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MÉDIA NOVÉHO FORMÁTU
DOBRO JE TAM,JE TAM,

KDE KDE TY

SVĚT JE V NAŠICH RUKOU

Milí čtenáři,
noviny Dobro je tam, kde Ty, připra-
vují každý měsíc ve svém volném čase 
dobrovolníci projektu Tvořivá společ-
nost z České republiky a ze Slovenska.

Projekt Tvořivá společnost sjednocuje 
lidi z celého světa a je důkazem toho, 
že společně dokážeme mnohé! 

Společně můžeme překonat všechny 
krize, které přináší spotřebitelský for-
mát společnosti. Společně dokážeme 
vytvořit budoucnost pro nás a naše 
děti, vytvořit Tvořivou společnost.

V novinách se můžete dočíst, co 
všechno projekt Tvořivá společnost 
(TS) přináší.

Pokud vás idea projektu zaujala, 
připojte se k nám na stránkách: 
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MAFIAODPADOVÁ
... Len čo sa na svete objavil nerozložiteľný biologický 
a toxický odpad, objavili sa tí, ktorí na ňom zarábajú - 
odpadová mafia. Fragment z konferencie „Globálna 
kríza. Čas pravdy.“

..

funguje  
odpadová mafia?AKO

Mafiánske klany Cosa Nostra, Camorra 
a Ndrangheta skupujú územia a pretvára-
jú ich na skládky odpadov. Napriek tomu, že 
na papieri môže všetko vyzerať legitímne, 
v  skutočnosti sú tieto územia pre sklád-
ky umiestnené v  blízkosti obytných štvrtí 
a porušujú všetky environmentálne normy.

Dôležitou súčasťou biznisu odpadovej 
mafie je ilegálny transport priemyselného 
odpadu. Ak sa chce firma zbaviť svojho to-
xického odpadu a zaplatiť za to čo najme-
nej, odovzdá odpad mafii. Namiesto toho, 
aby bol zlikvidovaný správnym, ale drahým 
spôsobom, je tento odpad odvlečený preč 
a potom zmizne.

Kontrolou nad skládkami mafia nielen 
úmerne navyšuje svoj zisk, ale má taktiež 
možnosť ovládať mestá. Akonáhle nedovolia 
dovážať odpad na tieto skládky, z mesta sa 
stane smetisko.

Odpad sa presúva z  jednej krajiny do 
druhej, tráviac životy miliónov ľudí. A všet-
ko toto sa deje v tieni súkromných dohôd.

V  Neapole a  celom regióne Kampánia 
ekológovia spočítali najmenej 1200 malých 
i veľkých ilegálnych skládok. V tomto re-
gióne prevyšuje množstvo fosforu, ortute a ar-
zénu viac ako 400-krát stanovené normy.

Kedysi krásna krajina je teraz pokrytá 
horami odpadu a  desiatkami nelegálnych 
spaľovní. Výrobné spoločnosti v Japonsku, 
Spojených Štátoch, Nemecku a  Austrálii 
prinášajú svoj odpad do Malajzie. 

Väčšina majiteľov nelegálnych tovární 
si prenajíma pôdu od lokálnych obyvateľov 
a stavia primitívne pece, v ktorých likvidu-
jú odpadky za peniaze. 

Robia to bez ohľadu na životné pro-
stredie alebo ľudí, ktorí žijú v blízkosti. 

Od roku 2004 sa dovoz odpadu z  EÚ 
do Turecka skoro strojnásobil. Hlavnými 
vývozcami tohto odpadu sú Británia, Bel-
gicko, Nemecko, Holandsko, Slovinsko, Ta-
liansko a Francúzsko. 

V  roku 2018 predstavoval import plas-
tov do tejto krajiny 283 000 ton. Každú noc 
prichádza do mesta Burangkeng v Indoné-
zii ilegálne 60-70 kontajnerov. Odpad náj-
dený na skládkach je dovezený z Austrálie, 
Nemecka a  Spojených Štátov. Väčšinou sú 
to triedené plasty pomiešané s  nebezpeč-
ným odpadom.

„Na priemernú skládku sa každý mesiac 
navezie okolo 150 - 200-tonová vrstva. Ne-
nakupujeme ho za vysoké ceny, je to pri-
bližne 13 - 19 centov za kg. V nadväznosti 
na to si môžete vynásobiť tých istých 100 
ton trinástimi centami (zobrali sme mini-
mum), a to je zisk iba z polymérov. Papie-
rový odpad sa dnes pohybuje na úrovni 
okolo 20 - 27 centov za kilogram, vzácne 
kovy a nekovový materiál sú ešte drahšie.

Taliansko

Malajzia

Indonézia

Turecko

Môj švagor prevážal 
odpad a povedal mi 
všetko o ziskoch s tým 

spojených. Vtedy som 
si s prepáčením povedal: „Do 
čerta, predajom drog tak veľmi 
riskujem, a nedokážem zarobiť 
toľko ako tu. Pred 30 rokmi 
som sudcom povedal, že odpad 
je zlato. Že sú to peniaze, 
peniaze, peniaze.“

Nuncio, očitý svedok, Taliansko

„Všetci títo ľudia umrú na rako-
vinu! Podzemná voda je tu celá 
otrávená. Každá rodina je tu  
infikovaná. Každý! Nikto nebude 
ušetrený. Sú tu preto, že nemajú 
na výber. Nemajú žiadnu inú 
možnosť na presun a sú odsúdení 
na smrť! Umrieť tu!“

Nuncio, očitý svedok, Taliansko

Podľa lekárskej štatistiky tu ľudia umie-
rajú na rakovinu dvakrát častejšie ako je 
národný priemer.

Nemôžete sa k  tejto činnosti len tak 
dostať - je tu obrovský zisk a  ľudia sa 
ho len tak nevzdajú. Títo ľudia sedia na 
hrnci plnom zlata.

Žiadna morálka, žiadna etika.  
Čisto iba biznis.

Dostať povolenie na užívanie tejto 
pôdy pre skládku odpadu je extrémne 
náročné.

„Obyvatelia Európy musia vedieť, že 
ľuďmi starostlivo triedený odpad, 
ktorého výsledkom sú čisté ulice v 
Nemecku, v Spojenom kráľovstve 
alebo Francúzsku, neskončí v recyk-
lačných zariadeniach. Ako môžete 
vidieť za mnou, je to tu, kde sú hory 
nelegálneho odpadu.”
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Ale my môžeme zmeniť 
podobu našej spoloč-
nosti zo spotrebiteľskej 
na tvorivú. Keď bude 
8 osnov Tvorivej spo-
ločnosti prijatých na 
ústavnej úrovni všetkých 
krajín, nebude možné 
takéto schémy realizo-
vať. Pretože hlavnou 
hodnotou na celom sve-
te bude život Človeka.  
V takýchto podmienkach 
nebude pre všetku túto 
špinu na planéte a v me-
dziľudských vzťahoch 
priestor. Každý biznis 
bude postavený výlučne 
na zlepšovaní  
ľudských životov,  
nie na našej smrti.

