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SPOVEĎ
EKONOMICKÉHO ZABIJAKA

JOHN PERKINS

GLOBÁLNA KRÍZA. 
SME ĽUDIA. CHCEME ŽIŤ

úryvok z medzinárodného online fóra

John Perkins je zakladateľom a členom 
správnej rady organizácií Dream Change 
a The Pachamama Alliance. Ako hlavný 
ekonóm vo významnej medzinárodnej 
poradenskej firme radil Svetovej banke, 
OSN, MMF, americkému ministerstvu 
financií, korporáciám z rebríčka Fortune 
500 a krajinám v Afrike, Ázii, Latinskej 
Amerike a na Blízkom východe. Pracoval 
priamo s hlavami štátov a generálny-
mi riaditeľmi veľkých spoločností. Bol 
jedným z rečníkov na fóre „Globálna 
kríza. Sme ľudia. Chceme žiť.“

Vojenský aspekt, zotročovanie prostred-
níctvom vojen, bol pomerne výrazný v celej 
ľudskej histórii, prinajmenšom v posledných 
dvoch alebo troch tisícročiach našej histó-
rie. Ale po druhej svetovej vojne a najmä 
pokiaľ ide o Spojené štáty, po našej porážke 
vo Vietname sme si uvedomili, že vojenské 
akcie pre nás nemusia byť tou najlepšou 
možnosťou.

Skutočnou hnacou silou sa tak stal dlhový 
záväzok. A vtedy som vstúpil na scénu ako eko-
nomický zabijak. Moja pracovná pozícia bola 
hlavný ekonóm. Mojou úlohou bolo identifiko-
vať krajiny so zdrojmi, ktoré naše spoločnosti 
potrebovali, napríklad ropu a iné. Dnes je to 
lítium a kobalt a ďalšie nerastné suroviny pre 
priemysel špičkových technológií. Identifiko-
vali sme takúto krajinu a zariadili, aby táto kra-
jina dostala veľkú pôžičku od Svetovej banky 
alebo niektorej z jej dcérskych spoločností. 

Išlo o priemyselné parky a energetické 
systémy, diaľnice, prístavy, letiská atď. Veľké 
infraštruktúrne projekty prinášali obrovské 
zisky v prvom rade našim vlastným korpo-
ráciám a pomohli sa obohatiť množstvu 
bohatých rodín týchto krajín. Rodiny, ktoré 
vlastnili priemysel, banky, nákupné cen-
trá, profitovali z lepšej elektrickej energie, 
z väčších prístavov a diaľníc. Väčšina ľudí 
však v skutočnosti trpela, pretože peniaze 
na zdravotníctvo, vzdelávanie a iné soci-
álne služby išli na splácanie týchto dlhov. 
Nakoniec krajina vo všeobecnosti nebola 
schopná splácať pôžičky. Tak sme v MMF 
vyjednali refinancovanie pôžičky. To vždy 
znamenalo, že krajina musela našim korpo-
ráciám predávať svoje zdroje za veľmi nízku 
cenu bez akýchkoľvek environmentálnych 
alebo sociálnych obmedzení; hlasovala za 
nás v OSN, dovolila nám postaviť na svojom 
území vojenskú základňu... 

Skvelým príkladom, ktorý uvádzam vo 
svojej knihe, je Kolumbia. Strávil som v nej 
veľa času. Mal som tam kanceláriu. Roky 
sme v Kolumbii podporovali políciu a vo-
jenský výcvik kolumbijských vojakov pod 
zámienkou, že ich cvičíme na boj proti pa-
šerákom drog. Mnohí z týchto vojakov 
boli v skutočnosti využívaní na ochranu 
amerických korporácií, ropných a iných 
spoločností. 

Keď staviate obrovskú vodnú elektráreň 
na rieke, spôsobujete obrovské škody ľuďom 
žijúcim proti i po prúde rieky. Elektrinu do-
dávate veľmi bohatým ľuďom vo veľkých 
mestách, ich priemyslu. Ale miestni obyva-
telia nemajú elektrinu, len vidia, ako nad ich 
pozemkami prechádzajú obrovské elektric-
ké vedenia. Militarizácia sa používa ako 
zámienka na boj proti terorizmu. Hoci 
skutočným dôvodom je posilnenie našich 
bezpečnostných štruktúr v krajinách s cie-
ľom chrániť naše vlastné podnikanie. 

Na splácanie úrokov z pôžičky sa berú 
peniaze zo školstva, zdravotníctva a iných 
sociálnych oblastí. A potom sa stane nasle-
dovné. Úroky a dlhy sa nedajú splácať. Sú 
na to ekonomickými zabijakmi úmyselne 
vytvorené podmienky, aby sme poskytovali 
pôžičky za takých podmienok, že je takmer 
nemožné ich splácať. Vtedy sa zárukou za 
pôžičky stanú zdroje, ktoré sú stále v zemi: 

ropa, lítium - čokoľvek. V určitom momente 
povieme: „Keďže nemôžete splatiť dlh, po-
trebujeme prístup k vašej rope, k vášmu 
lítiu.“ Vtedy často spôsobujeme veľké škody 
na životnom prostredí a miestnych systé-
moch. Ľudia v oblastiach, kde sa ťaží ropa, 
kde sa vŕta alebo ťaží, alebo kde vedú ropo-
vody, strašne trpia a v konečnom dôsledku 
sa poškodzuje celá krajina.

Ide o globálny ekonomický systém, 
ktorý požiera sám seba až do úplného 
zničenia. Je to veľmi deštruktívny systém. 
Stručne povedané, jeho hlavným cieľom je 
maximalizovať krátkodobý zisk bez ohľadu 
na sociálne a environmentálne náklady.

Robil som to celé roky, pretože som si 
myslel, že robím správnu vec. Na obchod-
nej škole ma učili, že Svetová banka a všetky 
tieto inštitúcie presadzujú myšlienku, že keď 
sa krajine poskytnú všetky tieto pôžičky, keď 
sa investuje do infraštruktúry, hospodárstvo 
rastie a krajina prosperuje. A môžeme štatis-
ticky preukázať, že sa tak skutočne deje, pre-
tože rast a prosperitu meriame prostredníc-
tvom hrubého domáceho produktu (HDP).

Ale v Spojených štátoch vlastnia traja 
ľudia toľko kapitálu ako polovica obyva-
teľov krajiny. Stačí teda urobiť hrubý vý-
počet a ukáže sa, že ak títo traja ľudia vlani 
zarobili 10 %, zatiaľ čo polovica krajiny stra-
tila 3 % a druhá polovica zostala na rovnakej 
úrovni, vykáže sa rast HDP takmer 4 %. Zdá 
sa, akoby celá krajina prosperovala. V sku-
točnosti však získali len traja. 

Všetci ostatní buď zostali na rovnakej 
úrovni, alebo žili ešte horšie.  A ak sa to 
deje v krajine (Afrika, Latinská Amerika), 
kde traja ľudia vlastnia toľko bohatstva ako 
polovica alebo 90 % obyvateľstva? 

SKUTOČNÁ HNACIA SILA

MIESTNI OBYVATELIA NEMAJÚ Z TOHO NIČ
myslel som si, že robím správnu vec

V skutočnosti však tieto peniaze 
nešli do krajiny, ale do našich 
korporácií, na infraštruktúrne 
projekty v nej.

“

Ide o pokrivený systém, v ktorom 
sú čísla skreslené v prospech 
bohatých.

“

Takto sme krajinu zotročili 
prostredníctvom dlhov. A boli sme 
v tom veľmi dobrí.

“

Dlhy, ktoré tieto krajiny na Dlhy, ktoré tieto krajiny na 
seba berú, treba nejakým seba berú, treba nejakým 
spôsobom zaplatiť. spôsobom zaplatiť. 

A zvyčajne sa platia  A zvyčajne sa platia  
podvádzaním väčšiny ľudí podvádzaním väčšiny ľudí 

v danej krajine. v danej krajine. 
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A AKÉ DOSIAHLI VÝSLEDKY?

komu to vyhovuje?

je to biznis

Hovoria, že bude viac hladujúcich 
a preto potrebujú viac peňazí. Ale 
pri stále rastúcom financovaní sa 
samotný problém len vyostruje.

