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ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

Stále nás přesvědčují, že alternativní 
zdroje zlepší ekologii a vyřeší prob- 
lémy změn klimatu. Proč? Odkud se 

bere taková vlezlá reklama na zele-
nou energii? Vždyť pro státy, které jsou 
nuceny pod tlakem dotovat tyto projekty 
a nakupovat tuto energii za pětinásobek 
ceny klasické energie, to není výhodné. 

Ukázkovým příkladem je Německo. Uzav- 
řením jaderných elektráren ve prospěch 

zelené energie se dostalo do slepé uličky. 
Ve dnech největší produktivity tvoří vý-
roba zelené energie pouhých 17 procent. 

Za zmínku stojí i další důležitá skuteč-
nost. Obnovitelná energie je závislá na 
slunci a větru, takže se musí okamžitě 

spotřebovat, nebo akumulovat v bateri-
ích. A elektrická energie je kompliko-
vaný a drahý produkt ke skladování.  
Spočítejme, kolik baterií je potřeba k 
uskladnění elektrické energie a jejímu 
využití v době bezvětří a bez slunných dnů 
nebo při haváriích. 

Spočítejme si, že průměrná dvoučlenná rodi-
na spotřebuje  měsíčně asi 235 kW. K pokry-
tí měsíční spotřeby jedné rodiny by bylo 
potřeba asi 100 baterií o výkonu 2,4 kW.

Problém změny klimatu dnes znepokojuje 
každého. Konají se velké konference o kli-
matu, na nichž představitelé zemí, vědci a 

zástupci korporací hledají společná řešení. Zdá se, že 
tento problém bude brzy vyřešen. Všichni si utáhneme 
opasky a přejdeme na obnovitelné zdroje. Ujišťují nás, 
že pokud přestanou kouřit komíny tepelných elektráren 
a všude na planetě se postaví solární, větrné a vodní 
elektrárny, pak do roku 2050 budeme mít bezuhlíkovou 

výrobu energií. To údajně zachrání svět, zachová ekolo-
gii a všichni budou šťastní. Proto se navrhuje, abychom 
se zaměřili na vývoj zelených energií. Co nám ale uni-
ká? Opravdu nás to zachrání? Podrobnější studium 
této tématiky odhaluje jisté skutečnosti, které ukazují na 
velký podvod! Obnovitelné zdroje dnes tvoří přibližně 28 
procent celkové energie. Ale k jejich výrobě stále použí-
váme neobnovitelné přírodní zdroje. To vše nadále při-
spívá k vyčerpání a znečišťení planety.

Solární panely dnes například obsa-
hují těžké kovy jako je kadmium, olovo a 
rtuť. Během provozu se uvolňují do půdy a 
vypařují se do atmosféry. Odpad ze solá-
rních panelů je 300-krát toxičtější než 
jaderný odpad a vyžaduje zvláštní likvi-
daci!  Protože je to však dražší, než jejich 
výroba, rozhodli se, že se tím nebudou za-

bývat a použité panely 
pošlou na skládky chu-
dých zemí. Dosud ani jedna země na svě-
tě nemá předpisy na jejich likvidaci. 
Podle vědců bude do roku 2030 až 8 milio-
nů tun zeleného odpadu. Do roku 2050 se 
toto množství zvýší až na 80 milionů tun.

Výstavba větrných elektráren vy-
žaduje obrovské investice peněz a zdro-
jů. Průměrná životnost větrné turbíny 
je přibližně 20 let a během této doby se 
podaří získat zpět jen 78 procent zdro-
jů vynaložených na její výstavbu a in-
stalaci a to nemluvíme o údržbě, která 
předpokládá stavbu účelových lodí, ná-
kladných inženýrských výškových staveb 
a neustálou výměnu lopatek. Jen jedna 
větrná turbína vyžaduje více než 500 
tun maziv, což je srovnatelné s 9 cister-

novými vagony železničního 
vlaku. Velikost lopatky může 
dosáhnout délky fotbalové-
ho hřiště. A víte z čeho jsou vyrobeny? 
Správně. Právě z toho plastu, se kterým 
tak neúspěšně bojujeme po celém světě. 
Vzhledem k jejich obrovským rozměrům 
a nebezpečnému chemickému složení je 
nelze recyklovat. Klasickým řešením je 
tedy odvoz lopatek na skládky a zasypání 
zeminou. Po tom všem si stále myslíte, že 
je větrná energie ekologicky čistá? 

Podívejme se nyní na nevýhody vod-
ní energie. 65 procent velkých vodních 
řek je přehrazeno vodními elektrárna-
mi. Poruchy a protržení přehrad přitom 
ohrožují životy lidí a trpí i ekologie plane-

ty. Vodní elektrárny přímo ovliv-
ňují nitro země. 

Tuny vody z nádrží tlačí na tekto-
nické desky a způsobují technogenní ze-
mětřesení. 

SOLÁRNÍ PANELY

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY

VODNÍ ENERGIE

Dnes tedy musí nakupovat drahou energii 
za peníze daňových poplatníků ze stej-
ných nezelených jaderných elektráren v 
sousedních zemích. Není to absurdní?
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Éter existuje. A v éteru je energie mno-
hem více než... a vůbec, žádná energie 
kromě éteru v konečném důsledku nee-
xistuje. Veškerá energie, atomová, che-
mická, to jsou ve skutečnosti energie 
éteru. Je to jen zakonzervovaná energie, 
kterou objevujeme a získáváme ji od-
tamtud. Jen jsme se nenaučili využívat 
energii éteru. Rozlévá se v prostoru a je 
jí tam tolik, kolik je třeba. 

Je tu však jedna zvláštnost. Jde o to, že 
kdyby byla např. atomová energie ob-
jevena dejme tomu v době, kdy v Evro-
pě probíhala stoletá válka, mohli by ji 
objevit někteří králové, anglický a fran-
couzský, a získali by tak atomové bom-
by. Co by dělali s atomovou energií? Bez 
rozmyšlení by po sobě házeli atomové 
bomby. A lidstvo by se přestalo rozvíjet. 
Rozumíte tomu, že? 

Vyšší síly nám tu energii jen tak nedají. 
Nedají. Proč ne? Protože naše společ-
nost, sociální systém, je tak nedokona-
lý, že si s jadernou energií nevíme rady. 
Vybouchlo to v Japonsku, nebo v Čer-
nobylu a následky jsou strašlivé. A pak 
máme ještě éterickou energii. Pokud 
nám bude dána éterická energie, pak s 
ní a s naším nedokonalým systémem, 
hloupostmi a konflikty, můžeme takří-
kajíc vymazat jeden druhého z povrchu 
zemského. Ponořit se do této energie, na 
to musíte být z mého pohledu velmi, vel-
mi dobře připraveni. 

Na otázku mohu odpovědět, že energie 
je ve vesmíru spousta. Neexistuje žád-
né omezení. A v zásadě nemůže nastat 
žádná energetická krize. Jedinou otáz-
kou je, komu tuto energii dám. Nedá-
me dětem automobil a nedáme jim do 
rukou, abych tak řekl, granát. Pro vyšší 
síly jsme jako děti. Prostě nám nebude 
dána do té doby, dokud nedozrajeme a 
nepochopíme, jak s ní zacházet.

 

BPG jsou generátory energie s 
účinností přeměny energie vyš-
ší než 100 %. Vyrobí více energie,  
než spotřebují.

To vše proto, abychom mohli údajně dý-
chat čistý vzduch. Teď to shrňme. Bereme 
při tak agresivní propagaci alternativních 
zdrojů energie v úvahu jejich nízký koefi-
cient účinnosti a dopad na ekologii?

Připomeňme si, že baterie slouží 
k přeměně elektrické energie na 
chemickou a zpět. Na jejich výrobu 
se používají škodlivé chemické látky, 
které nelze recyklovat! K výrobě ko-
baltu se používá dětská práce v pod-
zemních dolech v Kongu.