 

to zastaviť?MÔŽEME

Colníci v chudobných afrických 
krajinách nie sú schop-
ní kontrolovať tisícky kon-
tajnerov, ktoré denne pri-
chádzajú z  celého sveta. 
Často sú sprevádzané fa-

lošnými legalizačnými doku-
mentmi. Skoro všetok elektroodpad alebo 
sudy v  týchto kontajneroch sú naplnené 
toxickým materiálom. V týchto krajinách 
sú akceptované bez mnohých zbytočných 
otázok. 

Alang Ship Breaking Yard je najväčšie 
lodné šrotovisko na svete. Vláda a dodá-
vatelia zarábajú veľa peňazí. No sú tu dva 
hlavné problémy... životné prostredie a pra-
covné podmienky. Na desiatich kilometroch 
pláže tu 40 000 ľudí rozoberá polovicu za-
staralých lodí na svete.

Holými rukami... kúsok po kúsku... 
deň po dni. Nemajú žiadnu ochranu rúk, 
nôh, alebo hlavy či moderné nástroje. Ne- 
existujú žiadne plány lodí, tak nevedia, kedy 
alebo ako sa zrazu môže loď zrútiť. Režú kov 
s  vedomím, že ďalší rez môže spôsobiť 
explóziu.

Polovica spoločností na svete nechce 
platiť za čistú recykláciu lodí modernou 
technológiou. Je to príliš drahé. Namiesto 
toho ich predávajú do šrotu. Indickí prie-
kupníci profitujú z  opätovného predaja 
ocele. Cenou za takúto lodnú recyklá-
ciu sú ľudské životy.

Nikdy predtým sme v našej histórii 
neprodukovali toľko odpadu ako teraz. 
Odpad je špina, smrdí. Ale peniaze ne-
smrdia. Takže v našom konzumnom sve-
te sa vždy nájde niekto, kto chce na tom 
zarobiť. Skladovanie odpadu, jeho fiktívna re-
cyklácia, alebo preprava z viac elitných miest 
na planéte do chudobnejších, je iba biznis. 

Biznis, v  ktorom silnejší vyhráva. Bi-
znis, kvôli ktorému všetok život na pla-
néte vrátane ľudského, pomaly umiera. 
Biznis, ktorý každý z  nás sponzoruje 
každý deň.

Malý úplatok umožňuje prepašovať 
čokoľvek na miesto určenia - opustenú pláž, 
zabudnutý úsek pobrežia, nedotknuté vody, 
ktoré sa menia na nebezpečný rádioaktívny 
oceán. Ten istý odpad sú pre niekoho smeti, 
ale pre mnoho ľudí v týchto krajinách je 
to miesto práce, života a smrti.

Skládka Agbogbloshie. Najväčšia 
a  najnebezpečnejšia skládka elek-
tro odpadu na svete. Každý rok je sem 
dovážaných viac ako 200 000 ton elektro 
odpadu z Európy a Severnej Ameriky.

Podporovaním spotrebiteľského for-
mátu spoločnosti určite NIE! Pretože 
teraz sú vytvorené všetky podmienky na 
to, aby sa zarábalo obrovské množstvo 
peňazí na takýchto podvodoch.

Celú konferenciu „Globálna kríza. Čas 
pravdy,“ ktorá bola simultánne prekladaná 
dobrovoľníkmi z celého sveta do 100 jazy-
kov sveta, si môžete pozrieť zo záznamu na 
stránkach:

Veľká časť odpadu, ktorá príde do Tu-
recka je nerecyklovaná a je jednoducho vy-
hodená na skládky.

India. Alang

Ghana

Afrika

creativesociety.com/sk

creativesociety.com/cs

„Teraz mám 14 rokov. 
Môj otec ma sem zobral 
a okamžite zmizol. 
Nechal ma tu pracovať samého. 
Povedal mi, že sa raz vráti 
a vezme ma so sebou do nášho 
rodného mesta.“

očitý svedok, Ghana

„Sú dni, keď sa tu stáva až príliš 
veľa zlého. Naozaj. Počúvame 
o tom, že niekto niekoho 
bodol nožom alebo fľašou. 
A niekedy kamióny bez varovania 
cúvajú a niekoho prejdú."

Povedzte túto informáciu svojim blízkym. 
Svet môžeme zmeniť len spolu!

očitý svedok, Keňa
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NÁDECH ZEMĚ – KAM SE ZTRÁCÍ VODA?
Vědci zaznamenávají něco děsivého: jezera, řeky a vodopády mizí po celé planetě. Kam se voda tak rychle ztrácí? 

Druhé největší jezero v  Bolívii – jezero 
Poopo, jednoduše vyschlo. Satelitní snímky 
ukazují, že v dubnu 2013 tam voda ještě byla, 
ale do ledna 2016 jezero zcela vyschlo. Před-
stavuje to nejen tragédií pro místní obyvate-
le, ale také hroznou  předpověd o budoucnosti 
mnoha jezer v globálním měřítku. Zánik jezera 
Akuleo v Chile, hlubokého 6 metrů, nastal tak 
náhle, jako by někdo vytáhl obrovskou zátku 
a vypustil všechnu vodu. Za pouhých sedm let 
jezero zcela zmizelo.

V  Kalifornii mizí katastrofálním tempem 
druhá největší přírodní nádrž ve státě, jezero 
Oroville. Kdysi nejhlubší vodní nádrž poprvé 
v historii klesla na rekordně nízkou úroveň.

Voda v  jezeře Pesčera zmizela i s rybami! 
Úzký otvor, skrze který zřejmě také jezero 
uniklo, s sebou odneslo veškerou vodní faunu.

Úroveň hladiny vody v řece Paraná, která 
je po Amazonce druhou nejdelší řekou v Jižní 
Americe, je nejnižší za posledních 77 let. 

Voda v řece Atoyac náhle zmizela poté, co 
se objevila gigantická trhlina, skrze kterou 
voda unikla!

Velká řeka Indus v Pákistánu je nyní téměř 
bez vody. Rozloha její delty se zmenšila více 
než pětkrát. Několik osad podél pobřeží bylo 
opuštěno a stovky lidí musely odejít.

V roce 2013 se rozbouřená řeka Slims, hlu-
boká 3 metry, stala tak mělká, že její nejhlubší 
část sotva zakrývá tenisky vědců.

Rio Grande, důležitá řeka pro obyvatele 
USA, začala mizet. Navzdory své impozantní 
velikosti se její břehy již proměnily v hromadu 
písku a kamení. 

V  současné době hrozí v  USA vyschnu-
tí mnoha řek od mohutného Colorada až po 
Gasconade.

JEZERO OROVILLE

JEZERO POOPO

JEZERA 1988 2013 2016

ŘEKY

ŘEKA PARANÁ

JEZERO MEAD

20212000

ŘEKA SLIMS
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VODA MIZÍ VŠUDE

Na všech kontinentech pozorujeme, že 
voda mizí – jedná se tedy o celoplanetární 
proces. Stojí za to zamyslet se nad tím: jak 
se celosvětový nedostatek vody odrazí na 
životě každého z nás? 