“

Pokiaľ existuje problém – existuje 
financovanie. A ak sa problém 
vyrieši, nebude financovanie, a ani 
samotné organizácie.

“

Kombinácia strachu a pocitu viny 
je totiž najsilnejším motivátorom, 
ktorý núti ľudí otvoriť peňaženky 
v domnení, že pomáhajú niekomu 
v núdzi.

“

O S N
POMOC ALEBO ZISK?

V súčasnosti existuje obrovské množ-
stvo organizácií a nadácií, ktoré sú 
určené na pomoc ľuďom. Najväčšia 
z nich – Organizácia spojených národov 
– sa stavia do pozície garanta mieru 
a bezpečnosti ľudstva. Na riešenie sve-
tových problémov je pod záštitou OSN 
vytvorených viac ako sto medzinárod-
ných organizácií. Na každý problém sa 
vytvára nová organizácia.

Členské štáty OSN platia každoročne 
týmto organizáciám prostredníctvom príspev-
kov obrovské sumy. Fakticky sú to peniaze 
z našich vreciek. Za obdobie rokov 2010 až 
2020 sa podľa oficiálnych údajov v 44 orga-
nizáciách OSN vyzbieralo 540,4 miliardy do-
lárov. A za posledných desať rokov sa prí-
spevky do organizácií OSN zvýšili o 58 %.

Najväčšie množstvo peňazí dnes smeru-
je na riešenie problémov hladu. Hlavnými 
organizáciami OSN, ktoré sú povolané rie-
šiť tento problém, sú Svetový potravinový 
program a Organizácia pre výživu a poľ-
nohospodárstvo. Za posledných 10 rokov 
vyzbierali 79,8 miliardy dolárov.

Podľa súčasných odhadov hladuje na 
svete takmer 690 miliónov ľudí a 750 
miliónov ľudí trpí vážnym nedostatkom 
potravín. Samotná Organizácia pre výživu 
a poľnohospodárstvo predpovedá do roku 
2030 nárast hladu až na 841 miliónov ľudí. 
Preto Svetový potravinový program plánuje 
na rok 2022 finančné potreby už vo výške 
13,9 miliardy amerických dolárov. 

Za posledných desať rokov sa zdvojná-
sobil počet utečencov. V roku 2020 dosiahol 
82,4 milióna ľudí. Problémy utečencov rieši 
Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov. 
V priebehu desiatich rokov sa financovanie 
tejto organizácie zvýšilo  o 56 % a v roku 
2020 dosiahlo sumu 4,8 miliardy USD.

Pozrime sa, akú pomoc ľuďom poskytujú. 
Na svojej webovej stránke uvádzajú: „Zák-
ladnou súčasťou našej ochrannej misie je za-
ručiť prístup k vhodnému prístrešku v prípade 
humanitárnych núdzových situácií. Poskytu-
jeme stany, rozdávame plastové fólie a vyví-
jame stratégie, nástroje a rady v núdzových 
situáciách a tiež  poskytujeme neodkladnú 
pomoc tým, ktorí ju najviac potrebujú. Počas 
chladných nocí alebo horúcich dní môže byť 
naša pomoc rozhodujúcim faktorom medzi 
životom a smrťou.“

V núdzovej situácii  sú celtovinové stany 
adekvátnym krátkodobým opatrením, no ľu-
dia  v takýchto stanových táboroch žijú roky! 
V neľudských podmienkach, bez nádeje na 
budúcnosť. Komu vyhovuje, aby sa problém 
nevyriešil?

OSN svojou štruktúrou pripomína  nad-
národnú korporáciu. Existuje materská 
spoločnosť, ktorá koordinuje a  riadi 
činnosti svojich ostatných spoločností. 
Každá spoločnosť je však samostatným ob-
chodným subjektom.

V roku 2020 sa na udržiavanie byrokra-
cie OSN vynaložilo viac ako 3,7 miliardy 
dolárov: na platy zamestnancov a riaditeľov, 
zdravotné poistenie, dovolenky, lety biznis 
triedou a ďalšie výdavky. Len na renováciu 
Paláca národov vo Švajčiarsku, kde síd-
li hlavný stan OSN, je naplánovaných 871 

miliónov dolárov! Za tieto peniaze by sa 
mohlo pomocou technológie 3D tlače po-
staviť 174 000 domov. Žiaľ, výstavba domov 
pre ľudí v núdzi nepatrí medzi priority ich 
pomoci. 

Mnohopočetné organizácie, ktorým sme 
zverili zodpovednosť za riešenie vážnych 
problémov ľudstva, sa pri bližšom pohľade 
ukázali ako obyčajné podnikateľské štruk-
túry. Existuje ich priama zainteresovanosť 
na raste a prehlbovaní problémov. Inými 
slovami, pre niekoho je výhodné, aby ľudia 
hladovali a bojovali medzi sebou. Tieto or-
ganizácie nie sú altruistickou skupinou dob-
rovoľníkov s ušľachtilou víziou. Je to biznis 
s neustále sa rozširujúcim rozpočtom. My 
platíme štátu dane a naše vlády platia týmto 
organizáciám.

Billboardy, listy, internetové reklamné 
kampane - to všetko preto, aby sme sa cí-
tili vinní a zodpovední – ochotní prispieť 
na „charitatívne organizácie“, ktoré nám 
predávajú svoje príbehy. Je to veľmi účinná 
stratégia. 

V súčasnosti sme si zvykli odovzdávať 
zodpovednosť na niekoho iného. Je to úľa-
va, keď vieme, že toľko mocných organizácií 
prevzalo zodpovednosť za boj proti hladu 
a chudobe, za predchádzanie vojnám a kli-
matickým zmenám. Preto ani nespochybňu-
jeme ich metódy a výsledky. Nekontrolujeme 
verejne dostupné finančné správy. Namiesto 
toho robíme to, čo od nás očakávajú - súhla-
síme a odvraciame zrak.

 „Globálna kríza. Sme ľudia. Chceme žiť.“

úryvok z fóra
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Fórum „Globálna kríza. Sme 
ľudia. Chceme žiť“ sledujte 
na creativesociety.com/sk

Tatiana: Dnes môžeme vo svete pozorovať 
zvýšenú koncentráciu kríz. A tieto krízy sa 
navzájom posilňujú, navršujú a prehlbujú 
už aj tak zložitú situáciu, v ktorej sa teraz 
nachádzajú všetci ľudia na celom svete. 

A viete, my vidíme, ako si mnohí ľudia uve-
domujú, že to, o čom sme hovorili na kon-
ferenciách, o čom sme hovorili na fórach, 
v reláciách sa, žiaľ, napĺňa priamo pred oča-
mi a ľudia si to všímajú. 

Pretože sme hovorili o postupujúcich kli-
matických kataklizmách, aj o ekonomickej 
kríze, aj o geopolitickej kríze, energetickej, 
potravinovej kríze, ktoré už dnes neopúšťa-
jú titulné stránky svetových médií. A viete, 
krízy sa v podstate prehlbujú a času zo-
stáva menej.

No, vďaka Bohu, sú ľudia, ktorí chápu, že je 
potrebné meniť tento globálny princíp ži-
vota pre celé ľudstvo. A oni vidia východisko 
z tejto slepej uličky vo vybudovaní Tvorivého 
formátu spoločnosti. 

A títo ľudia cítia súčasne aj akýsi vnútor-
ný nepokoj, týkajúci sa toho, či sa projekt 
Tvorivá spoločnosť nevyvíja príliš pomaly. 
A či je skutočne šanca, že stihneme zreali-
zovať projekt Tvorivá spoločnosť?

Igor Michajlovič: Ja si myslím, že pomaly.

T: Pomaly.

IM: Veľmi pomaly. Nuž, čo môžeme stih-
núť pri takom tempe rozvoja Tvorivej spo-
ločnosti, však, priatelia? Ale poďme sa na 
to pozrieť z druhej strany. 

T: Poďme.

IM: Projekt Tvorivá spoločnosť, povedzme, 
uzrel svetlo sveta len pred dvoma rokmi. 
Však? (Katarína: Áno.) A aký je teraz roz-
mach tohto projektu? Obrovský (K: Áno). 
Uveďte aspoň jednu organizáciu alebo aspoň 
nejaký projekt vo svete, ktorý by mal také 
tempo rastu.