Chápeme vážně hrozbu zřeknutí se 
uhlovodíkových zdrojů v době klimatic-
kých změn? Kvůli manipulaci s veřejným 
míněním jsou státy nuceny zavírat prů-
myslová odvětví, která jsou založena na 
uhlí, ropě a plynu. To vede ke krizi v ener-
getice v době, kdy ji zoufale potřebujeme. 

Začíná být zřejmé, že alternativní 
zdroje energie jsou rozvíjeny nejen 
jako zdroj příjmu pro jedny a tytéž or-
ganizace a korporace, ale především 
jsou využívány jako nástroj k ovládání 
energetického průmyslu států. Nako-
nec se vracíme ke stejné touze po moci a 
po zisku místo zájmu o lidi a záchranu je-

jich životů. Zároveň v tom mnoho lidí vidí 
naději a východisko z klimatické situace.

Vzhledem k výše uvedenému bychom 
si všichni měli odpovědět na následují-
cí otázky. Měli bychom aktivně rozvíjet 
alternativní zdroje energie, když mají 
tolik nevýhod? Je to dnes pro nás jako 
lidstvo výhodné? Nebo bychom měli své 
úsilí zaměřit na efektivnější řešení? 

Vždyť dnes existují technologie, kte-
ré jsou schopny využívat volnou ener-
gii. V konzumním formátu se však tato 
krásná perspektiva stává problémem. 
Tuto energii nebude možné prodávat, 
když bude dostupná všem v neomezeném 
množství. Dostáváme se do slepé ulič-
ky, která by přinesla kolaps ekonomic-
kého systému, krizi a války. 

Proto je nutné správné rozfázová-
ní akcií. Toto rozhodnutí však musíme 
učinit všichni společně. Budoucí vývoj 
společnosti tedy dnes závisí na každém 
jednotlivci. Zda se budeme dál propa-
dat do propasti, ovíváni větrnými mlý-
ny, nebo se spojíme a vydáme se cestou 
rozvoje.

VOLNÁ ENERGIE

Nejprve je nutné změnit formát společ-
nosti. Formát, který je výhodný úplně pro 
všechny a zachovává život každého člo-
věka. Tím je tvořivá společnost. Pak tuto 
technologii zavedeme bez újmy na našich 
životech. 

Sergej Ivanovič Suchonos
Ph.D. v oboru inženýrství, 

kosmolog, Rusko

Zdroj: Človek a Vesmír. 
Kaleidoskop faktov 18/allatra.tv
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JÁDRO
CO SE DĚJE

S JÁDREM NAŠÍ PLANETY?

Myslíme si, že můžeme ovlivnit mnoho 
věcí, ale zapomínáme na to, že pod našima 
nohama je obrovská masa žhavého materi-
álu. V samotném středu tohoto ohnivého 
oceánu se nachází srdce naší planety a ono, 
stejně jako naše, bije. 

Ale nyní uvnitř jádra začínají vážné 
problémy, které mohou zapříčinit zničení 
naší civilizace. Jádro naší planety  má po-
loměr 3 500 km,  což je velikost srovnatel-
ná s Marsem. Dříve se předpokládalo, že se 
skládá ze dvou obalů – vnějšího kapalného 
a vnitřního pevného železo-niklového. Vý-
sledky nového výzkumu však vyvolaly ve 
vědecké komunitě rozpaky.  

V roce 2015 odhalili vědci z Illinoiské 
univerzity a Nankingské univerzity v Číně 
podivné chování seismické vlny prochá-
zející vnitřním jádrem. Díky této změně 
vědci došli k závěru, že existuje vnitřní jád- 
ro zemského jádra a buď je tvořeno jiným 
typem krystalu, nebo se zemské jádro stále 
vyvíjí a postupně tuhne. 

Toto potvrzují studie australských věd-
ců pod vedením Joan Stephensonové:

V roce 2020 vědci zjistili, že oblast 
horkého materiálu pod Havajskými ost- 
rovy je ještě větší, než předpokládali. 
Jedna z posledních prací Marie Tsehmis-
trenko, seismoložky z Oxfordské univer-
sity, potvrzuje, že tyto takzvané “kapky” 
jsou zdrojem horkých plášťových chocho-
lů, které mohou při výstupu na povrch vy-
volávat ničivé supervulkanické erupce.

Magmatické chocholy vedly k mohut-
ným sopečným erupcím, které  vytvořily 
Island a nadále vytvářejí hrozivou aktivitu 
pod Yellowstonem. 

Výsledky posledních výzkumů jádra a 
struktur, které se nacházejí vedle něho, 
jsou alarmující. A pokud nyní tuto hrozbu 
znají jen vědci, tak brzy bude zřejmá všem 
obyvatelům Země.

Je ještě jeden důležitý ukazatel, který 
potvrzuje, že v jádru probíhají anomální 
procesy prudkého zrychlení posunu se-
verního magnetického pólu 3,5krát za 
posledních 20 let. Spolu s extrémním 
zrychlením severního magnetického pólu 
záhadná anomálie oslabuje planetární mag-
netické pole, které nás chrání před nebezpeč-
ným galaktickým a slunečním zářením. 

Phil Livermore z Leedské university a 
jeho kolegové byli překvapeni, když trojice 
družic Swarm objevila známky rychle se 
pohybující řeky roztaveného kovu ve vněj-
ším jádru Země.

Výzkumníci říkají, že tento proud se 
pohybuje od Kanady k Sibiři a v součas-
nosti obepíná přibližně polovinu plane-
ty. Rozsáhlý reaktivní proud, široký okolo 
420 kilometrů, se od roku 2000 zrychlil na 
trojnásobek. 

Tím však anomální jevy nekončí. Geo-
fyzici z Marylandské univerzity analyzo-
vali tisíce záznamů seismických vln šíří-
cích se napříč Zemí a objevili dva zvláštní 
útvary v blízkosti zemského jádra: jeden 
pod Afrikou a druhý uprostřed Tichého 
oceánu. Tyto útvary představují velmi 
hustý horký materiál na hranici mezi já-
drem a pláštěm a jsou známé jako zóny s 
velmi nízkou rychlostí, které se nacházejí 
u kořenů magmatických chocholů. A kaž-
dý z těchto dvou obřích shluků je rozlohou 
srovnatelný s kontinentem a stokrát vyšší 
než Mount Everest. 

Vědcům se podařilo zjistit, že magne-
tické pole Země za posledních 200 let 
zesláblo o 9 %.

Nedávno vědci udělali ještě jeden ohro-
mující objev. Z neznámých důvodů se uká-
zalo, že vnitřní jádro Země, které je z pev-
ného železa, je nesouměrné. Nový model 
seismologů z Kalifornské univerzity v Ber-
keley naznačuje, že vnitřní jádro Země 
roste rychleji na východní straně než na 
západní.

DANIEL FROST,
 hlavní autor  studie

„Pohyb kapalného železa 
ve vnějším jádře odvádí 

teplo z vnitřního jádra, což 
způsobuje jeho ochlazování 
a růst na východní straně.“

JOAN STEPHENSONOVÁ

„Všimla jsem si velmi malé 
změny, ale má to velký 

význam pro to, co se děje ve 
vnitřním jádru.“

MARIE TSEHMISTRENKO

„Existuje vysoká korelace 
mezi těmito událostmi, 

změnami klimatu a 
masovým vymíráním zvířat 
za posledních několik stovek 

milionů let.“

Zůstává záhadou, proč se rychlost 
železného proudu zvýšila?
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V důsledku toho se mezi Afrikou a Jižní 

Amerikou vytvořila oblast slabého mag-
netického pole, známá jako jihoatlantická 
anomálie. 

V posledních pěti letech se navíc v ji-
hozápadní Africe vytvořila další taková 
oblast, která se aktivně rozvíjí. 

Elektromagnetické pole je generováno 
dynamem v zemském jádře, a proto je zřej-
mé, že změny magnetického pole indikují 
změny v jádru.