Podle výzkumu amerických vědců se hla-
dina vody v největších světových řekách za 
posledních 50 let výrazně snížila. Po celém 
světě mizí tisíce řek a vodních nádrží, ale 
současně s tím se tam objevují silné lijáky.

Například v Číně, navzdory častým zá-
plavám, zmizelo více než 27 000 řek, což 
je přibližně 50 % všech řek v zemi. Jak to 
lze vysvětlit?

Na Ukrajině za posledních 30 let zmi-
zelo více než 10 000 řek a vysychají stud-
ny. Čtvrtina řek a polovina malých poto-
ků v Anglii se také nachází pod hrozbou 
zániku. Indie se střetla s takovou vodní 
krizí, která dříve nikdy nebyla.

KAM SE ZTRÁCÍ VODA?

Naše planeta nyní vstupuje do cyklu pla-
netárních kataklyzmat, který se opakuje kaž-
dých 12 000 let. Během tohoto cyklu galak-
tická interakce působí na jádro planety, které 
se stává nestabilním a  začíná „skákat“. To 
způsobuje, že planeta zrychluje svou rotaci 
a začíná se podél rovníku rozpínat. Vznikají 
mikrotrhliny a voda uniká do větší hloubky. 
Toto nabírání vody planetou lze přirovnat 
k  nádechu. Právě teď se planeta nadechuje. 
To znamená, že jednou přece také vydechne?!

TAK KDY A JAK NAŠE PLANETA 
VYDECHNE?

Jak planeta zrychluje, mění se její od-
středivá síla a  magma začíná vystupovat 
k povrchu zemské kůry a ohřívat podzem-
ní vody. Již dnes jsme svědky rychlého tání 
ledovců zdola nahoru, ohřívání hlubokých 
vrstev světového oceánu, tání věčně zmrz-
lé půdy a případů, kdy voda ve studnách za-
číná vřít lidem před očima. 

Jen v nitru západní Sibiře, v hloubce je-
den a půl kilometru, se nachází celé moře 
horké vody o objemu bilionu metrů krych-
lových! To je 2-krát více než je obsah Stře-
dozemního moře.

 A  taková bublající a  vroucí „podzem-
ní moře“ se nachází nejen pod Sibiří, ale 
i v mnoha dalších oblastech. Tato voda plně 
vystačí na to, aby nám přinesla další biblic-
kou potopu.

Když se magma dostane k těmto obrov-
ským zásobám vody, tato voda se začne 
hromadně odpařovat. Jen si představte, 
jaké množství vody se při výdechu plane-
ty dostane ze Země! To povede k nepřetr-
žitým přívalovým dešťům, které způsobí 
katastrofální záplavy.

Čeká nás kilometrové zvýšení hladiny 
vody, takže zůstanou jen vrcholky hor. 

O tom, že planeta dýchá, se hovořilo od 
nepaměti. V dějinách lidstva se to už sta-
lo. Příkladem toho je celosvětová potopa, 
o níž se zmiňují mnohé mýty národů světa. 

Jeden z  nejmajestátnějších vodopádů 
světa, komplex Iguazu, široký téměř 3 kilo-
metry, se v poslední době zmenšil pětkrát.

Viktoriiny vodopády, po Iguazu druhé 
nejmohutnější na světě, byly v roce 2019 na 
pokraji zániku. 

Nejvyšší vodopád v Ekvádoru, San Ra-
fael, v roce 2020 definitivně zmizel. A mís-
to bouřícího vodopádu teď po skalách stéká 
tenký, sotva viditelný potůček.

Naše civilizace čelí nejhoršímu 
nepříteli, který je ve svých proje-
vech nemilosrdný. Už nás poráží 
a my se kvůli rozdělení a spotřebi-
telskému formátu ani nebráníme.  

Chceme-li zachovat život na pla-
netě, musíme jednat jednotně. Je-
dině tak nám bude garantována bez-
pečná budoucnost. 

Proto je důležité, abychom se 
sjednotili a změnili formát na tvoři-
vý. V takovém formátu rychle vyvi-
neme technologie, které zajistí, že 
až Země vydechne, budeme schop-
ni zachránit naše životy.

VIKTORIINY VODOPÁDY

VODOPÁDY

„ALE MY JSME ŘÍKALI, ŽE 
ZEMĚ DÝCHÁ, VSTŘEBÁVÁ 

VODU A PŘI STLAČOVÁNÍ JI 
VRACÍ. A TO PROBÍHÁ OKAM-
ŽITĚ, MŮŽE TO PROBĚHNOUT 

BĚHEM JEDNÉ NOCI.“

I.M. Danilov

TEĎ SI VOLÍŠ TY, CO SE BUDE 
DÍT DÁL A PODLE JAKÉHO 

SCÉNÁŘE SE BUDEME ŘÍDIT.

Úryvek z konference „GLOBÁLNÍ 
KRIZE. ČAS PRAVDY“, která byla  
vysílána online 4. 12. 2021. 

creativesociety.com/cs
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Jak dlouho si ještě budeme hrát a zakrývat 
tento svět lží? 

Jak dlouho bát se budeme otevřeně pravdu 
říct? 

Jak můžeme spokojeně si žít, když víme, že 
někde na naší Zemi jiný nemá co jíst, a neví, 
jak zkrátka přežít další den. Někoho žízeň 
dovede k smrti a někteří zemřeli tiše, bez 
pomoci, v utrpení jen.

Někdo. Někdo. Však ne já. Zlo stihlo jej, 
nejsem to já. 

Nejsem to já, komu válka ničí domov, ne moje 
město unáší povodeň, ne moje země hoří 
plamenem. 

Marně zavíráme oči před realitou světa. Jen 
ztrácíme čas, utíká nám mezi prsty, aniž 
bychom za tím udělali veta. 

Stále blíž je k nám realita, ve které je smutný 
konec jen. A my pokračujeme ve formátu, který 
přinese záhubu nám všem.

Formát spotřeby, zisku, kde každý běží sám. 
Mezitím klima pustoší, ohnivá láva pod nohama 
hoří nám.

 

V tomto soumraku rozdělení nepomohou 
bunkry ani mosty.

Existuje pouze jeden paprsek spásy. To jsi Ty, 
já a každý symbol lidskosti, té krásy. 

Ty, který jsi pochopil. Ty, který jsi pochopil, že 
tak to již dál nejde. Ty, který jsi uviděl, kam 
cestou spotřeby každý z nás vejde. 

Ty, jenž víš, že možnost je jen jedna, a tou je 
jednota, jednotný potenciál - naše solidárnost 
a dobrota. 

Ty, jenž jsi pochopil proroctví dávná, co 
potřebujeme víš, Tvořivou společnost teď 
s namy postavíš. 

Paprsek spásy – vždyť to jsi ty, kdo mlčet 
přestal a odvážně zvedat vlnu světla jsi začal. 

Příteli, vím, jak těžké se to někdy zdá. Na 
hlavní pomni, s tebou vše zvládnout se dá. 