T: Dobrý pohľad z tejto strany.

IM: Áno. A poďme sa ešte pozrieť z inej stra-
ny. Do tohto projektu, no povedzme to tak, 
nikto nenalieval financie. Neexistuje žiadna 
podpora médií. Vôbec. Len špinu lejú. Nič 
viac. Je to projekt, ktorý robia samotní ľudia. 
Je to tak?

K: Ľudia, áno.

Róbert: No áno.

IM: A rozvíja sa takým tempom. Toto je je-
diný projekt v celej histórii, v celých dejinách 
ľudstva, ktorý sa rozvíja práve takou rýchlos-
ťou, takým tempom, toľko ľudí to robí na dob-
rovoľníckej báze na vlastné náklady, priatelia. 

A reálna pomoc od nejakých významných 

TVORIVÁ SPOLOČNOSť je jediný 
projekt v celej histórii, ktorý sa 
rozvíja práve takouto rÝchlosťou.

“

A zase, sú tu niektorí priatelia, ktorí možno 
prvýkrát počujú o projekte Tvorivá spoloč-
nosť, náhodou nás pozerajú a povedia: „Kam 
sa dostaneme? Prečo to stihneme?“ To je tiež 
otázka. (T: „Kam sa náhlite?“) „Kam sa po-
náhľate?“ Áno. No tu treba nejako mierne 
odpovedať, bolo by dobré. Povedzme, vybu-
dovať Tvorivú spoločnosť dovtedy, kým nás 
spotrebiteľský formát, v ktorom teraz žijeme, 
neprivedie k neodvrátiteľnému, takto jemne 
povedané. Stihneme to alebo nestihneme? 
Ak budeme chcieť, tak stihneme. Je to tak? 

bolo by dobré vybudovať Tvorivú 
spoločnosť dovtedy, kým nás 
spotrebiteľský formát neprivedie 
k neodvrátiteľnému

“

T: Igor Michajlovič, ale doba kríz, v ktorej 
žijeme, je taká turbulentná, veľmi zložitá 
(IM: Veľmi). Dá sa povedať, že v tejto dobe 
rozvíjať Tvorivú spoločnosť je ťažšie?

IM: V tejto dobe, počas kríz, je čokoľvek roz-
víjať zložitejšie. V skutočnosti však kríza, to 

naozaj sa projekt tvorivá 
spoločnosť šíri pomaly?

EXISTUJE VÝCHODISKO 
PRE KAŽDÉHO Z NÁS

TERAZ OSUD ĽUDSTVA 
ZÁVISÍ OD NAŠEJ VOĽBY

organizácií alebo niečoho iného neexistuje. 
Takže rastie pomaly?

T: Takto klame vedomie.

K: Áno.

IM: Vieš, kto hovorí, že sa pomaly rozvíja? 
Tí, ktorí nič nerobia. Dokonca niektorí naši 
účastníci hovoria: „No, akože sa rozvíja? No 
kde je? Nič nie je“. Kto tak hovorí? Opäť tí, 
ktorí sa nezúčastňujú ani na projektoch, tí, 
ktorí sa nestretávajú s ľuďmi. Vo všeobec-
nosti tí, ktorí akože aj sú v projekte Tvorivá 
spoločnosť, ale na druhej strane ich nič ne-
zaujíma, je im to…

T: Pozorujú z diaľky.

IM: No nie. Z diaľky... Sú takí, ktorí celko-
ve z diaľky pozerajú. Ale títo sedia vedľa, 
ale ďalej, povedzme, mimo izby nič nevidia. 
Teda vidia toho, s kým sa rozprávajú, a to 
je všetko, hovoria: „Nič viac tam nie je, a to 
je všetko. Nuž ako? Veď pomaly rastie.“ No 
v skutočnosti rastie veľmi rýchlym tempom. 
A či sa nám to podarí alebo nie, aby som 
odpovedal na tvoju druhú otázku, priatelia 
moji, od nás závisí, či to stihneme alebo nie.

TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ -
RIEŠENIE PRE VŠETKÝCH

Úryvok z relácie „Tvorivá spoločnosť. Otázky a odpovede“
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je skvelé obdobie na to, aby sa niečo zmenilo. 
Prečo? Pretože teraz ľudia vidia a chápu, že 
všetko, o čom sme hovorili v tých časoch, 
keď neboli žiadne krízy, keď bolo ešte všetko 
dobré, pokojné, no, relatívne pokojné, ale 
predsa len pokojné. Áno? 

Veď vtedy nepočúvali. A keď teraz sami vidia, 
teraz nehovorím o ekonomike, o krízach, o geo- 
politike, vojnách, toto vynecháme, teraz vyne-
cháme ľudský faktor, teraz hovoríme o klíme.

Tie zmeny, ktoré v skutočnosti prebiehajú 
v klíme, teraz nevidí len hlupák. A každý, aj 
ten najmenší človiečik, ktorý dokáže spočí-
tať aspoň jednoduché veci, napríklad, dva 
plus dva a podobne, si to môže zrátať a uvi-
dieť progresiu, s akou to narastá. 

Tým, mám na mysli, tie klimatické ka-
tastrofické zmeny, ktoré sa už v skutočnosti 
dejú. A naberajú na obrátkach takým rých-
lym tempom, že sa dá spočítať, koľko nám 
ako ľudstvu zostalo času na existenciu vo 
viac-menej normálnych podmienkach. Už 
nie tak veľa. A zmeniť to môže práve Tvo-
rivá spoločnosť. Toto je najprijateľnejšie 
pre všetkých. Správne?

R: No áno. K: Áno.

IM: To znamená, že toto je jediná takáto 
prijateľná forma, inak to nenazveš, ktorá 
by vyhovovala prakticky všetkým ľuďom. 
No, samozrejme, nájdu sa aj takí, ktorým to 
nebude vyhovovať. Viete, ako vždy, existuje 
Baba Jaga, ktorá je proti všetkému. No veď 
to je pravda. Prečo? Pretože Tvorivá spoloč-
nosť predpokladá absenciu moci ako takej 
nad ľuďmi celkove, nech by to bol ktokoľvek.

No, a niektorí ľudia, u ktorých sa táto moc 
vôbec nedá očakávať, no títo nesúhlasia, aby 
nemohli mať moc niekedy v budúcnosti, tí 
sú pobúrení. Však? To je rovnaké ako obme-
dzenie kapitalizácie. Jeden z problémov (T: 
Háklivá téma, najháklivejšia otázka projek-
tu)... Háklivá, áno (K: Áno). Toto je veľmi há-
klivá téma. Viete, kto je pobúrený, priatelia?  
Kto je najviac pobúrený a je proti obmedze-
niu kapitalizácie? K: Kto nemá peniaze.

IM: Tak vidíte. A ani sa nedá predpokladať, 
že by mal. Vedomie mu však hovorí, že: „Jed-

ného dňa vyhráš jackpot, budeš mať šťastie (K: 
Áno), staneš sa oligarchom, a títo tu ohraničili 
kapitalizáciu. No to je neprípustné.“ Ale práve 
oligarchovia, ktorí majú veľmi veľa peňazí, 
práve oni sú „za“. Za to, aby ju obmedzili, 
aby získali slobodu, aby sa dostali z tej pasce, 
povedzme, z tej, do ktorej sa dostali. 

No toto je pravda, pretože ani im nie je veľ-
mi dobre. Ale oni sú v tej situácii a v úlohe 
rukojemníkov, rukojemníkov svojich peňazí, 
svojho postavenia, od nich závisí množstvo 
ľudí. No a oni sú nútení existovať v takých 
podmienkach, v ktorých by už existovať 
nechceli, pretože chápu, že peniaze nič ne-
riešia. Áno, riešia veľmi veľa vecí, ale nie 
to, čo človek skutočne potrebuje. Vieš, čo 
chce človek? Slobodne sa prechádzať po uli-
ci, dýchať vzduch, stretávať ľudí, usmievať 
sa, radovať sa, žiť, žiť ako človek. O tom je 
život: o komunikácii, o stretnutiach. To je 
plnohodnotný normálny život. Môže toto 
oligarcha? Nemôže.