K ještě anomálnější události došlo v 
roce 1998. Vědci zaznamenali výrazný 
skokový posun jádra pozorováním středu 
zemské hmoty pomocí satelitů.  V důsled-
ku skoku se jádro prudce posunulo na se-
ver, směrem k Tajmyrskému poloostrovu.

JÜRGEN MATZKA, vedoucí 
Geomagnetické observatoře 

Niemegk v Německu

„V posledním desetiletí se 
objevilo nové slabé místo, 

které se v posledních letech 
aktivně rozvíjí a nyní je 

úkolem pochopit procesy v 
zemském jádru, které tyto 

změny způsobují.“

Ještě jedním potvrzením 
anomálního chování jádra Země je 
výskyt silného výronu neutrina z 

nitra, který byl také zaznamenán v 
roce 2015.

jihoatlantická anomálie 
zdroj: historydaily.org

POSUN JÁDRA

V té době zaznamenali vědci na stanici 
Medicina v Itálii výkyv síly gravitace. Zvý-
šila se také rychlost planety a odstředivá 
síla. Současně s tím byla pozorována prud-
ká změna tvaru Země, která byla změřena 
pomocí amerického satelitního laserového 
zaměřovacího systému. Planeta se začala 
abnormálně rozšiřovat na rovníku, ačkoli 
dříve byl trend opačný. 

V důsledku zvýšené odstředivé síly se  
magmatická ložiska začala vynořovat blí-
že k povrchu, což zvýšilo tok geotermální-
ho tepla a počet zemětřesení.

Ve výsledku se začaly formovat nové 
zlomy a trhliny, podle kterých začala voda 
z povrchu odcházet dovnitř Země. V tom-
též roce proběhlo prudké zvýšení rychlos-

To vedlo vědce k názoru, že příčinou 
takových synchronních skoků mohou 
být vnější faktory ovlivňující Sluneční sou-
stavu. V roce 2010 vědci z NASA a fran-
couzští meteorologové zjistili souvislost 
mezi rostoucími průměrnými ročními tep-
lotami a rotací zemského jádra.

 
O tom, že jádro ovlivňuje klima, 

bylo vědě známo již dávno. Již v 80. le-
tech 20. století tým francouzských vědců 
zjistil, že pohyb kapalných látek v jádře 
přímo ovlivňuje rychlost rotace Země, což 
následně ovlivňuje oceánskou a atmosfé-
rickou cirkulaci.

Skok v roce 1998 vedl k velkým změ-
nám na zemském povrchu, které však za-
čaly ještě dříve. Není náhodou, že v roce 
1985 vyšel v The New York Times článek o 
dominantní roli jádra při změně klimatu. 

Jádro však nemůžete donutit platit 
daně z emisí plynů. Ale lidi je možné do-
nutit. Takže teď už na tyto práce všichni 
zapomněli.

Ale za posledních 50 let se naše planeta 
stále zrychluje. Od roku 2016 tento trend 
ještě zesílil. 19. července 2020 byl zazna-
menán jako nejkratší den za celou historii 
pozorování. Dokonce malé zrychlení ob-
rovské hmotnosti Země bude mít v nadchá-
zejících letech obrovské důsledky.

ti pohybu severního magnetického pólu.
Skok středu hmoty Země byl klíčovým 
faktorem narušení rovnováhy systému. 
Tato událost vedla k disonanci všech obalů 
Země, což se stalo příčinou prudkého ná-
růstu počtů mnoha přírodních kataklyz-
mat: zemětřesení, erupcí sopek, tsunami, 
uragánů, tornád atd.

Je třeba poznamenat, že ve 
stejném období proběhly 
synchronně i náhlé změny 

přírodních procesů na Slunci, 
Měsíci, Marsu a dalších nebeských 

tělesech Sluneční soustavy. I to 
bylo způsobeno posunem jejich 

jader.

ZÁVĚR

Úryvek z konference  
„GLOBÁLNÍ KRIZE. ČAS PRAVDY“, 

která byla vysílána online 4.12.2021  
na creativesociety.com/cs

Vědci musí ještě odpovědět na mnoho 
otázek, ale je zcela zřejmé, že v jádru pro-
bíhají extrémní změny. Skoky jádra zrych-
lují rotaci planety a zvyšují její odstředivou 
sílu, což zvedá magma uvnitř pláště blíže 
k povrchu.

Ze všech uvedených faktů vyplývá, že 
procesy, které probíhají nyní v jádru, 
jsou příčinou klimatických změn. Pod- 
le mnoha vědců jsou tyto drastické 
globální změny v jádru planety způsobe-
ny obrovskou energií z hlubin vesmíru. 
Naše planeta se dostává do zóny to-
hoto záření každých 12 000 let a prá-
vě teď jsme na pokraji katastrofy.

Jak lidstvo může přežít v kataklyzmatech 
takového rozsahu?  

Do řešení tohoto problému se musí 
zapojit každý člověk a musíme jednat s 

plným nasazením. Nyní není čas přenášet 
odpovědnost na někoho druhého. Srdce 

naší planety už bije rychleji. 
To způsobuje katastrofální změny. Jedině 

když si přiznáme pravdu o skutečných 
příčinách změny klimatu, si můžeme 

uvědomit celý rozsah toho, co se děje a 
sjednotit celý vědecký potenciál pro  

přežití celého lidstva.

To vyvolává zrychlení mohutnos-
ti sopečných erupcí a zemětřesení, 
jejichž počet roste. Proces stoupá-
ní magmatu také ohřívá podzem-
ní vody, což způsobuje tání ledovců 
zevnitř a katastrofální záplavy. Situ-
ace se rychle vyvíjí a velmi brzy se 
setkáme s erupcemi supervulkánů a 
globálními potopami, které udělají 
podmínky na planetě neslučitelné se 
životem.
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Tatiana: ... Existuje tiež jedno krásne po-
dobenstvo o mladíkovi, ktorý stretol plačú-
ceho starčeka a spýtal sa ho, prečo plače. 
Povedal: „Viete, chcel by som sa dostať k 
svojim príbuzným cez močiar, ale cesta je 
zničená.“ A tak sa tento mladý muž ponú-
kol, že pomôže a obnoví túto cestu cez mo-
čiar. Sám zbieral kusy dreva a ukladal ich. A 
tu starec hovorí: „Ach, ty si úplne sám, tvoj 
život nestačí na to, aby si sám postavil ta-
kúto cestu,“ no on sa nevzdával a pokračo-
val. A už po nejakom čase sa k nemu pridali 
ďalší muži z dediny a spoločne začali bu-
dovať túto cestu cez močiar. A keď doviedli 
svoju cestu do stredu močiara, uvideli, že 
sa oproti nim z mesta tiež buduje cesta. A 
tento moment mi veľmi pripomenul účast-
níkov projektu Tvorivá spoločnosť.

Igor Michajlovič Danilov: Práve si o tom 
hovorila a ja si to tiež spájam s „Tvorivou 
spoločnosťou“. Pretože v skutočnosti tie 
mosty, ktoré ničí klíma, a nielen to, ale aj 
iné krízy ničia mnohé mosty medzi nami. 
A mnohí sú rovnako zúfalí ako ten starček. 
Dnešok však ukázal, že existuje veľa hrdi-
nov, ako je tento mladík, ktorí začali sami 
stavať tieto mosty a mnohí sa k nim pridali. 
Videli, koľko ďalších ľudí im pomáha stavať 
a mnohí ďalší im stavajú mosty oproti z ce-
lého sveta, jeden druhému v ústrety. Dobré 
podobenstvo. A čo je najdôležitejšie, odrá-
ža dnešok budovania Tvorivej spoločnosti.