Společně tato naše cesta se nám poddá. 

Společně můžeme vrátit pravdu tvoření. 
Prostě jednej, nepodléhej mlčení. 

Dones světu zprávu o tvořivém formátu. 
Potřebujeme Tvořivou společnost, kde Život je 
na prvním postulátu! 

Kde vládne mír, ochrana a péče, kde všichni 
stoupáme vzhůru společně! 

Tam, kde nacházíme řešení všech výzev 
klimatu v jednotě a harmonii! Tam, kde 
činíme kosmické objevy bez stavění hranic 
poznání, či hranic našich zemí.

To vše jako jedna civilizace dokážeme! To 
je Tvořivá společnost – k rozvoji jednotného 
potenciálu lidstva spěje. 

S Tebou vše možné je! Svět čeká jen na Tebe! 
Jednej, nečekej, až začne někdo za Tebe.

Chraň toto poselství a všem ho nes, nás musí 
k míru a spojení tvoření vést.

Ten, kdo pravdě křídla dává, ten je hrdina. To 
je naše cesta vpřed, to je Tvá cesta jediná!

TVOŘIVÁ SPOLEČNOST
JEN NA TEBE
ČEKÁ SVĚT!

MEZINÁRODNÍ PROJEKT

Od sebe jsme si vytyčili odstup, 
dál od cizích starostí. Ale je to 
vzdálenost výstřelu a ta se už blíží  
k nám závratnou rychlostí.

Životy, osudy odnáší, v popel mění 
města. Zatímco v honbě za osobním 
prospěchem se naše jednotlivá “já” 
topí v bahně zvěrstva.

Tam, kde jsi nyní, se do řad hrdinů 
stav! My dokážeme vše! Dokážeme, 
když jsi s námi Ty! Bez obav!

#CREATIVESOCIETY

Řeky nepijí vlastní vodu.  
Stromy nejedí své plody.  
Slunce nesvítí samo pro sebe.  
A květiny nevoní samy pro sebe.  
Život je pro ostatní  
- to je zákon přírody.  
Všichni jsme zrozeni k tomu,  
abychom si navzájem pomáhali.  
A nezáleží na tom, jak je to těžké. 
Život je nádherný,  
když jsi šťastný.  
Ale je mnohem lepší,  
když jsou šťastní ostatní  
díky Tobě!

AKTÍVNÍ AKTÍVNÍ 
SPOLUPRÁCE SPOLUPRÁCE 
MĚNÍ NAŠE MĚNÍ NAŠE 
SNY VESNY VE
SKUTEČNOSTSKUTEČNOST
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Nebyla to myšlenka samotná, ale 
formát, ve kterém se budoval. 

Každý z nás si zaslouží důstojný 
život v míru a v bezpečí.

SJEDNOCENÍ V TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI
Ať už jsi křesťan, muslim, hinduista, budhista nebo ateista, všichni máme jed-

no společné. Jsme lidé. Spolu obýváme tuto planetu a snad každý z nás sní o lepší 
společnosti, kde panuje namísto zbraní láska, mír a spravedlnost. O společnosti, kde 
můžeme jít beze strachu kamkoliv a nebudeme souzeni za to, čemu věříme a jakou 
máme národnost. Taková společnost už se tvoří a sjednocuje lidi bez ohledu na rozdí-
ly. Vybízí všechny, s ohledem na realitu dneška, ke konkrétním řešením.

Mnozí nechápou myšlenku sjednocení 
a myslí si, že je utopická. Že je to komunis-
mus v  přestrojení. Podívejme se však do 
historie, na čem komunismus ztroskotal. 

Jak se mohou lidé sjednotit ve formátu, 
kde vládnou jednotlivci a svůj vliv zneu-
žívají pro osobní prospěch, místo pro bla-
ho všech/těch, kteří jim dali svou důvě-
ru? V Tvořivé společnosti (TS) je svoboda 
a  lidský život jednou z  nejdůležitějších 
hodnot. Pojem moc zde neexistuje, pro-
tože taková společnost dříve nebo později 
ztrácí perspektivu lidství. 

Společnost, kde je na prvním místě 
život člověka, zaručuje pohodlí, kvali-
tu ve všech sférách a  dostatečně rychlý 
technologický rozvoj, a  to pro všechny.  
Např. každý by měl dostupnou profesio-
nální zdravotní péči, vzdělání a možnosti 
se rozvíjet kreativně bez ohledu na finan-
ce, zajištěny všechny základní potřeby. 
V TS by byla rovněž nepřípustná jakáko-
liv forma násilí! 

V  ústavách a  zákonech se deklaruje 
mnohé, avšak zdá se, že v praxi nefungu-
jí. Je nyní velmi žádoucí, abychom všichni 
táhli za jeden provaz a  abychom využili 
veškerý lidský potenciál, zvláště ten vě-
decký. Nyní musíme vyzdvihnout práci 
vědců, vynálezců, geologů, všech, kteří 
rozumí tomu, co se s naší planetou děje, 
a  kteří mohou vyvinout zcela unikátní 
technologie, které nám pomohou jako lid-
stvu přežít. Zdá se vám to přehnané? 

Podívejme se na svět kolem nás a udá-
losti, které se staly v poslední době. Taj-
fun na Filipínách, tornáda, která se pro-
hnala Kentucky a  trvala mnohonásobně 
déle, než je obvyklé. Záplavy a  sesuvy 
půdy v  Mexiku, zemětřesení a  záplavy 
v  Číně, extrémní výkyvy teplot a  další… 
Stále nás to nechává chladnými?! 

Sledujeme z  pohodlí našeho domova 
příběhy lidí, kteří v  důsledku přírodních 
katastrof přišli o  své domovy a  své blíz-
ké. Myslíme si, že se nás to netýká. Tvr-
díme: „To je přece naprosto normální. To 
se vždy dělo a  dít bude.“ Proberme se! 
Tohle opravdu normální není! Jak dlouho 
ještě budeme předstírat, že se nás situace 
ve světě netýká? Dokud sami nepřijdeme 
o  svůj domov a  své blízké? Až zjistíme, 
že nám hoří půda pod nohama a  ztratili 
jsme vše, na čem nám záleží? Až budeme 
stát nad hořící propastí, bude už pozdě 
nalézt společná řešení a  již nebude kam 
utéct před nelítostnými živly. Pokud se 
všichni nespojíme na globální úrovni, ne-
máme šanci zvítězit nad drsným soupeřem, 
kterým je klima. Sami si neporadíme. Je 
potřeba zapojit všechny země, budeme se 
potřebovat navzájem.

V  současné době probíhá první ze tří 
fází budování TS. Tato první fáze je in-
formační a  tím se nyní aktivně zabývá-
me. Každý den se dobrovolníci z  celého 
světa snaží v rámci projektu TS informo-
vat co nejvíce lidí o  tom, co se skutečně 
děje s  naší planetou a  o  možném řešení. 
Kdo chce, může se o projektu dozvědět 
více na oficiálních stránkách
creativesociety.com/cs a připojit se k této 
životně důležité iniciativě.