K: Ťažko. 

IM: Samozrejme. Prepáčte. Aby oligarcha 
mohol ísť na záchod, musí tam prejsť desiat-
ka nejakých špeciálnych služieb a podobne. 
A zrazu tam niekto nastraží bombu alebo niečo 
iné? No, je toto život? No, povedzte úprimne. 

A preto, aby on... No, ja nepoznám, nevidel 
som ani jediného oligarchu, ktorý by sa mo-
hol zastaviť, zájsť do hociktorej kaviarne, 
sadnúť si tam, pokojne vypiť kávu, no ako 
normálni bežní ľudia, porozprávať sa s nie-
kým z priateľov. Nie. 

Je tam veľa podmienok, veľa bezpečnostných 
problémov. Čím viac peňazí, tým viac prob-
lémov. To je pravda a toto vedia tí, čo tie 
peniaze vlastnia.

T: Igor Michajlovič, pamätám si, ako ste 
rozprávali a hovorili, že medzi Ôsmimi os-
novami Tvorivej spoločnosti sú dve osno-
vy, ktoré sú takým kameňom úrazu (IM: 

Áno) pre každého človeka (IM: Áno).  Prvá, 
o ktorej sme práve hovorili, to je ohraničenie 
kapitalizácie. (IM: Kapitalizácie). A druhá, 
to je otázka zjednotenia, že my všetci sa mu-
síme spolu zjednotiť (K: Áno). Teda toto sú 
v zásade dve otázky, ktorým sa buď vedomie 
vo vnútri trochu bráni, alebo my nie celkom 
chápeme tieto momenty.

IM: Nuž poďme hovoriť úprimne. Otázka 
zjednotenia odpudzuje oveľa viac, ako ohra-
ničenie kapitalizácie...

...A mnohí ľudia jednoducho nechápu (K: 
Nechápu, áno), čo je to zjednotenie.

K: Áno. 

IM: Ale porozprávajme sa jednoduchšie, 
priatelia. Zjednotenie v projekte Tvorivá 
spoločnosť, čo predpokladá? Odpovedzte si 
sami. Vari sa zjednocujeme rodinami? Nie. 
Či sa zjednocujeme peňaženkami? Nie. Zjed-
nocujeme sa záhradami, tí, ktorí ich vlast-
níme? R: Nie...

IM: ...Alebo kultúrami, však? Alebo, ale-
bo že, u nás v dôsledku zjednotenia budú 
všetci pochodovať pod jednou vlajkou, 
spievať rovnaké piesne, nie? To znamená, 
viete, ľudia, vystrašení komunizmom a 
mnohými inými formátmi takýchto tota-
litných režimov, oni sa, jednoducho bez 
toho, aby vnikli do podstaty Tvorivej spo-
ločnosti, začínajú báť. Rozumieš? No je to 
len lenivosť a absurdnosť. 

Tvorivá spoločnosť predpokladá 
absenciu moci ako takej nad ľuďmi 
celkove, nech by to bol ktokoľvek.

“

Čím viac peňazí, tým viac problémov. 
To je pravda a toto vedia tí, čo tie 
peniaze vlastnia. 

“

8 osnov Tvorivej 
spoločnosti čítajte  

na creativesociety.com/sk

PREBIEHAJÚCE KLIMATICKÉ 
ZMENY SÚ OČIVIDNÉ

ČLOVEK POTREBUJE LEN JEDINÉ - 
RADOVAŤ SA

ZLEPŠENIE KVALITY ŽIVOTA 
VŠETKÝCH A VŠETKÉHO

STAČÍ LEN ROZHODNUTIE  
SPOJIŤ SA V JEDNOM CIELI

Prepáčte, nazývam veci pravými menami. 
Prečo? Pretože zjednotenie v Tvorivej spo-
ločnosti ráta so zjednotením sa na myšlien-
ke, na zlepšení kvality života všetkých a kaž-
dého: nášho života, vášho života, priatelia. 
Nasmerovanie presne na to, aby sa život stal 
lepším, krajším a bezpečnejším. 

...pokračovanie v budúcom čísle
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SILA OBRAZOV
 z relácie „Sila obrazov. Kaleidoskop faktov 23“ 

Existujeme vo svete obrazov. Vo 
svete fantázie. Vo svete ilúzií. 
V priamom zmysle. Obrazy, to 
je všetko, čo okolo seba vidíme. 
Akékoľvek obrázky, krajinky. 
Všetko, čo nás obklopuje, sú obrazy.

“

Algoritmus formovania konania je 
teda nasledujúci: obraz – myšlienka 
– emócia – reakcia v tele – akcia.

“

Máme dokopy štyri emócie. Strach, 
agresia, smútok a eufória. Viac 
ako 80 % emócií je negatívnych. Len 
jedna je analógiou radosti.

“

Rozhovor s psychiatričkou 
a psychoterapeutkou Dianou 
Oleynik o sile obrazov.
Celý rozhovor si môžete
pozrieť na kanále allatra.tv/cs.

Síla obrazů | 
Kaleidoskop faktů 23 

Obrázky v našej hlave – v našich snoch, 
našich fantáziách – to všetko sú obrazy. 
Naše telo je vonkajším obrazom podoby 
každého z nás. Obrazy dnes riadia správanie 
všetkých ľudí na našej planéte. Až na veľmi 
málo výnimiek je menej ako jedno percen-
to ľudí skutočne slobodných vo svojich 
rozhodnutiach a konaní.

Akákoľvek činnosť každého človeka dnes 
začína obrazom. Z obrazu, na ktorom ste 
udržali pozornosť. Uvediem príklad: Naplá-
novali ste si stretnutie, výlet, prechádzku, 
cestu do obchodu – je jedno, čo. Prvé, čo 
vznikne vo vašej hlave, sú obrazy. V hlave 
vám začnú blikať obrázky, ktoré vytvárajú 
očakávanie, ako sa všetko bude diať. Ako bu-
dete vyzerať, čo poviete vy, čo povedia vám, 
ako bude vyzerať miesto, kam idete. Všetko, 
čo súvisí s blížiacou sa udalosťou, sa bude 
vo forme prúdu obrázkov rozvíjať vo vašej 
hlave. A potom bude všetko inak. 

Napríklad matka ide ráno budiť deti. Ces-
tou do detskej izby sa jej v hlave zjaví obraz 
spiacich roztomilých tváričiek. Predstavuje 
si, ako láskavo začne svoje deťúrence hlad-
kať, jemne im niečo šepkať do uška, hravo 
nimi potriasať, aby sa deti postupne prebú-
dzali. A to vyvolá teplé pocity a príjemné 
emócie.  Môže sa však mihnúť aj ďalší ob-
raz - spomienka – ako sa deti dlho nechcú 
prebudiť a ona musí niekoľkokrát vchádzať 
do izby. Ako deti šantia v kúpeľni, ako si 
dlho obliekajú odev. Potom ešte tie zápchy 
na cestách. „Určite zmeškám“. Po takýchto 
obrazoch a myšlienkach pôjde mama s úplne 
inými emóciami do izby k deťom.

Emócie sú výsledkom myšlienok. Ak je 
raz väčšina emócií negatívnych, tak aj 
väčšina myšlienok je tiež negatívnych. 

Vo vzorci formovania konania je niekoľko 
dôležitých prvkov: Akonáhle sa pozriete na 
nejaký obrázok, stane sa spúšťačom, spúš-
ťajúcim vaše ďalšie konanie. Emócie sú vždy 

Stále pochybujete? Tak si sadnite, zatvor-
te oči. Uvoľnite sa. A skúste na nič nemyslieť. 
Pochopíte, že neriadite tento proces. Prvé, čo 
uvidíte, je prúd obrázkov. Neodbytný prúd, 
ktorého sa nemožno zbaviť. Len čo ste na 
jednom z nich zadržali pozornosť, vťahu-
je vás ako vysávačom do prúdu myšlienok  
o tomto obrázku.