Po naozaj dlhej dobe som videla v sprá-
vach nádherný príspevok. Starý železničný 
most v Trenčíne prerobili na skvost. Občian-
ske združenie a spolutvorcovia z kultúrnej i 
technologickej oblasti sa spojili a výsledkom 
je hudobný zážitok. Most reaguje na kroky 
prichádzajúcich a odchádzajúcich ľudí. Ak 
na most vojde človek, ozve sa jedna hu-
dobná vrstva. Ďalší prechádzajúci spustí 
svojimi krokmi druhú melódiu, a tak to 
môže pokračovať až do skladby zloženej 
zo 16 jedinečných hudobných vrstiev. Po 
odchode človeka z mosta sa stopa zase vyp-
ne. Autorom hudby, s ktorou interaktívne 
umelecké dielo pracuje, je mladý interpret 
Toello. Zvuková inštalácia prezentuje myš-
lienku „V JEDNOTE JE SIL A“. 

„Len vzájomnou prítomnosťou dokáže-
me rozohrať hudobnú skladbu v plnom jej 
znení. Jednotlivec hrá síce zásadnú rolu, no 
celok sám vytvoriť nedokáže.“

Zamyslela som sa nad týmto výrokom. 
Je v ňom toľko pravdy. Keď sa človek snaží 
a má pritom pomoc iných, urobí oveľa viac, 
ako keď je sám. A to je dôvod, prečo som sa i 
ja spojila s rovnako konajúcimi ľuďmi. Vadil 
mi tento neporiadok vo svete - mamon, zlo-
ba, násilie, otroctvo a vojny i v dnešnej dobe. 
Chcem takto žiť? Toto je budúcnosť mojich 
detí? Nie!!! Dala som stopku tomuto formá-
tu a učím sa novým schopnostiam, ktoré vo 
mne rozvíjajú ľudské hodnoty. 

Učím sa nanovo milovať nesebecky, po-
máhať tam, kde je potreba, učím sa byť člo-
vekom. Lebo i vo mne tento formát nepekne 
pomenil hodnoty. Ale dnes viem, že spoloč-
ne dokážeme i to, čo vidíme ako nemožné, 
prepólovať na možné. A v projekte Tvorivá 
spoločnosť sa cítim byť opäť človekom. Ďa-
kujem za túto šancu.

Zdroj:  relácia  
„Nie pre všetkých“/allatra.tv

Zuzana Šidlovská

Zdroj: allatravesti.com

Podobenstvo o starčekovi a stavaní mosta

Spievajúci most v Trenčíne

„Len vzájomnou prítomnosťou 
dokážeme rozohrať hudobnú skladbu 
v plnom jej znení. Jednotlivec hrá síce 
zásadnú rolu, no celok sám vytvoriť 
nedokáže.“

Všichni si pamatujeme časy, kdy 
do našeho života vstoupily mobil-
ní telefony. Každý člověk věnoval 
dostatek času a pozornosti tomu, aby 
se je naučil používat. A co se teď děje 
s mladou generací, dokonce s malý-
mi dětičkami? Stačí jim dát do ruky 
telefon a už ho umí používat. A na to 
jim stačí několik minut nebo vteřin. Je 
to pozoruhodné, že? Samozřejmě, je 
možné brát tyto informace jako další 
trik na zvýšení popularity nebo, jak je 
dnes módní říkat, „vyvolat humbuk“, 
anebo se na ně podívat z pohledu 
zvídavého badatele a ověřit si je a 
vypozorovat je.

Vladimír Dmitrijevič Popov, ruský filozof, 
sociální psycholog, doktor filozofie a pro-
fesor, napsal ve své publikaci „Duchovně 
–informační podstata a síla egregoru“, že 
egregor je určitý soubor informací, který je 
spojený s jakýmkoliv jevem. Ale když tento 
jev začínáš pozorovat, můžeš si všimnout, 
že není tvořen pouze vloženými informace-
mi, ale také energií. 
Z toho tedy vyplývá, že kolektiv při diskusi 
o nějakém nápadu vkládá svou pozornost 
(prostřednictvím myšlenek, emocí) do ně-
jakého společného prostoru a pozornost 
člověka je ekvivalentem energie. Ještě jed-
ním, neméně důležitým aspektem ve vy-
tváření egregoru, je sjednocení společnou 
myšlenkou. Čím více lidí mu bude věnovat 
pozornost, tím rychleji a stabilněji se bude 

egregor vytvářet. A jakmile je dosaženo 
kritického množství, egregor, jak víme, zač- 
ne podle zákona zachování energie „vra-
cet“ energii a informace všem lidem. Při-
tom existuje zmínka, že egregor spotřebuje 
více energie, než kolik jí vrací. 
Ukazuje se, že tento jakýsi prostor si za 
své služby bere jakoby „daň“, podobně 
jako server za svou údržbu a ukládání 
informací o uživatelích na něm. 
Takže za vše v systému se musí platit a čas-
to dvojnásobně. To je důležitý okamžik pro 
pochopení hodnoty pozornosti, času a od-
povědnosti za to, kam je vkládáme.

Co je to egregor?
příklad:

 ...A keď doviedli svoju cestu do 
stredu močiara, uvideli, že sa oproti 

nim z mesta tiež buduje cesta.
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ŽIVOT ČLOVĚKA
Život Člověka je největší hodnotou. Je 
třeba chránit Život každého Člověka jako 
svůj vlastní. Cíl společnosti – zabezpečit 
a garantovat, že život každého Člověka 
má tu nejvyšší hodnotu. Není a nemů-
že být nic cennějšího, než život Člověka. 
Pokud je cenný jeden Člověk, znamená 
to, že jsou cenní všichni Lidé!

1

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

Nikdo a nic ve společnosti nemá právo 
ohrožovat život a svobodu Člověka! Kaž-
dý Člověk má garantované bezplatné za-
jištění základních životních potřeb, včet-
ně jídla, bydlení, lékařské péče, vzdělání 
a plného sociálního zabezpečení.

Vědecká, výrobní a technologická čin-
nost ve společnosti má být nasmě-
rována výhradně na zlepšení kvality 
lidského života. Zaručená ekonomická 
stabilita: absence inflace a krizí, stabilní 
a stejné ceny na celém světě, jediná mě-
nová jednotka, fixní minimální zdanění 
nebo žádné zdanění.

Bezpečnost Člověka a společnosti před 
jakýmkoliv druhem ohrožení je zajiště-
na jednotnou celosvětovou službou na 
řešení mimořádných situací.

8 OSNOV TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI

SVOBODA ČLOVĚKA2

BEZPEČNOST ČLOVĚKA3

Mezinárodní projekt
„Tvořivá společnost“
obdržel apoštolské
požehnání od Jeho 

Svаtosti papeže Františka

Každý Člověk má právo být věrohodně 
informován o pohybu a přerozdělení fi-
nančních prostředků společnosti. Každé-
mu Člověku jsou dostupné informace, 
v jakém stavu je plnění rozhodnutí přija-
tých společností.

Masmédia patří výhradně společnosti 
a poskytují informace pravdivě, otevřeně 
a čestně.

TRANSPARENTNOST A 
DOSTUPNOST INFORMACÍ 
PRO VŠECHNY 

4

TVOŘIVÁ IDEOLOGIE

ROZVOJ OSOBNOSTI

5

6

Ideologie by měla být zaměřena na 
popularizaci nejlepších lidských vlast-
ností a na ochranu před vším, co je na-
mířeno 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, pěstování 
mravních hodnot v každém člověku a ve 
společnosti. Zákaz propagandy násilí, ne-
přípustnost a odsouzení jakékoliv formy 
rozdělení, agrese a antihumánních projevů. 

Každý člověk v Tvořivé společnosti má 
právo na všestranný rozvoj a seberealiza-
ci. Vzdělání by mělo být bezplatné a stej-
ně dostupné všem. Vytvoření podmínek 
a rozšiřování možností pro realizaci tvůr-
čích schopností a nadání Člověka.

SPRAVEDLNOST A 
ROVNOST

SAMOSPRÁVA      
SPOLEČNOSTI

7

8

Všechny přírodní zdroje patří Člověku 
a spravedlivě se rozdělují mezi všechny 
lidi. Monopolizace zdrojů a jejich iraci-
onální 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 speciali-
zaci či profesi mají být stejné na celém 
světě. Každý má právo na osobní vlast-
nictví a příjem, avšak v mezích výše ka-
pitalizace jednotlivce, které jsou stano-
vené společností.