ETAPY BUDOVÁNÍ TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI

To je informování lidstva o 
Tvořivé společnosti. Každý 

člověk, kterému to není 
lhostejné, může informovat 

o Tvořivé společnosti co 
největší počet lidí. To je to, 
co nyní aktivně dělá mnoho 

svědomitých a počestných lidí 
z různých zemí světa.

Provedení celospolečenského 
referenda ohledně přijetí 
tvořivého modelu rozvoje 

celým lidstvem, jako jediného 
přijatelného a nezbytného 
formátu pro přežití lidstva.

Vytvoření politických stran „Tvořivá společnost“ 
s jedinou ideologií Tvořivé společnosti v různých 

zemích. Celkovou koordinaci politických stran 
vykonává Mezinárodní Centrální Komitét, 

který je kontrolován mezinárodní veřejností – 
Mezinárodním společenským hnutím „ALLATRA“ 

– to znamená společenstvím, které je mimo politiku 
a náboženství. Cíl je jednoduchý: využít politiku jako 

nástroj ke sjednocení lidí, nikoli k rozdělení.

ETAPA INFORMOVÁNÍ CELOSVĚTOVÉ REFERENDUMETAPA POLITICKÁ
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Pre naše telo je dob-
rá imunita zásadná, 
tak sa pozrime na to, 
prečo je tomu tak. 
Profesor Anatolij Va-
siljevič Dorovskich, 
doktor technických 
vied, riaditeľ kliniky 
integratívnej medi-

cíny SMARTMED, nám v  rozhovore s  Ele-
nou Grečuchovou a Dmitrijom Potechinom 
povedal veľmi zaujímavé fakty.

EG: Čo je to vlastne imunita? 

AV: Schopnosť organizmu čeliť v  prvom 
rade bielkovinovým štruktúram, ktoré sa 
dostávajú do organizmu. Preto je imunita 
z  hľadiska zložitosti systému pravdepo-
dobne hneď druhá po centrálnom ner-
vovom systéme. Je to systém rozprestie-
rajúci sa po celom organizme. K orgánom 
imunitného systému patrí aj slezina, kost-
ná dreň, imunokompetentné bunky, ktoré 
cirkulujú v krvi, aj makrofágy. A osobitne 
môžeme za podsystém imunitného sys-
tému považovať kožu, pretože je to jed-
na z  našich hlavných imunitných bariér. 
Imunitnou bariérou je aj kyselina chloro-
vodíková v žalúdku. 

Náš nosohltan, hrdlo, to sú takisto imu-
nitné bariéry, pretože dýchame, vdychuje-
me milióny baktérií a vírusov a imunitný 
systém to ďalej neprepúšťa. Na mandliach, 
nosohltane sú sliznice, je tam lymfatické 
tkanivo v  tvare mandlí, ktoré slúžia ako 
bariéra. Čiže toto je ten systém, ktorý 
stojí na stráži nášho zdravia. Preto je 
odstraňovanie mandlí extrémne škodli-
vé! Na jednej strane vdychujeme vírusy, 
baktérie, stafylokoky, žijú tam streptoko-
ky... Na druhej strane sem cez lymfatický sys-
tém prichádzajú imunokompetentné bunky, 
ktoré toto všetko chytajú, požierajú, likvidujú 
a vyvádzajú z tela – všetko cez lymfu.

A ako je usporiadaný lymfatický systém? 
Začína sa odspodu, od nôh, stúpa nahor, 
do pravého hrudného prietoku, žilového 
prietoku táto lymfa zateká. Do zloženia 
lymfy patrí kyselina hyalurónová. Pri za-
hrievaní sa stáva tekutejšou a  pri ochla-
dení sa stáva gélovitou. Ak sme sa v tejto 
vašej trubici... odspodu ochladili, rýchlosť 
pohybu lymfy klesá. Čiže množstvo do-
dávky imunokompetentných buniek do 
lymfatického tkaniva mandlí sa zmenšuje. 
Narušuje sa dynamická rovnováha. A  ak 
sa narušila v prospech vírusov alebo bak-
térií, čo sa stane s vašim hrdlom?

AV: Zápal, ochorieme. Spomeňte si na sú-
časnú módu. Ako chodíme?

EG: Holé členky. AV: Holé… táto časť. A kto-
ré miesta máme najcitlivejšie na chlad? Krk...

AV: My touto módou podkopávame imu-
nitný systém. 

K infekčným činiteľom patria vírusy, bak-
térie, plesne, prvoky a  parazity. A  aby 
to, takpovediac, neprežilo v našom orga-
nizme, imunitný systém by mal zapraco-
vať a nedovoliť im prejsť. No je tu otázka 
– a samotný imunitný systém môže byť 
vystavený infekčnej nákaze alebo nie? 

Áno, môže! Čím? Vírusmi, v  prvom rade 
vírusmi DNA. To sú herpesové skupiny. 
Takisto to môžu byť aj papilomavírusy. 
Pretože tieto vírusy nemajú svoje energe-
tické továrne v  podobe mitochondrií, na 
rozdiel od baktérií. 

Fleming vymyslel antibiotiká. Antibioti-
ká určite zohrali obrovskú pozitívnu úlohu, 
počas 2. svetovej vojny zachránili milió-
ny životov. No každá minca má 2 strany. A 
druhá strana - keď sme za prvé začali vel'mi 
rozšírene používať antibiotiká a za druhé - 
používať ich nekontrolovane.

 Milióny ton antibiotík sa dnes pou-
žívajú v  priemyselnom poľnohospodár-
stve, pretože dobytok a hydina sa chovajú 
v  stiesnených podmienkach a  aby neo-
choreli, dávajú sa im antibiotiká. A my zís-
kavame mikrodávky týchto antibiotík cez 
mäso. Takže prítomnosť týchto anti-
biotík viedla k tomu, že sa zmenilo to 
spoločenstvo baktérií, ktoré sa správ-
ne nazýva „mikrobiota“. V  organizme 
došlo k  poruchám. A  tento beta-hemoly-
tický streptokok u nás vymizol. Prudko sa 
zredukoval. 

Stratili sme streptokinázu, ktorá rozpúš-
ťa krvné zrazeniny, a  na prvom mies-
te v  počte úmrtí sú kardiovaskulárne 
problémy súvisiace so vznikom krvných 
zrazenín. Na druhom mieste je onkoló-
gia. Tam to bolo 25 %, t.j. tieto problémy 
boli, ale nie v  takom rozsahu. Teraz pri-
búdajú. Diabetes, ale súvisí to aj s kvalitou 
života – tá sa zlepšila. Pretože v súčasnos-
ti zomiera na svete trikrát viac ľudí na 
obezitu ako na hlad. A druhá vec je, že 
sme sa ocitli tvárou v  tvár vírusu. Kým 
predtým stála medzi vírusmi a človekom 
baktéria, ktorá nás chránila, tak tá dnes 
neexistuje.  