Celý tento algoritmus konania spúšťa 
vaša pozornosť. Ako v počítači. Kopa re-
klamných obrázkov. Kým na niektorý z nich 
nenavediete kurzor, sú to len obrázky, ktoré 
preleteli pomimo. Ale akonáhle navediete 
kurzor, začnú sa sypať informácie o tomto 
obrázku. Kurzor, spúšťajúci algoritmus akcií, 
je pozornosť osoby. S akými myšlienkami 
súhlasíte, také budú emócie. Taká bude 
vaša nálada. Emócie spúšťajú v tele celé reťazce che-

mických reakcií. Do krvi sa začnú uvoľňovať 
rôzne látky, napríklad hormóny. Strach a ag-
resia sú vždy spolu. Uvoľňujú sa adrenalín, 
noradrenalín, kortizol. Keď sa nám niečo 
páči, zažívame potešenie, uvoľňuje sa do-
pamín. Dobrá, radostná, povznesená ná-
lada – serotonín. Eufória je podporovaná 
dopamínom a serotonínom.

Celá skúsenosť psychiatrie však potvrdzu-
je neudržateľnosť tvrdenia, že chémia v moz-
gu je primárna a určuje psychický stav člove-
ka. Všetky psychické choroby sú chronické. 
To znamená, že sú nevyliečiteľné. Liečba 
pomocou chémie, pomocou liekov, vedie 
k degradácii človeka a trýznivej smrti. 

Prečo je takáto situácia? Pretože príčina 
chorôb je stanovená nesprávne. Príčinou nie 
je nerovnováha chemických látok v mozgu. 
Príčinou je nepochopenie: Kto je človek? Čo 
je Osobnosť človeka? Čo je vedomie? Ako 
spolu súvisia? A aké má Osobnosť nástro-
je, aby riadila svoj stav a nedovolila, aby 
sa psychicky narušila? Každý človek je ab-
solútne schopný zachovávať sebaovládanie 
v akejkoľvek situácii a už určite si neprivodiť 
duševné poruchy. A nie sú na to potrební lekári.

VŠETKO začína obrazom
emócie spúšťajú chemické reakcie

vyskúšajte experiment
NESPRÁVNE STANOVENÁ PRÍČINA

dôsledkom myšlienok vo vašej hlave, s ktorý-
mi ste súhlasili. Nedráždi vás akt človeka, 
nie ste naštvaný preto, lebo sa situácia 
takto vyvíja. Ale preto, že volíte určitým 
spôsobom hodnotiť nejakého človeka alebo 
situáciu.
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drogy tento problém neriešia. 
Depresia je dnes jedným z hlavných 
stavov, vedúcich k samovražde. 

“

Človek zomrel raz. Ale jeho obraz 
a myšlienky o ňom sú schopné 
vás donekoečna ponárať 
do tohto utrpenia.

“

Užívanie alkoholu i predstava 
možnosti pitia alkoholu sú taktiež 
podporované uvoľnením dopamínu.

“

Akýkoľvek stres je predčasná 
deštrukcia a zrýchlené starnutie tela.“

Uvoľňovanie určitých hormónov, 
chémia v mozgu, je dôsledkom 
prežívaných emócií a nie naopak.  

“

Príčinou depresie je vkladanie pozor-
nosti do sebeckých myšlienok o sebe a 
myšlienkových nárokov ku všetkému a 
všetkým. V skutočnosti antidepresíva spô-
sobujú zaujímavejší efekt, o ktorom sa nepíše 
a nehovorí. Obmedzujú počas trvania príjmu 
schopnosť mozgu prijímať obrazy a negatív-
ne myšlienky, ktoré spôsobujú depresívnu 
náladu. A to je dôležitejší prvok ich pôsobe-
nia, pretože súvisí s príčinou tohto stavu, 
ale je dočasný.

Alkohol je najsilnejší neurotoxický jed, a 
dopamín utvrdzuje zabitie človeka ako pô-
žitok. Ale dopamín nepovzbudzuje štúdium, 
umývanie riadu, upratovanie, altruizmus, 
učenie sa niečoho nového... – je vhodné za-
myslieť sa, z čoho získavame potešenie a kto 
v nás získava toto potešenie.

Hovoria nám, že takto funguje náš mo-
zog ako výsledok evolúcie. Miliardy ľudí 
dnes podliehajú manipulácii s názvom 
„dopamínové opojenie“, „adrenalínové 
opojenie“. Mozog nerozlišuje, či vykonávame 
nejakú akciu v myšlienkach, v realite či spolu 
s hlavným hrdinom filmu, s ktorým sa aso-
ciujeme. Vykonávame akt, ktorý pozorujeme, 
o ktorom fantazírujeme, o ktorom sa nám sníva.

Ale veď každý človek má zážitok radosti a 
potešenia, keď urobil niečo príjemné, dobré, 
užitočné pre iných ľudí. Všimli ste si, že toto 
je iné potešenie? Potešenia, ktoré sú fixova-
né uvoľňovaním dopamínu, najčastejšie 
berú život. 

Ale čo je zaujímavé. Na produkciu dopa-
mínu stačí myslieť na nadchádzajúcu rozkoš. 
Vyrába sa v očakávaní potešenia.

Čo je však veľmi dôležité pochopiť – náš 
mozog reaguje presne rovnakým spôsobom 
na to, čo robíme v skutočnosti, na to, čo si len 
predstavujeme, fantazírujeme, na to, čo vidí-
me vo sne, alebo keď pozorujeme niečie činy. 
Pričom nie je dôležité, či sledujeme skutočné-
ho človeka alebo postavu na obrazovke televí-
zora. Náš mozog nerozlišuje medzi ilúziou, 
fantáziou a tým, čo nazývame realitou. 

Počas užívania lieku môže dôjsť k dočas-
nému efektu zlepšenia. Efekt je však často 
slabý, dočasný alebo vôbec nie je. Čím je 
zaujatý depresívny pacient? Celý čas je všetka 
jeho pozornosť upriamená na obraz seba - ne-
šťastného, nepochopeného a pre nikoho nepo-
trebného. Je ponorený do myšlienok o nespra-
vodlivosti tohto sveta, o bezvýchodiskovosti 
svojej situácie. Neustále je v myšlienkach – ob-
vineniach seba a iných ľudí. Tieto myšlienky 
a obrazy ho udržujú v neustálych emóciách 
strachu, agresie a úzkosti. Udržuje si tak 
vlastne vysokú hladinu adrenalínu, kortizolu 
a noradrenalínu a potláča tvorbu serotonínu. 
Preto je potrebné neustále zvyšovať dávky 
antidepresív a v žiadnom prípade ich nerušiť.

Každý vie, aký je stav a emócie na pohrebe. 
Prešlo niekoľko mesiacov či dokonca rokov, 
ale stačí si naňho spomenúť a spomienka pri-
chádza v podobe obrazu – tu obvykle sedával, 
takto sa smial, toto bol jeho obľúbený pohár, 
tu ste sa s ním stretli prvýkrát. Len jedna myš-
lienka – „Už ho viac neuvidím“ – a moje oči 
sa naplnili slzami, moja nálada je pokazená.

Myšlienka, ktorá utvrdzuje, že toto dia-
nie je presne to, čo je potrebné. No potrebné 
komu? Myšlienky sú dielom vedomia. Potrebu-
je sa človek zmeniť na alkoholika, narkomana, 
hráča, lenivca - fantastu? Vari prichádzame 
ku šťastiu premrhávaním svojich životov 
na nekonečné honby za novým autom, 
domom, oblečením? Fantasta na gauči pri-
chádza ku šťastiu? Ešte jedna pasca. Adrena-
línové opojenie je opojením zo silných 
emócií, ktoré človek zažíva pri prežívaní 
stresu. Pre koho je to výhodné? Zvádzať člo-
veka, riskovať život pre uspokojenie pýchy?

Ako vieme, že si teraz užívame? V hlave 
nám znie myšlienka:

- Skvelé! To je presne to, čo potrebujem! 
Môže to zaznieť v rôznych variantoch.

- Toto nie je dievčina, toto je jednoducho 
opojenie! Namiesto dievčiny môže byť auto, 
reštaurácia, akčný film.