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 schvalová-
ní zákonů pro zlepšení života Člověka. 

Řešení společensky důležitých, sociál-
ně významných, ekonomických otázek, 
které vedou ke změně kvality života 
Člověka, se předkládá k všenárodní dis-
kuzi a hlasování (referendum).

více informací na creativesociety.com



 Dobro je tam, kde Ty tvorivaspolocnost.sk 8

MEDZINÁRODNÉ ONLINE FÓRUM

GLOBÁLNA KRÍZA. 
SME ĽUDIA. CHCEME ŽIŤ

ROZSIAHLE PODUJATIE ORGANIZOVANÉ VĎAKA ZJEDNOCOVANIU 
ĽUDÍ NA PLATFORME TVORIVEJ SPOLOČNOSTI.  

7. mája 2022 / 17:00 SELČ / živé vysielanie / 
100 jazykov simultánneho tlmočenia / 180 krajín

POSLEDNÁ VOJNA ĽUDSTVA ZAČALA - Je to nevyhlásená vojna

KĽÚČOVÉ TÉMY FÓRA:

Prvýkrát v histórii čelí celé ľudstvo spoločnému vonkajšiemu nepriateľovi. Týmto nepriateľom je klíma. Tvárou v tvár celoplanetárnemu 
nebezpečenstvu je potrebné zjednotenie všetkých ľudí v mene budúcnosti ľudstva. Pretože sme ľudia a chceme žiť.

Klíma. Spoločný nepriateľ celého 
ľudstva

Kritickosť ekologickej situácie v pod-
mienkach narastajúcich katakliziem 
ako hrozba zničenia planéty

Hrozba hladu a nedostatku pitnej 
vody na planéte

Aký vplyv má zmena klímy a zhoršujúca 
sa ekologická situácia na ľudské zdravie?

K akým ekologickým následkom 
priviedlo bezstarostné spotrebiteľské 
konanie človeka?

Nepripravenosť záchranných služieb 
na globálne katastrofy

Prečo je v spotrebiteľskej spoločnosti 
nemožné využívať inovatívne techno-
lógie v prospech všetkých ľudí?

Naliehavá potreba mobilizácie a zjed-
notenia všetkých síl ľudstva

Praktické riešenie všetkých kríz vybu-
dovaním Tvorivej spoločnosti

Rekordné tempo narastania klimatic-
kých katakliziem. Prečo svetové médiá 
mlčia o rozsahu hrozieb?

Novodobé kolaborantstvo. Kto hrá na 
strane spoločného nepriateľa ľudstva?

Skutočná príčina globálnej zmeny klímy. 
Kto a prečo skrýva pred ľuďmi pravdu?

Vplyv astronomických procesov a ich 
cyklickosti na klímu

Klimatické katastrofy očami očitých 
svedkov

Utečenci. Prečo sa to týka každého?

Eskalácia násilia v spoločnosti

Otroctvo a obchodovanie s ľuďmi

CIEĽ FÓRA

pravdivo a objektívne 
informovať ľudstvo o 
rastúcom nebezpečenstve 
klimatickej a ekologickej 
katastrofy

zobraziť skutočný 
rozsah početných kríz 
spotrebiteľského formátu 
spoločnosti

zvážiť praktické riešenia 
na prekonanie všetkých 
kríz vybudovaním Tvorivej 
spoločnosti

Ak si odborník na niektorú z uvedených tém alebo máš praktické poznatky o zverstvách spotrebiteľského formátu, 
ľudskom otroctve, problémoch utečencov, alebo si očitým svedkom klimatických katastrof, spoj sa s nami.

KTO INÝ POVIE PRAVDU, AK NIE TY!

Spoločne môžeme informovať ľudstvo o sku-
točných problémoch, aby sme zastavili hro-
ziacu katastrofu. Teraz je čas vzácny ako nikdy 
doteraz. Musíme konať dnes, práve teraz, aby 
sme všetci mali zajtrajšok.

Obraciame sa na teba! Ak si človek, ak si hrdina a si pripravený konať v mene 
života celého ľudstva, informuj každého, koho môžeš o tom, že prežitie nás 
všetkých a našej planéty závisí od každého z nás. Buď v radoch hrdinov – tých, 
ktorí sú teraz v prvej línii! Toto je naša spoločná vec! Pozývame všetkých čest-
ných a neľahostajných ľudí zapojiť sa už dnes do príprav fóra.

Ak sa chcete zúčastniť na medzinárodnom fóre a na jeho príprave, píšte na e-mail: conferences@creativesociety.com

Bude sa vysielať na desiatkach tisíc sociálnych a mediálnych formátoch 
po celom svete. 
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TVORIVÝ VEKTOR SPOLOČNOSTI: 

vyvedie našu civilizáciu zo 
sebadeštruktívnej slepej uličky

zabezpečí budúcnosť bez vojen, 
konfliktov, násilia a hladu

zabezpečí ľuďom na celom svete 
dôstojný život bez strachu o 
prítomnosť i budúcnosť

privedie súčasnú spoločnosť 
na novú úroveň zjednotenia a 
mierového rozvoja civilizácie

Ako takú Tvorivú spoločnosť vi-
díme my, predstavitelia ľudstva? 
Ako sa pre tento cieľ zjednotiť a 

spoločne ho dosiahnuť?

Preto, aby sme mohli celosvetovo 
odpovedať na tieto otázky, bol vy-
tvorený globálny projekt Tvorivá 
spoločnosť.

Projekt Tvorivá spoločnosť je zále-
žitosť všetkých ľudí, a preto sa táto 
iniciatíva realizuje samotnými účast-
níkmi. Účastníci projektu sú pred-
stavitelia širokej verejnosti, ktorá sa 
snaží v záujme ľudí zaviesť 8 osnov 
Tvorivej spoločnosti vo všetkých 
krajinách sveta.

Tvorivá spoločnosť je projekt celé-
ho ľudstva, ktorý dáva možnosť v 
najkratšej možnej dobe a mierovou 
cestou vyviesť našu civilizáciu na 

nový stupeň evolučného rozvoja.

Viac o Tvorivej spoločnosti čítajte na:
creativesociety.com/sk
creativesociety.com/cs

PROJEKT TVORIVÁ 
SPOLOČNOSŤ

ZMENY KLÍMY

ANOMÁLNY 1. JANUÁR

ZMENY KLÍMY

ANOMÁLNE POČASIE: JANUÁR 2022ANOMÁLNE POČASIE: JANUÁR 2022

1. januára boli na celom svete, od Euró-
py po Južnú Ameriku, stanovené stovky 
teplotných rekordov. 
Tento deň sa stal najteplejším v Paragu-
aji, kde sa vzduch zohrial až na 45,6 °C.
V tento deň bola rekordná teplota  
(21,6 °C) zaregistrovaná aj v Chorvátsku. 
Ešte nikdy v dejinách meteorologických 
pozorovaní tu nebolo v januári tak horúco.

Nový teplotný rekord bol zaznamenaný 
aj na stanici Gallinas v štáte Saint Luis 
Potosí (Mexiko). Vzduch sa zohrial na 
41,7 °C, čo sa stalo najvyššou januárovou 
teplotou za celú históriu meteorologických 
sledovaní v Severnej Amerike.

Ráno 1. januára začala v Hurgade (Egypt) búrka s dažďom, snehom a ľadovcom. 
Krúpy veľké ako prepeličie vajcia porozbíjali sklá na autách. Pre túto oblasť s tropickou 
púštnou klímou je sneh mimoriadne zriedkavým javom.

Teplota pri priehrade Falcon v Texase 
(USA) stúpla na neobvyklých 37,2 °C. Na-
sledujúci deň však v štáte došlo k prudkému 
prepadu teploty. Horúčavu vystriedal 
arktický chlad (-5 °C) a silná metelica. 