Zaujímavo o imunite

Potrebná bariéra je narušená

AV: Ráta sa, že 98 % obyvateľstva je 
dnes nakazených herpesovírusový-
mi infekciami. V 50-tych rokoch sa 
robila analýza na prítomnosť beta-
-hemolytického streptokoka. Exis-
tuje špeciálny mikrób, baktéria, ktorá 
žije v našom organizme, ako sa hovorí 
symbioticky, a vypĺňala veľké množ-
stvo dôležitých úloh. 
Po prvé vylučovala takzvanú strep-
tokinázu, ktorá rozpúšťala tromby v 
organizme, pričom ich rozpúšťala oka-
mžite, to rozpustenie trvalo menej 
ako sekundu, vylučovala špeciálne 
enzýmy, ktoré rozpúšťali kapsidy ví-
rusov v lymfe a v krvi.

Kapsida, to je obal vírusu. Teda ví-
rusy hynuli, bola to naša bariéra. Ona 
vylučovala enzýmy, ktoré viazali sa-
charidy, a taktiež vylučovala enzýmy, 
ktoré vyvolávali degradáciu rakovi-
nových buniek. Bola to taká užitočná 
baktéria.
Povedzme, že keď je jej veľmi veľa, 
tiež je to zle, môže vzniknúť šarlach, 
ruža s týmto streptokokom. Ale keď 
je v norme, vypĺňa svoju veľmi 
užitočnú úlohu pre organizmus. V 
50-tych rokoch bola v norme u 75 % 
obyvateľstva.
Takže v roku 2000 (50 rokov po štúdii 
z roku 1950) sa ukázalo, že je v norme 
(len si to predstavte!) u 1,5-2 % popu-
lácie. Znížilo sa to takmer 40-násobne.

Fakty z histórie sledovania imunity

Profesor Anatolij Vasiljevič DorovskichProfesor Anatolij Vasiljevič Dorovskich

Zaujímavo o imunite  
| NAVIGÁTOR ZDRAVIA

Každá minca má dve strany

...pokračovanie v budúcom čísle

DP: Prečo náš imunitný systém nevidí 
tieto vírusy?
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8 OSNOV TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI

Mezinárodní projekt
„Tvořivá společnost“
obdržel apoštolské
požehnání od Jeho 

Svаtosti papeže Františka

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

1. ŽIVOT ČLOVĚKA

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

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

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

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

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

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

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

2. SVOBODA ČLOVĚKA

3. BEZPEČNOST ČLOVĚKA

4. TRANSPARENTNOST A DOSTUPNOST          
INFORMACÍ PRO VŠECHNY

5. TVOŘIVÁ IDEOLOGIE

6. ROZVOJ OSOBNOSTI

7. SPRAVEDLNOST A ROVNOST

8. SAMOSPRÁVA SPOLEČNOSTI
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GLOBÁLNA KRÍZA. ČAS PRAVDY

ODPOVEDE
NA OTÁZKY DIVÁKOV

NA OTÁZKY PUBLIKA

Konferencia „Globálna kríza. Čas pravdy“ predstavila zásadnú informáciu týkajúcu 
sa dvoch hlavných kríz, ktorým dnes ľudstvo čelí. Na jednej strane klimatická kríza 
a na druhej kríza životného prostredia. Zatiaľ, čo za ničenie životného prostredia 
sme zodpovední výhradne, my ľudia, kvôli zisku, príčinou klimatických zmien je 
cyklicky prebiehajúci kozmický, geologický proces. Počas živého vysielania, aj po 
ňom, sme dostali mnoho otázok.

Kto bude stáť v čele Tvorivej 
spoločnosti?

Celý problém je v politikoch. Ako to 
ovplyvniť?

Ako zjednotenie ovplyvní klimatické 
procesy?

Ako môžeme ovplyvniť jadro Zeme tým, 
že sa spojíme?

Ako vláda reaguje na ostré a neprí-
jemné otázky? Reagujú vôbec? Ako sa 
vyjadrujú ku klimatickej situácii?

Prečo konferencia nie je vysielaná na 
hlavných kanáloch a rôznych mediál-
nych platformách? A oslovili ste ich?

Kto financuje Tvorivú spoločnosť? Ako 
je možné, že toľko ľudí robí niečo bez 
finančných prostriedkov?

Celosvetová konferencia realizovaná 
toľkými ľuďmi v toľkých jazykoch. Kto 
ju zostavil? Na to je určite potrebné 
mať veľa peňazí?

Existuje toľko dôkazov o topení ľadov-
cov zdola, prečo sa o tom nehovorí?

Čo je globálne zjednotenie? Čo to 
znamená?

Leslie Magnum: Zvolíme si toho, 
o kom si myslíme, že bude najlepším 
manažérom. 
Talij Škurupij: Ako spoločnosť si nie-
koho najímame, aby robil svoju prácu, 
a ak ju nerobí, jednoducho ho nahradí-
me niekým iným. Toto v súčasnej spo-
ločnosti neuplatňujeme.

Dušan Valeček: Problém nie je v po-
litikoch, ale v nás samotných. My sme 
im dali moc. Ak budeme posúvať zod-
povednosť za svoj život na niekoho 
iného, tak sa situácia nezmení a bude 
to čím ďalej, tým horšie. Musíme vziať 
svoj život do vlastných rúk.Benjamin Hoen: Ak sa ľudia zjedno-

tia v  celosvetovom meradle, vedci 
budú spoločne tento problém skúmať. 
V  súčasnosti sa robí vedecký výskum 
oddelene, s  obmedzenými prostried-
kami, pre prestíž a slávu – nie v pro-
spech ľudstva. Spojením všetkých síl, 
budeme mať neuveriteľné možnosti, 
najmä technológie.

Alex Masny: Nedávno bol uvedený 
film zo zákulisia príprav organizova-
nia konferencie na miestach po celom 
svete. Ako sa obyčajní ľudia zapísali do 
dejín našej doby.

Elizabeta Chromová: Dôvod, prečo 
výskumníci sledujúci topenie ľadov-
cov, ignorujú geologické údaje a údaje 
o  tepelných tokoch, je rovnaký – ak 
v  súčasnosti nehovoríte o  antropo-
génnych faktoroch, váš výskum nie je 
financovaný.

Talij Škurupij: A  kto by nám mal za-
platiť, aby sme sa začali starať a  robiť 
niečo pre spoločnosť? Všetci sme oby-
čajní ľudia, prispievajúci malým die-
lom k  niečomu veľmi dôležitému. Keď 
sa k nám pridáte, zvnútra uvidíte, že to 
nefinancuje nikto okrem samotných ľudí.

Olga Smidt: Keď sa vyskytnú nejaké 
nepríjemné či naliehavé otázky, jed-
noducho ich ignorujú. Poslali sme veľa 
listov a  pozvánok ohľadne klimatickej 
situácie. Nedostali sme sa cez tajom-
níkov, a  od mnohých sme nedostali 
odpoveď.
David Krueger: Za štyri mesiace sme na-
písali 3000 listov – OSN, WHO, Svetovej 
meteorologickej organizácii, Medzivlád-
nemu panelu pre zmenu klímy, Európ-
skemu parlamentu a všetkým politickým 
činiteľom vo všetkých krajinách. Každý 
list sme písali osobne a posielali poštou. 
Z  3000 politikov odpovedalo iba 5  ľudí, 
ktorí sa zúčastnili konferencie.