Ale obrazy nielen ovládajú ľudské sprá-
vanie, ony vytvárajú stereotypy správania 
prostredníctvom upevňovania opakujúcich 
sa emocionálnych reakcií a pocitov v tele. 
A dopamín tu hrá neposlednú úlohu. 
Dopamín sa uvoľňuje ako potvrdenie 
získavaného potešenia. A z čoho ľudia 
najčastejšie získavajú potešenie? Maximál-
na hladina dopamínu sa dosahuje počas 
jedla a sexu.

Hladina dopamínu stúpa z pocitu nad-
radenosti nad niekým, z významnosti, 
ktorú sa nám podarilo preukázať na fyzic-
kej, intelektuálnej úrovni. Fantazírovanie 
v ľahu na gauči, pozeranie seriálov, zábav-
ných šou alebo akčných filmov – to je tiež 
fixované dopamínom ako pôžitok.

SKUTOČNÁ PRÍČINA DEPRESIE

najsilnejší neurotoxický jed

Najjasnejší príklad toho, ako neudrža-
teľné je tvrdenie, že nerovnováha chémie 
v mozgu je príčinou duševných chorôb.Jed-
ným z príznakov depresie je pretrvávajúca zlá 
nálada. Čo zlepšuje náladu? Serotonín. Účinok 
väčšiny antidepresív je založený na udržiavaní 
určitej hladiny serotonínu v mozgu.

DEPRESIA

strata blízkeho človeka

Myšlienky sú dielom vedomia

Diana Olejnik

Skutočne dobrotivé,
humánne skutky darujú 
stavy skutočného šťastia
a podporujú život. A mozog je pri 
tom pokojný. Niet v ňom emócií.
Láskavosť nie je emócia. Skutočné 
šťastie nie je emócia. 
A nijako nezávisia od hormónov. 

„Pamätajte, že obrazy, ktorým venu-
jeme pozornosť, formujú naše správanie 
a priamo ovplyvňujú náš postoj k sebe 
a k ľuďom, ktorí sú s nami.“
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Nikdy nemůžete být zdraví

Vše, co jsme považovali za prospěš-
né pro naše zdraví, vůbec takové být 

nemusí. Ve studiu ALLATRA TV rozbíjí stere-
otypy Vasilij Ivanovič Čajka, fyzioterapeut, re- 
habilitační lékař, vertebrolog a osteopat.

Vasilij Ivanovič je jedním z těch vzácných 
lékařů, kteří ve své práci uplatňují holistický 
přístup a zabývají se celým člověkem: sta-
vem jeho těla, nervového systému i psychiky. 

„Zdraví je takový vrtkavý pojem - to je 
přesvědčení lékaře. - Nikdy nemůžete být 
zdraví. Můžete být v nějakém stavu: buď 
ve stavu zotavení, nebo naopak ve stavu 
destrukce, větším či menším.“

Podle Vasilije jsou bolest i takzvané ne-
moci obrannými reakcemi organismu, které 
nám pomáhají přežít na tomto světě. Když 
se objeví nepříjemné příznaky, které tak rádi 
“přehlušujeme” tabletkami, tak organismus 
se ve skutečnosti snaží provést opravy, aby 
se vše vrátilo do normálu.

„Takže příznaky jsou dobré, ale alopatic-
ká medicína nám navrhuje, abychom s nimi 
bojovali pomocí určitých přípravků, které je 
třeba zakoupit. Je to jako v počítačové hře: 
pokud chcete postoupit, musíte si něco kou-
pit. Tím však bojujeme proti obranným me-
chanismům našeho organismu,“ říká Vasilij.

Konečným cílem farmako
byznysu je vytvořit

v našem domě lékárnu
Hlavním problémem naší společnosti je, 

že lidé nemají znalosti. Připravujeme se na 
lety na Mars, ale stále nevíme, jak funguje 
naše vlastní tělo. Vasilij Čajka je přesvědčen, 
že tato situace je vytvářena uměle, protože 
nevzdělaní lidé se snáze ovládají.

Od raného dětství nás učí, že nemoc je ka-
tastrofa a je třeba ji rychle vyléčit pomocí 
léčebných preparátů. Čím jsme starší, tím 
je naše lékárnička působivější.

Místo toho, abychom vydělané peníze in-
vestovali do koníčků a cestování, dáváme je 
farmaceutickým společnostem. V důsledku 
toho se lidé stávají na preparátech fyzicky 
i psychicky závislými - jednoduše řečeno, 
dostáváme se do otroctví.

„Špatné pochopení fungování organis-
mu a nedostatek znalostí vytvářejí chybné 
úsudky, které se přenášejí od člověka k člo-
věku a vytvářejí špatné kolektivní chování a 
reakce na události,“ říká Vasilij Čajka.

Zkoušel jsem najít herpes virus 
pod mikroskopem 

- a nenašel jsem ho.

„Neexistuje žádný vědecký důkaz, že viry 
existují," říká lékař. - „Když se podíváte na 
všechny obrázky viru, tak co uvidíte? Je to 
počítačový model! Jak jsou viry zobrazová-
ny? Ostny, nebezpečí, červená barva - po-
třebujete fenomén, který vzbuzuje strach“. 

Na rozdíl od bakterií, které lze snadno 
pozorovat pod mikroskopem, viry nikdo 
neviděl. Jenže lidé, kteří zkoumali tkáně ne-
mocných, v nich nenašli patogenní bakterie, 
ale příznaky naznačovaly, že s pacientem 
není něco v pořádku. Tento stav byl nazván 
virovou infekcí a tato teorie okamžitě získala 
řadu příznivců.  

Existuje však i jiný pohled. „Možná jsou 
viry jen součástí zánětlivé reakce?“ - před-
pokládá Vasilij.

Další známou profanací je bakterie Helico-
bacter pylori, která způsobuje žaludeční vředy. 
Jeden vědec si jednou prohlížel vřed pod mik-
roskopem a všiml si v něm mikroorganismu. 

„Proč jsi to vymyslel a nepředal?“ – ptá 
se Vasilij Čajka. – „Proč to prodáváš? Tu 
termosku nebo tu tyčku? Proč se nedělíš o 
znalosti? Protože pokud se podělíš o zna-
losti, pak co? Sníží se ti počet papírků?“

Jediným východiskem z této situace je 
změna formátu naší společnosti ze spotře-
bitelské na tvořivou, kde bude život každého 
člověka uznáván jako hlavní hodnota. Vasilij 
si je jistý, že až se tak stane, 90 % léků jed-
noduše zmizí a nikdo je nebude potřebovat.

„Neříkám, že léky nejsou vůbec potřeba. 
Jsou potřeba,“ říká lékař. „Protože exis-
tují určité stavy, kdy je to velmi důležité. 
Pokud však budeme myslet především na 
záchranu života člověka, použijeme zcela 
jiné přístupy“.

 Na závěr rozhovoru Vasilij vyslovil přání 
všem lidem, kteří chtějí být zdraví: „Nikdy 
nevěřte lékařům. Nikdy jim nevěřte. Nejprve 
získejte vlastní zkušenosti. Analyzujte situ-
aci, do které se dostáváte... Musíte získávat 
informace z nezávislých zdrojů. A druhým 
velmi důležitým bodem je, že na tomto světě 
není nic nebezpečného. Nic. Říkám to i jako 
lékař. Záleží pouze na vašem postoji k tomu”.

Navzdory ujišťování kolegů, že bakterie 
je neškodná a nemůže způsobit žádnou ne-
moc, získal "objevitel" Nobelovu cenu a far-
maceutické společnosti další příležitost, jak 
vydělat slušné peníze.

Netradiční 
pohled

na tradiční
medicínu

VasilijVasilij
IvanovičIvanovič
ČajkaČajka

Děkujeme Vasiliji  Ivanovičovi za zajímavý 
rozhovor a zveme všechny, aby se připojili 
k budování Tvořivé společnosti, v níž budou 
všichni na planetě zdraví, zajištění a šťastní.

Současné zdravotnictví je plné paradoxů. 
Proč když rána svědí, je to dobře, znamená 
to, že se hojí, ale když svědí kůže při kožních 
chorobách, je to špatně a je třeba okamžitě 
použít léky?  

Nebo když vezmeme například herpes. 
Lékaři se domnívají, že toto onemocnění je 
způsobeno příslušným virem. Vasilij Čajka 
se domnívá, že herpes je důsledkem takové 
emoce, jako je znechucení, a vzniká, když se 
člověku řekne, že něco může být špinavé a 
zdraví nebezpečné.