Počasie sa stalo nepredvídateľné. Tam, kde boli ľudia zvyknutí na horúcu klímu, sa 
stále častejšie preháňajú metelice a búrky s prívalovými lejakmi a krupobitím. A 
v iných oblastiach vymenili ľudia uprostred zimy páperové bundy za letné tričká. 

Ako máme prežiť v tejto zložitej situácii? Ľudstvo má šancu dôstojne prejsť všetký-
mi skúškami a vybudovať svet, v ktorom budú všetci v bezpečí, sýti a naozaj šťastní. 
V ktorom bude veda v prospech všetkých ľudí a dokáže riešiť klimatické úlohy. Kedy 
bude v móde dobro a ľudskosť, pravé morálne a duchovné hodnoty a deti budú mať 
radostnú a pokojnú budúcnosť.
A začať realizovať našu svetlú budúcnosť možno priamo teraz, pridaním sa  
k medzinárodnému projektu Tvorivá spoločnosť:

teplotné rekordy, január 2022

teplotné rekordy, Mexiko

Tvorivá spoločnosť má už milióny aktívnych účastníkov. Sú to naši a vaši spoloční priatelia, 
susedia, príbuzní – tí ľudia, ktorí sa už dnes starajú o našu spoločnú budúcnosť a robia 

všetko možné pre prežitie ľudstva. Je to každý, kto zobral do svojich rúk zodpovednosť za 
budúcnosť a život svojich rodných a blízkych.

Klimatické zmeny na planéte sa týkajú 
každého, veď Zem je naším spoločným 
domovom. Vidíme, ako sa počasie 
stalo nepredvídateľným, ako narastajú 
kataklizmy. Živly v rôznych kútoch sveta 
berú ľuďom strechu nad hlavou, jedlo, 
vodu a aj to najcennejšie – životy.

Je očividné, že ľudstvo tieto procesy 
zastaviť nemôže. Globálna zmena klímy 
berie stále viac a viac, dostáva sa bližšie 
a bližšie k tým, ktorí sa ešte včera snažili 
nevšímať si informácie o kataklizmách. 

creativesociety.com/sk

Zdroj: geocenter.info; freepik.com
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V minulom čísle sme 
vám priniesli prvú 
časť rozhovoru, v kto-
rom profesor Anatolij 

Vasiljevič Dorovskich objasnil, ako pra-
cuje náš imunitný systém a čo ho osla-
buje. Dnes vám prinášame pokračovanie 
tohto rozhovoru:

EG (Elena Grečuchová): U diváka môže 
vzniknúť logická otázka: „Ale čo ro-
biť s oslabenou imunitou?“

AV: Prvou podmienkou je prítomnosť in-
fekčných činiteľov, ktoré treba odstrániť. 
Druhé, čo pôsobí na imunitný systém a od 
čoho závisí jeho stav, je predovšetkým GIT 
(gastrointestinálny trakt). V každej lymfa-
tickej uzline prebieha vzdelávanie imuno-
kompetentných buniek. Sú tam pamäťové 
bunky, ktoré si pamätajú všetky škodlivi-
ny, ktoré sa dostali do nášho tela. Toto je 
to, čo sa nazýva bunkovou imunitou. 

Fungovanie nášho imunitného systému 
závisí od fungovania lymfatického systé-
mu. V čreve sa nachádza 400 lymfatic-
kých uzlín a v pobrušnici je celkovo 
600 lymfatických uzlín z 1 000. 

Ak sú teda črevá v zlom stave — kvasí ob-
sah, sú zapálené (a lymfatické uzliny sa 
nachádzajú pod sliznicou), tak lymfatic-
ké uzliny pracujú neadekvátne. Jedlo sa 
musí úplne stráviť. Existujú dva hlavné 
enzymatické orgány – pečeň a pankreas, 
s pomocou ktorých naše telo všetko trá-
vi. Je veľmi dôležité, či je v nich dostatok 
enzýmov, či fungujú správne, či sú v dob-
rom stave a či vnútri týchto orgánov nie 
sú parazity. Veľmi často sa totiž vyskytujú 
pečeňové parazity. V súčasnosti ich často 
nachádzame u každého druhého.

Pre strávenie bielkovín musí pankreas vy-
lúčiť špeciálne enzýmy  – trypsín a chy-
motrypsín, ktoré musia tieto bielkoviny 
rozložiť na aminokyseliny. A ak ich bude 
málo, k čomu u nás dochádza? Bielkoviny 
sa rozpadajú, ale len na maličké časti biel-
kovín. Hmota sa ďalej pohybuje do tenkého 
čreva, kde nestrávená začne prirodzene 
kvasiť. Ak ste ešte k tomu zjedli sladkosti 
a pankreas vylúčil málo amylázy, potrava 
sa nestrávila - cukor vo vás kvasí. Mimocho-
dom, odkiaľ môže pochádzať chuť na alkohol?

Cukor pomaly kvasí, objavujú sa alkoholy 
a telo sa nimi otravuje. A to môže viesť k 
chuti na alkohol. Odstraňovali sme pa-
razity, obnovovali črevá  – ľudia úplne 
strácali túžbu po alkohole. Ak sa teda ne-
strávené bielkoviny dostali do dvanástnika, 

reverznou osmózou sa nasajú do krvi. A čo 
sú to „bielkoviny v krvi“? Pripomeňme si: na 
čo slúži imunitný systém? V prvom rade je to 
boj s cudzími bielkovinami. A toto sú cudzie 
bielkoviny. V skutočnosti je mäso potrebné – 
ide o esenciálne aminokyseliny. Ale orga-
nizmus ich musí stráviť! Aminokyseliny, to 
je stavebný materiál, telo z nich buduje naše 
svaly a tak ďalej – všetko ide z týchto ami-
nokyselín dobre. Ale ak sa tam dostávajú ne-
strávené peptidy – zaútočia B-lymfocyty, za-
útočia makrofágy, čiže zásoby imunitného 
systému idú bojovať s tým, čo ste zjedli.

DP (Dmitrij Potechina): Čo možno pora-
diť človeku, ktorý chce byť zdravý?

AV: Do tela by sa mali dostávať tuky, biel-
koviny a sacharidy, plus všetky mikro-
elementy a vitamíny. Toto je nutné za-
bezpečiť. Mikroelementy a vitamíny, to 
je naša rastlinná potrava. Mala by tvoriť 
približne polovicu nášho jedálnička. A 12 
esenciálnych aminokyselín – tie sú len 
v mäse. Čiže tomu sa nedá vyhnúť. Ale záro-
veň, opakujem, tráviaci trakt by mal fungo-
vať správne. 

AV: Tá najjednoduchšia vec: ľudia pijú vodu. 
Hovorí sa: „pitný režim“, „musíte piť veľa 
vody“. Ale akú vodu treba piť? Teplú. Nad 
37 oC. Vypiť dobrú teplú vodu hodinu či 
aspoň pol hodiny pred jedlom.

DP: A po jedle vodu nepiť, pretože... 

AV: Samozrejme, nepiť a nechať to strá-
viť! Nepiť sýtenú vodu, pretože tá dráždi 
pankreas, je to smrť pre pankreas. A už 
vôbec zapíjať jedlo sladkými sýtenými ná-
pojmi – potom určite všetko začne kvasiť! 
V otázke delenej stravy je tiež prospeš-
né jesť najprv bielkovinovú potravu a 
potom sacharidy, ale potrebujete úplnú 
rovnováhu  – do tela by mali vstupovať aj 
sacharidy, aj tuky, aj bielkoviny. Tretím bo-
dom, súvisiacim s imunitným systémom, je 
viac sa hýbať, aby sa pohybovala lymfa vo 
vašom tele.  

Mimochodom, nepovedal som o kremíku: 
mizne nedostatok kremíka a to sa veľmi 
dobre odráža na raste vlasov a nechtov, 
zlepšuje sa pokožka a kĺby. Pretože všet-
ko, čo je v našom tele pružné a elastické - je 
kremík, všetko, čo je tuhé - je vápnik. 