Talij Škurupij: Jadro sa mení. Je to 
cyklické. Naša slnečná sústava prechá-
dza určitou oblasťou vo vesmíre, cez 
ktorú prechádzajú galaktické lúče 
– niečo podobné ako gama žiarenie. 
Z toho vyplýva, že musíme vyvinúť iný 
druh energie, aby sme pred týmto vply-
vom ochránili planétu a jej jadro. Teraz 
o týchto lúčoch nedokážeme získať do-
statok informácií, lebo nás rozptyľuje 
konzumný spôsob života.

Jason Bell: Písali sme e-maily médiám, 
spravodajcom a moderátorom správ, ale 
nedostali sme žiadnu odpoveď. Ak ne-
zarobia peniaze na novom chytľavom 
príbehu, tak z toho nič nemajú.

Christian Puškašu: Je to zjednotenie 
v  jednom cieli, v  ktorom je na prvom 
mieste ľudský život. Je to nasmerova-
nie svojich zdrojov, pozornosti, nápa-
dov a  znalostí na zlepšenie ľudského 
života vo všetkých aspektoch – zdra-
votnej starostlivosti, vzdelania, život-
ných podmienok. Všetko, čo človek 
potrebuje, mu zaistí spoločnosť. Ma-
ximalizujeme všetky životné podmienky 
ľudí, kvalitu výrobkov, služieb. Kaž-
dý sa môže venovať iba svojej profesii.  
 
Napríklad lekár sa môže sústrediť len na 
pacienta, na jeho liečenie a  hlavne na 
prevenciu. Nie na peniaze, na financo-
vanie svojej nemocnice. Novinár oslo-
bodený od tlaku sponzorov a  reklamy 
bude písať pravdivé informácie. Zamest-
nanci budú mať bezpečné pracovné 
podmienky, spravodlivú odmenu.

SME JEDNI Z VÁS
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ZMENY KLÍMYREKORDNÉ TEPLOTY V KRAJINÁCH SVETA. REKORDNÉ TEPLOTY V KRAJINÁCH SVETA. 
DECEMBER 2021DECEMBER 2021

20. decembra sa ustálilo nezvyčajne 
horúce počasie v Grónsku. V meste 
Nuuk dosiahla teplota vzduchu 
rekordných 13 °C, pričom decembrový 
priemer teploty tu neprevyšuje  
-5,3 °C. Z toho dôvodu sa tu roztopila 
snehová pokrývka. Pozoruhodné je, že 
neuveriteľné teplo prišlo aj do severných 
oblastí ostrova.

8. decembra bol zaregistrovaný 
neuveriteľný teplotný kontrast. Dosiahol 
85 °C! V tento teň bola zaznamenaná 
najvyššia teplota vzduchu v obci Šatoj 
v Čečenskej republike (24 °C) a najnižšia 
v dedine Deljankir v Jakutsku (-61 °C). 

1. decembra pocítili nezvyčajne vysokú 
teplotu obyvatelia Kanady (22,5 °C), 
Bangladéšu (33,7 °C) a Azerbajdžanu 
(29,1 °C).

Nasledujúci deň decembrová 
horúčava prekvapila obyvateľov 
Kazachstanu (25,7 °C) a Kirgizska 
(24,7 °C).

6. decembra zase nečakane mrazivé 
počasie zažili obyvatelia Švédska (-43,8 °C) 
a Fínska (-35,2 °C).

23. decembra pokryla teplá vlna 
Patagóniu v Argentíne. Teplota vzduchu 
stúpla na 35 °C, čo je o 10 stupňov nad 
decembrovým priemerom.

24. decembra boli namerané minimálne 
teplotné rekordy v najvýchodnejšej 
provincii Číny Chej-lung-ťiang 
(Hēilóngjiāng). V okrese Jiayin klesla 
teplota na -44,4 °C, v meste Wuying na 
-43,4 °C a v meste Fuyuan na -42,3 °C.  
Na všetkých troch miestach je to 
najnižšia nameraná teplota v histórii.

29. decembra sa namiesto očakávaných 
metelíc a mrazov na Aljaške (USA) 
ustálilo nezvyčajné teplo. Na ostrove 
Kodiak sa vzduch zohrial na 19,4 °C. 
Nikdy predtým na Aljaške teplota 
vzduchu v decembri nestúpla tak silno.

December bol pre obyvateľov rôznych oblastí planéty anomálny. Tam, kde 
predtým bývalo počasie v decembri relatívne teplé, nečakane udreli silné mrazy. 
A územia, pre ktoré je typická zima, sa náhle zahriali na rekordné hodnoty.

extrémne horúčavy, Kazachstan

horúce počasie v Grónsku

extrémny chlad v Číne

Zdroje: Twitter/ @_ErinParsons_, geocenter.infoZdroj: creativesociety.com

Každý deň sa v rôznych kútoch planéty stále viac ľudí ocitá v epicentre zúriacich živlov. 
Nepredstaviteľný mráz a anomálna horúčava, najsilnejšie záplavy a ničivé tornáda...  

Dnes sa my, ľudia, musíme čestne pozrieť na to,  
čo sa deje s klímou a zjednotiť sa. Inak neprežijeme.

neuveriteľný teplotný kontrast

24 oC

- 61 oC 

Šatoj

Deljankir

Koho nazývame kolaborantom?

Ako sa môžem stať členom Tvorivej 
spoločnosti?

Máte plán na zvrhnutie svetovej vlády?

Čo bude nasledovať po pripojení cez 
webové stránky? Čo vlastne máme robiť, 
keď nie sme ani vedci, ani obchodníci 
ale obyčajní ľudia?

Leslie Magnum: Kolaboranti sú tí ľu-
dia, ktorí nás chcú udržať v  určitom 
postavení a nutia nás byť na nich v kaž-
dom ohľade závislí.
Dušan Valeček: Sú to tí ľudia, ktorí ve-
dia, že celý antropogénny faktor a CO2 
je len obrovský podvod, na ktorom za-
rábajú miliardy dolárov.

Olga Schmidt: Tvorivá spoločnosť je projekt 
pre všetkých ľudí. Je jednoduché sa do neho 
zapojiť. Môžete navštíviť webovú stránku 
creativesociety.com, tam uvidíte červe-
né tlačidlo „Pripojiť sa“. Stačí kliknúť 
a zanechať svoje kontaktné údaje. Prí-
padne môžete napísať e-mail na adresu  
info@creativesociety.com.