V současné medicíně jsou na prvním místě 
finance, a ne život a zdraví lidí. Velké pení-
ze se vydělávají i na zdravé výživě, umělým 
vytvářením popularity chia, goji, smoothies 
a dalších superpotravin. Mezi dnešními vy-
nálezy jsou samozřejmě i zdraví prospěšné 
věci.

Není zde lidskost, je to jen byznys
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Život Člověka je nejvyšší hodnotou. Je 
nutné  chránit  Život  Člověka  jako  svůj 
vlastní. Cílem společnosti je zabezpečit   
a garantovat, že život každého člověka má 
tu nejvyšší hodnotu. Není a nemůže být 
nic cennějšího, než život Člověka. Pokud je 
cenný jeden Človek, znamená to, že jsou 
cenní všichni Lidé!

1. ŽIVOT ČLOVĚKA

Každý člověk má, už díky samotnému na-
rození, právo být Člověkem. Všichni lidé se 
rodí svobodní a sobě rovní. Každý má prá-
vo volby. Nikdo a nic na Zemi nemůže být 
důležitější než Člověk, než jeho svoboda 
a práva. Realizace práv a svobod Člověka 
nesmí narušovat práva a svobody ostat-
ních lidí.

2. SVOBODA ČLOVĚKA

Nikdo a nic ve společnosti nemá právo 
ohrožovat život a svobodu Člověka! Každý 
Člověk má garantované bezplatné zajiš-
tění základních životních potřeb, včetně 
jídla, bydlení, lékařské péče, vzdělání a pl-
ného sociálního zabezpečení. 
Vědecká, výrobní a technologická činnost 
ve společnosti má být nasměrována vý-
hradně na zlepšení kvality lidského života. 
Zaručená ekonomická stabilita: absence 
inflace a krizí, stabilní a stejné ceny na ce-
lém světě, jediná měnová jednotka, fixní 
minimální zdanění nebo žádné zdanění.
Bezpečnost Člověka a společnosti před 
jakýmkoliv druhem ohrožení je zajištěna 
jednotnou celosvětovou službou na řešení 
mimořádných situací.

3. BEZPEČNOST ČLOVĚKA

Každý Člověk má právo být věrohodně 
informován o pohybu a přerozdělení fi-
nančních prostředků společnosti. Každé-
mu Člověku jsou dostupné informace, v ja-
kém stavu je plnění rozhodnutí přijatých 
společností. 
Masmédia patří  výhradně  společnosti 
a poskytují informace pravdivě, otevřeně 
a čestně.

4. TRANSPARENTNOST A  
DOSTUPNOST INFORMACÍ 

PRO VŠECHNY

Ideologie by měla být zaměřena na po-
pularizaci 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 výcho-
vu Člověka s velkým písmenem, pěstová-
ní mravních hodnot v každém člověku a 
ve společnosti. Zákaz propagandy násilí, 
nepřípustnost a odsouzení jakékoliv for-
my rozdělení, agrese a antihumánních 
projevů.

5. TVOŘIVÁ IDEOLOGIE

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

6. ROZVOJ OSOBNOSTI

Všechny přírodní  zdroje patří Člověku 
a spravedlivě se rozdělují mezi všechny 
lidi. Monopolizace zdrojů a jejich iracionál-
ní využívání jsou nepřípustné. Tyto zdroje 
se spravedlivě přerozdělují mezi obyvatele 
celé planety. 
Přeje-li  si  to člověk,  je mu garantová-
no pracovní místo. Mzdy za vykonávání 
identických pozic, za stejnou specializaci 
či profesi, mají být stejné na celém svě-
tě. Každý má právo na osobní vlastnictví 
a příjem, avšak v mezích výše kapitali-
zace  jednotlivce, které  jsou stanovené 
společností.

7. SPRAVEDLNOST 
A ROVNOST

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

8. SAMOSPRÁVA 
SPOLEČNOSTI

8 OSNOV TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI

více informací na:

creativesociety.com/sK
creativesociety.com/CS

Takže je třeba se dívat pravdě do očí a při- 
stupovat zodpovědně k přítomnosti, a už 
tím spíš k budoucnosti, protože zítra se 
budoucnost, přátelé, stane naší přítom-
ností. A záleží dnes na nás,  jakým pro 
nás bude zítřejší den, dnem přítomným. 
Vždyť dnes můžeme vylepšit náš zítřek. 

Takhle bychom se měli  rozvíjet,  takhle 
bychom i měli žít. V tomto je právě smysl 
Tvořivé společnosti: abychom každý den 
pracovali na tom, aby následující den byl 
pro všechny a pro každého lepší. Správně? 
V tom je smysl, právě ten nejhlubší smysl 
Tvořivé společnosti.

“

Z POŘADU  „TVOŘIVÁ SPOLEČNOST.“ ZDROJ: CREATIVESOCIETY.COM/CS
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Práve som bola na nákupe v obchode 
a neviem, či aj vy ste si všimli za poslednú 
dobu, v akom stave je zelenina v každom ob-
chodnom reťazci. Nemôžem kúpiť normálnu 
uhorku, mrkvu či karfiol. Všetko je hnilé a 
gumové. Za posledných pár mesiacov kvalita 
zeleniny išla rapídne dolu. 

Akurát pri tých uhorkách stál mladík, 
ktorý vykladal ďalšiu zeleninu: „Čo sa deje, 
niečo sa zmenilo? V čom je problém?“ pýtam 
sa ho. Vraví, že nevie. „Určite nie sú všetky tie 
uhorky gumové a hnilé, len dnes ich vyložili, 
určite sa tam niečo nájde,“ dodal. Tak sme 
začali spolu prehľadávať bedničky a toto 
presvedčenie z neho pomaly opadávalo. 

Hovorím mu: „Chápem, že to nie je vaša 
chyba, že sa nesnažíte predať mi hnilú zeleninu 
a mať z toho nejaký zisk. Chápem, že vy ste 
rovnako človek ako ja, a chcete jesť dobré jedlo. 
Proste tomu iba nerozumiem, prečo to takto 
máme, a prečo to akceptujeme.“

Hľadela som sa na ľudí okolo seba, ktorí 
nakupovali tú zeleninu a vyberali si medzi 
hnilou a hnilejšou. A to berieme domov, 
jeme to a samozrejme, že sa potom z toho 
necítime úplne dobre. Zároveň to stojí veľmi 
veľa peňazí. 

Mám pocit, že sa dostávame na vrchol 
spotrebiteľského formátu, kedy v každej 
oblasti zažívame veľmi silný úpadok. A keď 
sa pozrie na to, čo hovorím, nejaký človek, 
ktorý je v inej situácii ako ja, je napríklad 
hladný, tak si povie, o čom tá baba rozpráva, 
môže byť rada, že má čo jesť. A má pravdu.

Ale vlastne tým pádom je to celé ešte smut-
nejšie. Kam sme až prišli? Kupujeme hnilú 
zeleninu, a musíme si povedať, že máme 
šťastie, lebo ešte máme čo jesť.

Že sa chcem na toto dívať, mlčať a byť spo-
kojná. Alebo sa tváriť, že je v poriadku takto 
žiť, takto sa stravovať a vidieť, ako biedne 
žijú ďalší ľudia. No proste si myslím, že je 
to celé špatne. 

A to je dôvod, prečo podporujem projekt 
Tvorivá spoločnosť. Pretože je to jediný pro-
jekt, ktorý naozaj ukazuje cestu, ako z tohto 
všetkého von. Pozrite na stránky, vypočujte 
si ďalších ľudí...

