obyvateľov Zeme zdvojnásobil. 
Teraz je nás 8 miliárd   
a 25 miliónov ľudí.

Máme nanotechnológiu, 3D tlač orgánov, 
displair a samoobnovujúce sa nátery. 
Robotickí chirurgovia vykonávajú úspešné 
operácie. 11. októbra 2022 vystupuje umelá 
inteligencia v Snemovni lordov vo Veľkej 
Británii. Zároveň celé ľudstvo prežíva rad 
vážnych kríz: ekonomickú, politickú,  
sociálnu, environmentálnu a klimatickú.

Vďaka moderným komunikačným tech-
nológiám môžeme medzi sebou ľahko 
komunikovať, zdieľať skúsenosti a nápady 
a túto možnosť treba využiť. Platforma na 
zjednotenie celého vedeckého poten-
ciálu už existuje, ale naplno sa môže 
realizovať až v Tvorivej spoločnosti. 

Veď v súčasnom spotrebiteľskom formáte 
najlepšie mysle zostávajú v tajných labo-
ratóriách a pracujú pre vojenský priemysel. 
Vynaliezajú prostriedky, ako nás zabiť rých-
lejšie a efektívnejšie, namiesto toho, aby 
premýšľali o tom, ako zachrániť a rozmno-
žiť životy. 

Ideológovia transhumanizmu ponú- 
kajú svoj, ako veria, jediný spôsob 
riešenia týchto problémov – radikálne 
zníženie počtu obyvateľov Zeme na 
500 miliónov. Toto sa nerobí kvôli vyrie-
šeniu krízových problémov, tie môžu byť 
vyriešené už teraz. Jednoducho, v tomto 
prípade bude pre elitu ľahšie nás riadiť.

Je potrebné znížiť populáciu.
Planéta nás neuživí.
SME preľudnení. LOŽ

Do hodiny X zostáva čoraz menej času. 
Ešte však máme obrovskú šancu zjednotiť 
sa a vybudovať Tvorivú spoločnosť. V ta-
kom prípade sa pred nami otvoria obrovské 
perspektívy a nové obzory poznania. Bude-
me môcť nielen zmeniť našu Zem 
na rozkvitnutý sad, ale tiež si začať osvojo-
vať iné planéty. V takom prípade 
aj 50 miliárd ľudí bude málo.
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1990: 5 miliárd ľudí
2010: 7 miliárd ľudí

1999: 6 miliárd ľudí
2022: 8 miliárd ľudí

500 miliónov ľudí 

1590: Mikroskop 1608: Teleskop
1620: Logaritmické pravítko
1623: Mechanický kalkulátor
1629: Parná turbína 1680: Parný kotol

900 miliónov ľudí 

1783: Žiarorúrkový parný kotol
1783: Padák
1783: Teplovzdušný balón
1783: Balón naplnený vodíkom – charliéra
1783: Parník 
1784: Univerzálny parný stroj 
1792: Optický telegraf
1798: Očkovanie
1800: Elektrická batéria
1800-1804: Ponorka „Nautilus“ 
1802: Projekt parníka s vrtuľou
1802: Osvetlenie elektrickým oblúkom
1803: Zváranie elektrickým oblúkom
1804: Parná lokomotíva
1807: Primitívny piestový spaľovací               
            motor na plynný vodík
7. januára 1839: Deň vzniku fotografie

1953: Objavenie štruktúry DNA: začiatok  
           genetického inžinierstva

1952: Termonukleárna nálož (experi-  
            mentálne zariadenie)

1953: Termonukleárna bomba
1954: Prvá jadrová elektráreň

1956: Pevný disk: firma IBM
1955: UI 1955: Videotelefón

1957: Umelá družica Zeme

1952: Disketa 1952: Sonografia

1952: Vláknová optika

3 miliardy ľudí

1960: Laser

1961: Vesmírny let s ľudskou posádkou 
60. roky 20. stor. : CMOS snímač

1961: Optický disk
1962: Komunikačné satelity
1962: Prvé vesmírne observatórium
1965: Email
1965: Prvý výstup človeka do otvore- 
           ného kozmického priestoru
1968: Displej z tekutých kryštálov
1968: Nadzvukové osobné lietadlo 
1971: Mikroprocesor 

1972: Dotykový displej 1973: Mobil
1971: Orbitálna stanica

1962: LED

1895:  Dieselový motor
1895:  Rozhlasový prijímač
1895:  Rádiokomunikácie
1898:  Polyetylén
1898:  Bezkompresorový vysokotlakový      
            naftový motor
1899:  Magnetický záznam zvuku
1899:  Plynová turbína 1900:  Zeppelin

1894: Dojací stroj 1894: Pretekárske auto

2 miliardy ľudí

1930-te roky: Nukleárna medicína
1931: Rádioteleskop
1931: Elektrónový mikroskop
1931: Kineskop (TV obrazovka)
1937: Prúdový motor
1937: Turbovrtuľový motor
1938: Guľôčkové pero
1939: Raketa so súprúdovým náporovým              
           motorom: RV-3
1941: Počítač s elektromechanickými     
          prvkami
1942: Jadrový reaktor
1943: Elektrónkový počítač
1944: Elektronický spektrometer
1945: Protitanková riadená strela
1945: Atómová bomba
1946: Mikrovlnná rúra 
1947: Tranzistor 
1948: Holografia
1949: Atómové hodiny