Zaujímavo o imunite II.

Viac sa usmievajte!

DP: Dotkli ste sa aspektu psycho-
-emocionálneho stavu – je veľmi 
dôležitý pre prácu imunity. Nakoľko 
dôležitý je kvalitný spánok? 

Vplyv psychiky na našu imunitu

Profesor Anatolij Vasiljevič DorovskichProfesor Anatolij Vasiljevič Dorovskich

Zdroj: Zaujímavo o imunite 
Navigátor zdravia/allatra.tv

Funkcia lymfatického systému a GIT

Správny pitný režim

Odkiaľ pochádza chuť na alkohol?

AV: Človek potrebuje spánok, preto-
že sa v spánku zotavuje. Máme taký 
orgán ako pečeň. Nie nadarmo ju  Čí-
ňania nazývajú „druhým srdcom“. Pe-
čeň sa regeneruje počas spánku od 
23. hodiny do 3. hodiny v noci. Kto 
si neskoro líha (alebo nočné zmeny), 
má prakticky stopercentne problémy 
s pečeňou. A čo to znamená, ak pečeň 
nepracuje dobre? Práve sme o tom 
hovorili: ďalej je tráviaci trakt a reťa-
zec vedie opäť k imunitnému systé-
mu. Po druhé, u nevyspatého človeka 
trpí jeho psycho–emocionálny stav. 

DP: Áno, ochranné vlastnosti krvi sa 
výrazne zvyšujú, keď je človek v po-
zitívnom stave.
AV: Keď sme v pozitívnej nálade, pri-
rodzene. Viac sa usmievajte! Milujte 
svoje deti a trávte s nimi čas!

AV: Chcete byť šťastní, buďte! Viac 
pozitívnych emócií! Treba sa tešiť 
všetkému, každému dňu. A nao-
zaj, šťastný človek je predovšetkým 
zdravý človek. To sú nevyhnutné pod- 
mienky pre šťastie. A druhé je, keď 
máte rodinu, keď máte deti, keď 
existuje komunikácia. Komunikácia 
je najväčší ľudský luxus!
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Moderátorka: Dnes sa budeme rozprávať 
s Luciou Hoxha, ktorá je Fertility Mind-
set Coach, sprevádzajúca ženy k mater-
stvu po celom svete. Luci, priblíž nám 
svoju prácu. Čo  robíš a čo v najbližšej 
dobe chystáš? 

Lucia: Je to možno pre niekoho nový kon-
cept, tak to skúsim zjednodušiť. Moja ces-
ta k materstvu trvala jedenásť rokov. Bola 
to dlhá a náročná cesta, veľmi emotívna a 
neistá, čo sa týka výsledku. Zistila som, že 
to môže byť cesta, kde sa človek cíti sám a 
bolesť z toho, čo sa deje, je taká hlboká, že 
je ženám príliš ťažké o tom rozprávať. Má-
lokto pochopí, aké je bolestivé, keď žena 
nemôže mať dieťatko. 

A tak som na Facebooku založila me-
dzinárodnú skupinku 'Journey Towards 
Motherhood'. Jej cieľom bolo, aby sa žiadna 
žena necítila sama a nepochopená. Robila 
som life videá a veľmi autenticky som zdie-
ľala cestu môjho umelého oplodnenia. Zis-
tila som, že takýmto spôsobom pomáham 
veľkému množstvu ľudí. Neskôr som začala 
podporovať ženy aj osobne a inšpirovalo ma 
to napísať knihu. Už dvadsať rokov podporu-
jem ľudí po celom svete v tom, na čom im 
v živote najviac záleží. Posledných desať 
rokov pracujem so ženami. Tak sa to ne-
jak prirodzene vyvinulo a som vďačná, že 
je môj život takto krásne naplnený. Je to 
jedno veľké každodenné dobrodružstvo.  

Mám rada byť kreatívnou práve v tom 
zmysle, že takto prinášam hodnoty ľuďom. 
Tvoríme spolu, aby sme odovzdali niečo 
vzácne, aby sme transformovali životy či už 
jednotlivých ľudí alebo celej spoločnosti. 
Ak hovoríme o vzťahoch, hovoríme, že na 
ceste k materstvu je veľmi dôležité, aby sa 
dieťa nenarodilo do rozpadnutého vzťahu, 
ale naopak, aby sa vzťah manželov ešte utužil. 

Keď je harmonická rodina, tak je harmonic-
ká krajina a tým pádom vie byť v harmónii 
celý svet. Je to dôkaz toho, že to, čo funguje 
v malom, funguje aj vo veľkom. A to je pod-

statou Tvorivej spoločnosti. Ako si, Lucka, 
predstavuješ svet pre svoju rodinu? V akom 
svete by si chcela žiť? 

Lucia: Mnoho z nás, vrátane mňa, často-
krát zabúdame na to, že môžeme žiť aj inak, 
ako žijeme. Sme nejakým spôsobom nasta-
vení, ideme v akomsi programe, a ani nás 
nenapadne… Vieš, keď sme v takom koloto-
či z práce domov, rodina, deti, nemáme čas 
zastaviť sa a porozmýšľať, či nie je možné 
žiť inak. Väčšina ľudí na svete ešte stále 
vníma taký koncept - zaplatiť účty, zabez-
pečiť rodinu… Ja vidím budúcnosť v tom, 
že sa vytratí zmýšľanie “ja” a zmení sa na 
“my”.

Život a svet v akom fungujeme teraz, už 
nefunguje - nevládzeme! Korona nás spo-
malila len na chvíľu, no ten tlak, to tempo, 
akým žijeme, je neudržateľné. Ale dobrá 
správa je, že sa veci dejú. Že sa rozpráva-
me… V tomto procese transformácie celé-
ho sveta je absolútne najdôležitejšia vec, že 
ľudia postupne začínajú cítiť, že sú aj 
iné možnosti. Prestávajú sa báť nedostat-
ku, pretože pravda je taká, že je dostatok a 
hojnosť pre nás všetkých! 

Keď odovzdávam zo seba a dovolím si prijí-
mať, tak sa všetko násobí. Keď spolupracu-
jeme, keď vytvárame niečo krásne, tak sa od 
seba učíme a navzájom sa posúvame ďalej. 

Čím teba oslovil projekt Tvorivá spoločnosť?

Lucia: Úprimne? To, že som ťa spoznala. 
My sme sa len tak trošku poznali a potom 
sme sa poznávali viac. Potom sme si zase 
prišli do cesty a nakoniec som prišla s mo-
jimi malými deťmi na tvoju hodinu tanca. 

Takže je to o nás, ľuďoch?

Lucia: Je to o nás, ľuďoch. To je to krásne, 
že my, ľudia, máme veľa spoločného. A to je 
odpoveď na tvoju otázku. Čím viac sa my, 
ľudia, spoznávame, tým viac zisťujeme, 
že sa nemusíme jeden druhého báť. Ja to 
vnímam tak, že Tvorivá spoločnosť je aj 
o tom, že nie je bariéra medzi tebou a 
mnou. Práve Tvorivá spoločnosť podporuje 
to, čo je naozaj dôležité. Len spolu urobíme 
ten, neviem ako to po slovensky povedať, 
‘Paradigm Shift‘, kedy sa to preklopí. Je to 
absolútne možné a už nie sme ďaleko!

Takže je potrebné, aby sa ľudia spájali? Aby 
hľadali k sebe cestu? 

Lucia: Ja som absolútny ambasádor tejto 
myšlienky. Pokiaľ budem žiť, budem ľudí 
spájať a podporovať ich, pretože mi to dáva 
zmysel. Je to o slobode. Som veľký zástanca 
vnútornej slobody. Je to jedna z najdôleži-
tejších hodnôt v mojom živote.