Kupujeme hnilú zeleninu
a musíme si povedať, že máme šťastie, 

lebo ešte máme čo jesť

Aj vy ste si všimli, že kvalita 
ponúkaných výrobkov ide rapídne 
dole? S absurditou spotrebiteľské-
ho formátu spoločnosti sa každý z 
nás stretáva dennodenne, pretože 
zasahuje do všetkých oblastí.
V Tvorivej spoločnosti budeme mať 
všetci prístup k vysoko kvalitným 
potravinám. Pojem hlad a chudoba 
nebude existovať. To, čo znie ako 
utópia, vytvoríme ľahko a jedno-
ducho. Jediné, čo k tomu potrebu-
jeme, je informovať celý svet o tom, 
že môžeme žiť v novom formáte 
spoločnosti. 
Prečítajte si príbeh Michaely, ktorá 
sa podelila so svojou skúsenosťou: 

a osobne už nemám chuť byť ticho a 
súhlasiť s tým. Už necítim, že je to 
okej. 

“
Čo sa deje?

creativesociety.com/sk
oficiálne stránky projektu:

Celé video fóra najdete zde:

oficiálne stránky projektu:

oficiálne stránky projektu:

Michaela Hrončeková

V honbě za ziskem si kopeme velkou lopatou svůj vlastní hrob. Každý den se 
otráví pesticidy 3 000 lidí. Způsobují významné poškození zdraví: neplodnost, 
cukrovku, obezitu a rakovinu. Nehledě na to se pesticidy vyrábějí dál, protože 
přinášejí obrovské množství peněz. Na světě se používá více než 1000 druhů. 
Šíří se jako virus po celé planetě a byly nalezeny dokonce i u zvířat v Antarktidě. 
Ve spotřebitelském formátu společnosti se lidé budou i nadále zabíjet za své 
vlastní peníze kvůli penězům. No řekněte, není to absurdní? Aby se změnila 
situace ve světě, je nezbytný tvořivý formát společnosti. Jsi připraven předat 
lidem pravdu? Informováním o Tvořivé společnosti zachraňuješ životy všech!

Každý den našeho mlčení a nečinnosti ve spotřebitelském formátu 
společnosti znamená zmaření stovky lidských životů!

7. 5. 2022 proběhlo další mezinárodní on-
line fórum: „Jsme lidé. Chceme žít”, kte-
ré bylo organizované účastníky Tvořivé 
společnosti z celého světa a tlumočeno do 
100 jazyků. Mělo za úkol otevřít  lidem oči 
a ukázat, jak nelidský formát konzumu je 
a odkrýt všechny problémy dnešní společnosti. 
Zazněla všechna palčivá témata a unikátní in-
formace od vědců či výpovědi očitých svědků.
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Muž 1: Prosím.

Žena 1: Právě se potvrdilo, že … (vypípnuto) zasáhne zemětřesení 
o síle 10 stupňů Richterovy stupnice. 

Muž 1: Děkuji. Hned o tom budu informovat.

Muž 2: Zahajujeme operaci Earthquick.

Žena 2: Prognózy byly přesnější, než jsme očekávali. Jak jsme na 
tom s dokončovacími pracemi?

Muž 2: Dobře. 10 % se bude muset půl roku uskromnit v menších 
jednotkách, dokud nedokončíme jejich finální bydlení. Všichni 
budou v pořádku.

Žena 2: Skvělé. Je fakt, že jsem takové nasazení ještě nezažila.

Muž 2: Škoda, že jsme to neudělali už před deseti lety.

Žena 2: To byly staré časy. Každý se staral jen o sebe. Když si na 
to vzpomenu, ani nechápu, jak jsme tehdy mohli žít. A přitom 
změnit to bylo tak jednoduché, stačilo se jen rozhodnout.

Chceš žít? Rozhodni se i ty. I ty jsi přece člověk.

Muž 1: Prosím.

Žena 1: Právě se potvrdilo, že … (vypípnuto) zasáhne zemětře-
sení o síle 10 stupňů Richterovy stupnice. Celé ostrovy zmizí z 
povrchu zemského. 

Muž 1: Sakra. Hned budu informovat nejvyšší místa.

Muž 2: Kde to bude? Myslíš tam, kde naposled nepodpořili naše 
investice?

Muž 3: Hlavně nevytvářej paniku.

Žena 2: Bavíme se o 125 milionech lidí! Ty lidi musíme okamžitě 
evakuovat!

Muž 2: V dnešní době? A kam? Už teď máme migranty na kaž-
dém rohu!

Muž 3: A kdo to zaplatí?

Muž 2: Musíme jednat rozvážně a opatrně. Kolik lidí o tom ví?

Muž 3: Jen my tři a teď vy.

Muž 2: Dobře. Stáhneme odtud naše lidi. V tichosti. Na víc ne-
máme kapacitu.

Žena 2: To nemůžeme!

Muž 2: Buď ráda, že se tě to netýká.

Muž 3: Tento meeting se nikdy nekonal, o ničem nevíte! 

NÁSLEDKY
UTAJOVÁNÍ
INFORMACÍ

CO MYSLÍŠ? Může se to stát? 
Budeme na danou situaci 
připraveni?

“
Následující ukázka byla 
vytvořená pro všechny 
lidi, dosud žijící ve 
spotřebitelském formátě. 
Dokud se spoléháme na 
záchranu zvenčí, jsme jako 
lidstvo odsouzeni k záhubě.

DNES v Tvořivé společnosti

ROZHODNI SE! TY JSI PŘECE ČLOVĚK!“
Celé video "NÁSLEDKY UTAJOVÁNÍ 

INFORMACÍ" si můžete  
prohlédnout na kanále  

Tvorivá spoločnosť | Tvořivá společnost
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Nikdo nechce, aby ho zničilo zemětřesení 
nebo smetla potopa. Všichni jsme lidé  
a chceme žít, cožpak to není sjednocující 
idea? 

“
Alina Fjodorová

Co se ještě musí stát, abychom 
pochopili, že něco musíme změnit? 
Abychom začali konat?  
                                 

“
Alina Fjodorová

Kroupy v Olešnici 

17. 6. 2022: Kroupy v Olešnici přinesly 
poničenou úrodu, zabahněné silnice 
a bláto nateklo i do čerstvě napuštěné 
vody koupaliště.  Do pár minut napadlo 
velké množství krup velkých asi centi-
metr. Voda nemohla odtékat, protože 
kanalizační vpustě byly ucpané. Silnice 
vypadaly jako řeky a vypadalo to, jako-
by se vrátila opět zima.

Padol teplotný rekord!

17. 6. 2022: Na stanici v obci Somotor 
v okrese Trebišov, kde teplomer ukazo-
val 38,8 °C. Po desiatich rokoch sa preto 
rekord bude prepisovať.

16. 6. 2022: Búrková línia z Mora-
vy dorazila na Slovensko a priniesla 
silné búrky, predovšetkým na seve-
rozápadných okresoch Slovenska. 
Silný vietor ničil konáre stromov 
a na Kysuciach voda odrezala niekoľ-
ko osád. 

Búrky zaplavili Kysuce
19. 6. 2022: Konec týdne byl velmi 
horký. V Neměcku a Česku  byly za-
znamenány  extrémní hodnoty. Příliv 
tropického vzduchu, původem z Af-
riky,  dosáhl vrcholu v neděli. V Reži 
u Prahy-Husinci naměřili 39,0 °C. 
Byl tím překonán celkový červnový tep-
lotní rekord. Rekord padl až na 60 sta-
nicích, které počasí monitorují 30 let.

 V Česku naměřili až 39 °C 

17. 6. 2022: Mnoho týždňov už nespad-
la vo viacerých lokalitách ani kvapka. 
Situácia je aktuálne kritická hlavne 
na strednom Slovensku. V niektorých 
lokalitách je tento rok mimoriadne su-
cho a deficit zrážok sa denne zvyšuje. 
Vodohospodári varujú, že začínajú po-
ciťovať nedostatok vody a vyzývajú na 
jej šetrenie.

Výrazné sucho na Slovensku

Jiří Hejč, Moravský Krumlov

Irena Ševčíková, Olešnice

Proč se to dĚje? PoDÍVEJTE SE NA fórum „GLOBÁLNÍ KRIZE SME LIDÉ. CHCEME ŽÍT“

Požár lesa na Moravě

15. 5. 2022: Díky nedostatku srá-
žek a extrémně vysokým teplotám  
se rozmáhá sucho nejen u nás, ale 
i v okolních krajinách. V obci Újezd 
u Rosic na jižní Moravě právě kvůli 
velkému suchu hořel les.

týkÁ se to i nás

tvorivaspolecnost.cz