4 miliardy ľudí

1974: Prvý komunikačný satelit pre GPS 
1976: Osobný počítač
1977: Sekvenovanie DNA
1977: Elektricky vodivé polyméry
1978: Prehrávač laserových diskov
1982: Umelé srdce
1982: Laserová zbraň
1983: Vreckový osobný počítač
1986: Atómový silový mikroskop
1987: Fotonický kryštál
1989: Word Wide Web

1982: Internet
1982: Notebook

Celé vysielanie: Kaleidoskopu 
faktov 28 „Fenomén 
Zjednotenia“ si môžete 
pozrieť na kanáli 
ALLATRA TV Česko-Slovensko 

allatra.tv/sk

1 miliarda 500 miliónov ľudí

1902: Rádiotelefón 1902: Klimatizácia
1903: Lietadlo
1903: Prvá motorová loď  a prvá diesel    
           elektrická loď 
1907: Prací prášok
1907: Glutamát sodný 

1907: Fonograf

1908: Elektrická práčka
1908: Syntéza amoniaku
1910: Panelový dom
1912: Hmotnostný spektrometer
1922: Absorpčná chladnička
1923: Zvukový film
1923: Elektronická televízia 
1923: Aerodynamický tunel

1 miliarda 325 miliónov ľudí

1867: Dynamo
1876: Žiarovka 1876: Telefón
1877: Elektrická taviaca pec

1879: Elektrifikovaná železnica

1884: Parná turbína
1888: Generátor

1877: Fonograf
1878: Katódová trubica

1891: Transformátor na prenos energie    
           na diaľku

1898: Prvá vodná elektráreň
1893: Spaľovací motor

1883-1885: Vynájdený automobil

1882: Elektrická žehlička
1882: Zváranie uhlíkovou elektródou
1882: Trolejbus

1888: Prvý film

1891: Eskalátor 1891: Elektrická rúra
1891: Rýchlovarná kanvica 

1892: Automatická telefónna ústredňa 
1892: Benzínový traktor
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S droždím
20 g droždia
325 ml vody
3 Pl olivový olej
500 g múka
1 kl soľ
1 Pl šalvia

Kvásková
400 g kvalitná múka
(Manitoba 13-15 % 
proteín)
300 g voda
80 g štartér
8 g soľ

V miske mixéra rozpustite droždie alebo kvások a vodu. 
Pridáme olivový olej, soľ a múku. Miešajte pomocou 
lopatkového nadstavca, kým sa cesto nespojí. Mne to 
trvalo asi 8 minút. Cesto preložte do vymastenej nádoby na 
pečenie. Prikryte a nechajte odpočívať 60 minút (pri izbovej 
teplote 25 °C až 26 °C).  
Zložte cesto. Cesto jedenkrát preložte v miske. Prikryte 
a nechajte odpočívať 90 minút. Formu na pečenie vymažte 

olivovým olejom. Cesto zdvihnite dvomi rukami a preneste 
ho na plech. Nechajte 30 minút odpočívať na kuchynskej linke 
(izbová teplota 27 °C - 28 °C). Po 30 minútach cesto vykyslo 
a nafúklo sa. 
Cesto pokvapkajte olivovým olejom, oboma rukami doň 
urobte jamky a pridajte šalviu alebo rôzne iné ingrediencie, 
ktoré chcete použiť. Pečieme v rúre na 180 °C 30 - 35 minút. 
Dobrú chuť!

Srdečne vás pozývame na Deň otvorených dverí do Tvorivej 
spoločnosti, tentokrát do Brezna. Využite túto jedinečnú šancu 
dozvedieť sa viac o projekte, stretnúť sa s aktívnymi účastníkmi 
projektu a dostať odpovede na svoje otázky ohľadom Tvorivej 
spoločnosti. Vstup voľný. Tešíme sa na vás!

Kulinárium           
s Gabom 

Kocákom

Sledujte pravidelne na YouTube

Takto sa to podarí:

Mestský dom kultúry Brezno
Reštaurácia Omega, 1. poschodie

Švermova 1027/7, 977 01 Brezno

Focaccia: kvásková, aj s droždím

Chceli by ste sa podieľať na vzniku 
novín, alebo vás napadá, ako ich 
vylepšiť? Kontaktujte našu redakciu:

2302322709/2010 
CZ9320100000002302322709 

FIOBCZPPXXX 
TVOŘIVÁ SPOLEČNOST, z. s. 

Máme tiež vytvorený účet pre 
tých, ktorí by nám chceli prispieť 
finančnou čiastkou na vydanie 
väčšieho množstva týchto novín.

Radi sa necháme inšpirovať.

alebo nám zavolajte na tel. číslo: 
+420606794639

redakcia@tvorivaspolocnost.sk 
redakce@tvorivaspolecnost.cz 

Stretneme sa v Brezne
11. február 2023
Od 11:00 do 17:00