Benjamin Hoen: Nachádzame sa v  naj-
dôležitejšej fáze budovania Tvorivej spo-
ločnosti, vo fáze informovania. Môžeme 
posúvať informácie o  nej, podeliť sa 
s  nimi s  ostatnými – napr. zdieľaním 
na Facebooku, nahraním videí na Tik-
toku alebo ich zverejnením na Twitteri.
Jason Bell: Ľudia na celom svete po-
trebujú tieto informácie. Ale keď infor-
mácie o  Tvorivej spoločnosti nemajú, 
nevedia, čo majú robiť.
Marina Ovtsynova: Ľudstvo stojí nad 
priepasťou. Buď nás zabijú katakliz-
my, alebo sa posunieme na novú úro-
veň rozvoja našej civilizácie. Tvorivá 
spoločnosť je našou jedinou možnou 
alternatívou. 

Olga Kovtun: Nemáme čas na opra-
vovanie súčasného systému. Musíme 
sústrediť pozornosť na budovanie Tvo-
rivej spoločnosti, ktorá prináša úžitok 
všetkým. Nemáme inú možnosť. Práve 
teraz žijeme v dobe, kedy sme schopní 
zaviesť protiopatrenia, technológie na 
boj proti klimatickým zmenám. Už te-
raz nadväzujeme priateľstvá na celom 
svete a vidíme, že je to možné.
Dušan Valeček: Bohužiaľ sa nikto ne-
zamýšľa nad tým, že vinníkom môže 
byť aj on sám. Prestaňme konečne kri-
tizovať všetkých a  všetko. A  začnime 
meniť predovšetkým seba.

Odpovede  
na otázky divákov.  
Medzinárodná diskusia
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Denise (erupcia sopky na kanárskom ostrove La Palma, 
jeseň 2021): „Najhoršia je rekonštrukcia. Vrátiť sa do života, 
keď katastrofa pominula - to je najhorší moment, pretože vi-
díte realitu. Na druhý deň vidíte ulice, vidíte smrť. Sú dva typy 
postihnutého obyvateľstva: obyvateľstvo, ktoré prišlo o všetko 
- o dom, o čokoľvek a obyvateľstvo, ktoré bolo evakuované.“

Každý deň sú ľudia na celej planéte svedkami prírodných 
katastrof, spôsobených zmenou klímy. Prečítajme si, ako 
vnímali tieto udalosti očití svedkovia, ktorí bojovali o prežitie:

Taťána: „Co je to Tvořivá společnost, jak ji vidíte Vy, na 
koho je tato společnost orientovaná?“

I. M. Danilov: „Na člověka. TS je jednoduchá. Je pro člověka 
velmi komfortní a pohodlná. Proč? Protože je orientovaná 
na blaho a svobodu člověka a v tom je celá podstata TS. Tam 
není žádná lež, žádný klam a co je nejdůležitější, není tam 
žádná moc. Protože veškerou moc má Člověk. Nejsou nad 
ním žádné nadstavby.“

Z pořadu „Tvořivá společnost“

I. M. Danilov: „A Tvořivá společnost - to je především nej-
spravedlivější a nejčestnější společnost. Čím se liší? Vždyť 
spotřebitelský formát, to je systém, ve kterém probíhá hra 
s životy lidí. To za prvé. Ale i ti, kteří si hrají s životy lidí, s 
jejich životy si hrají také. Navíc ve spotřebitelském formátu 
jsou ve skutečnosti utvořeny všechny podmínky k tomu, aby 
dominovaly nejnižší vlastnosti člověka. To je podněcováno 
a podporováno. Na papíře píšou jedno, ale v životě se děje 
úplně něco jiného.“

Z pořadu „Tvořivá společnost sjednocuje všechny“

Žanna: „Vypadá to, že spotřebitelská společnost vytlači-
la lidské vlastnosti, které dělají člověka člověkem, a proto 
také šťastným, radostným a milujícím. To znamená, proč se 
člověk neraduje? Protože zapomněl, co je to radost, když při-
nášíš užitek jinému člověku, když přinášíš společnosti pro-
spěch, když neprožíváš život zbytečně, ale žiješ skutečně. 
Žiješ a máš radost jen proto, že můžeš někomu posloužit.“

Z pořadu: „Změna klimatu, začátek velké pohromy“

Logan (požiar, Kalifornii, USA, november 2018): „Súčas-
ťou problému je aj to, že keď sa tieto katastrofy stanú a uply-
nie čas, už sa o nich nepíše, už sa o nich nehovorí... a ľudia 
zabudnú. Ale ľudia stále trpia. Ľudia sú stále bez bývania. 
Po roku, po dvoch rokoch, sa len ťažko dostávajú späť do 
normálneho života a mnohí z nich už boli takmer v chudobe. 
Nemôžeme takto ďalej žiť. Ako sme na tom teda ako druh? 
Kde sme teraz? Kde sme boli? Pochopenie našej histórie a 
pochopenie... vo svete sa toho tak veľa a tak rýchlo mení. A 
potom, kam pôjdeme ďalej? Čo nás čaká v budúcnosti? Nie-
len pre nás, ale aj pre naše deti a budúce generácie.“

Satyajeet (záplavy v Maharashtra, India, júl 2021): „Všim- 
li sme si jedného muža, dobre oblečeného, so zlatom v ruke. 
Vyzeral, že je finančne dobre zabezpečený, pretože mal so 
sebou motorku. Ale aj tak žobral o jedlo a doslova nariekal: ‚Vezmi-
te si, čo chcete, vezmite si odo mňa, čo chcete,‘ pretože mal 
doma peniaze, ale nemal žiadne jedlo, aby prežil. Ľudia si 
vďaka tejto situácii úplne uvedomili, že peniaze a iné veci 
nie sú potrebné. To, čo je v takomto čase potrebné, je ľud-
skosť a to, čo máme - to nám aj ostane.”

Ricki (zemetrasenie, Mexiko, september 2017): „V ro-
koch 2017 a 2018 sme mali zemetrasenia. Stalo sa to 10 míľ 
od nášho mesta. Počas tohto obdobia zomrelo veľa ľudí. Je-
den z týchto incidentov sa stal v súkromnej škole. Deti tam 
boli uväznené a bolo srdcervúce sledovať, ako títo ľudia sto-
ja vonku a snažia sa urobiť všetko pre záchranu týchto detí. 
Nepamätám si presne, koľko detí zomrelo, ale zachránili ich 
viac ako ich umrelo, takže som za to vďačná. Ale bolo to de-
sivé, pretože to mohla byť moja dcéra. Viete, mohla to byť 
vaša dcéra. Mohlo to byť ktorékoľvek z našich detí. A to je 
desivá myšlienka.”

SPOTREBITEĽSKÁ SPOTREBITEĽSKÁ 
SPOLOČNOSŤSPOLOČNOSŤ

TVOŘIVÁ TVOŘIVÁ 
SPOLEČNOSTSPOLEČNOST

I. M. Danilov: „Co znamená sjednocení? Sjednocení zna-
mená, že my všichni vkládáme pozornost do jednoho cíle: 
vybudování Tvořivé společnosti proto, abychom si v první 
řadě zlepšili svůj život a zajistili zlepšení života našich dětí. 
To znamená zajistit jim svět, kde bude mír, ve kterém bude 
sociální ochrana, ve kterém bude mít každý člověk jistotu v 
zítřku.“

Z pořadu „Tvořivá společnost sjednocuje všechny“