A sloboda je aj  jednou z 8 osnov Tvorivej 
spoločnosti. Rada by som sa však zastavi-
la pri šiestej osnove - Rozvoj Osobnosti. 
Je veľmi dôležité, aby sme ako ľudia rástli. 
Aby čím ďalej, tým viac z nás ráno vstávalo 
s pocitom, že sa teší do nového dňa. Pokiaľ 
to tak nie je, tak je dôležité odvážne sa po-
zrieť na to, čo nám nefunguje. Je veľmi dô-
ležité byť si vedomý toho, čo mi ide priro-
dzene, čo milujem, čo mi dáva energiu a čo 
je mojim životným poslaním. Spoznať, aký 
mám dar a ten kultivovať.

Čo by si popriala celému svetu?

Lucia: Rada by som nám popriala, aby 
sme si dovolili spoznať svetlo v nás a aby 
sme si ho dovolili slobodne rozdávať ďalej. 
Aby sme spolu vytvárali niečo krásne, čo 
pretrvá.

Potrebujeme len 
ochutnať, ako chutí 

spolupráca

Lucia Hoxha: 

Ešte predtým, ako som sa stala mamou, 
som sa rozhodla, že nech už to dopadne 
akokoľvek, vytvorím z toho niečo krásne.

Potrebujeme len ochutnať, ako chutí 
spolupráca a nový formát “my”.
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ZAPAMATUJTE SI  
TYTO LIDI.

NEPŘIŠLI...NEPŘIŠLI...

Absolutně nesouhlasím s postojem, že 
být dobrý, znamená mlčet, šoupat no-
hama a se vším mlčky souhlasit. To 

je totiž jen schovávání vlastního egoismu a 
strachu za masku „dobrého člověka“. Jsem 
přesvědčena, že být dobrým člověkem zna-
mená žít čestně, podle svého svědomí a  
hájit PRAVDU.

Vždyť upřímně, podívejme se, kam při-
vedla tisíciletí našeho mlčení?! Denně umí-
rají lidé kvůli lži. Umírají proto, že se tvr-
dí, že nejsou peníze na jídlo, vodu, léčení, 
zdravotnictví... A v ten samý moment se 
díváš, jak miliardy tečou do kapsy jednot-
livcům - a ještě tečou z našich peněženek! 
Miliardy se tratí na zbrojní průmysl, který 
je mimochodem zase určený na likvidaci 
lidí. Obchoduje se se strachem, uměle se vy-
tváří dojem, že ve světě nic nejde změnit, pro-
tože, protože, protože... 

Řeknu vám proč: protože jsme moc sami 
odevzdali jednotlivcům, kteří mají všeho 
tolik, že jedinou zálibu nacházejí v tom, 
že hrají člověče nezlob se s lidskými živo-
ty! Naší ignorací a mlčením jsme dopustili, 
že se denně prodávají děti do otroctví, jak 
pracovního, tak i sexuálního. Každý den při-
bývají oběti násilí všech druhů ― a velmi čas-
to se to děje nám na očích! A víte, co je ještě 
velmi bolavý příklad? Když se vědec rozhodne 
mlčet. A ještě bolavější je, když je jich hodně...

Víte, že zemětřesení, tornáda a další pří-
rodní katastrofy se dají předpovědět? Víte, 

že existují zařízení, která dokáží změřit, 
kdy a kde zemětřesení bude a jakého bude 
stupně? Co myslíte, na co tato zařízení jsou 
dobrá? Možná by vás napadlo, že se mohou 
upozornit lidé, kteří na daném místě žijí a 
mohou se evakuovat... Souhlasím. Tak proč 
se to neděje?! Proč lidi umírají?

Prostě to nikomu neřekli. A lidé zemře-
li, protože nebyli varováni... Ale dějou se i 
případy, kdy to vědec posouvá dále a žádá eva-
kuaci, ale příslušné nadřízené orgány řeknou: 
„Mlč, odklidit těla je levnější než evakuace.“

 Přijde vám normální, že život člověka 
nemá v současném světě absolutně žádnou 
hodnotu? Baví vás žít jako něčí figurka? Pro-
tože ve své podstatě, ve spotřebitelském for-
mátu jsme figurky všichni. Tak možná stači-
lo?! Možná to změníme? Možná přestaneme 
věřit lžím o tom, že nic nemůžeme a nedo-
kážeme a prostě začneme konat? Lidi, nepo-
chopte mě špatně, ale na naši společnost se 
řítí obrovská katastrofa. Všechno, co se děje 
s klimatem nyní, je ještě slabý odvar toho,  
co přijde. 

Nejhorší ale je, že když věříme lživé 
příčině, nemůžeme vyřešit tu skutečnou  
a v podstatě dobrovolně skáčeme do hrobu. 
Já nechci skočit do hrobu. Já chci žít. A chci, 

aby žili všichni moji přátelé, i lidé, které ne-
znám. Chci, aby žili moji rodiče. Chci, aby 
děti na téhle planetě měly krásnou budouc-
nost a vyrostli z nich dobří lidé, kteří budou 
skutečně svobodní a budou chápat hodnotu 
lidského života.

Všichni, globálně. Musíme spojit úsilí, 
včetně toho vědeckého. Musíme podrobně 
prostudovat příčiny globálních změn kli-
matu na Zemi a začít pracovat na nových 
technologiích, které nás dokážou ochrá-
nit. A k tomu je nutný obrovský lidský po-
tenciál, kterého dosáhneme jedině globální 
a mezidisciplinární spoluprací.

Musíme dostat na první místo lidský život. 
Protože jedině tehdy si budeme pomáhat. 
Tehdy nebude žádná klimatická katastrofa 
tak hrozná, protože lidé zůstanou naživu a 
vzájemně si pomohou. Musíme vybudovat 
Tvořivou společnost. Je to jediné východis-
ko a my to můžeme dokázat! Jediné, co nám 
může zabránit, je vlastní pochybnost. A tu 
může každý překročit velmi snadno u sebe v 
hlavě. Prosím, pokud chcete žít, prostudujte 
si Tvořivou společnost a zapojte se. Svět po-
třebuje hrdiny. A dnes je hrdina každý, kdo 
přestal mlčet. Avengers nepřijdou.

PS: Co se týká těch hvězd, i zde je nutné 
říkat pravdu. Protože je sledují miliony lidí 
po celém světě a v podstatě se jim klaní... 
Vidíme v nich vzory a oni zatím jen ukazují, 
že jsme pro ně odpad. Tím se provinili proti 
lidskosti. Kdyby promluvili, mohli zachrá-
nit životy. Ale místo toho chtěli peníze... 
Možná přišel čas přehodnotit i to, v kom 
vidíme příklady. 

Markéta Vacková

Nedávno, po konferenci 4. 12. 2021, vyšlo video „Remember these people. They did not 
come“. (Zapamätajte si týchto ľudí. Neprišli. pozn. redakce). Video ukazuje všechny tváře, kte-
ré byly pozvány miliony lidí na všelidskou diskuzi „Globální krize. Čas pravdy“. Byli pozváni, 
aby promluvili o vážnosti sjednocení všech lidí na planetě v současné době, kdy čelíme blížící 
se globální klimatické katastrofě. Tyto osoby nejen že ignorovaly desetitisíce pozvánek, ale 
někteří ještě měli tu drzost a žádali peníze za to, aby věnovali lidstvu 20 minut svého času. 
Po sdílení videa jsem slyšela ještě hodně pochybností a kritiky, co jsme si to dovolili, takto je 
veřejně „ponížit“. Ale víte, co vám povím?

Proč lidi umírají? Protože ti, kdo mohou 
zachránit životy, se rozhodli mlčet!Kam přivedla tisíciletí našeho mlčení?!

Jedna z obrovských lží,  
na které se vydělává, je, že příčinou 
změny klimatu je CO2. 

Každý den přibývají oběti

Přijde vám to normální?!

My se musíme spojit!

Celé video Remember these 
people. They did not come,  
si môžete pozrieť  
so slovenskými titulkami:


