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KAM SMĚŘUJE VÝVOJ? 
 

Tuto otázku si jistě mnohý z nás už nejednou položil. K 
tomu, abychom byli schopni odpovědět skutečně zasvě-
ceně, je nutno poněkud poodstoupit od problému a to 
proto, abychom ho byli schopni uvidět v celé komplex-
nosti. 

Je vývoj nás lidí pouze v tom, že se snažíme sami sebe vy-
víjet a zdokonalovat, nebo je také v tom, že celá naše společ-
nost jde vývojem s určitým záměrem? 

Ve starém Sumeru na hliněných destičkách se našly zá-
znamy zákonů tehdejší doby. V současné době, alespoň u 
nás, je v zákonech mírně řečeno nepořádek. Jednou platí to a 
podruhé ono. Jednou je v právu ten, kdo za pár let je prohlá-
šen za zločince a naopak. Není snad to dostatečným důka-
zem, že vývoj je ve slepé uličce?  

Není. 
Jde o to, že stojíme příliš blízko problému a je nutno pood-

stoupit. Dalším argumentem je skutečnost, že to, co v minu-
losti bylo nosným prvkem rozvoje (zákon), v současné době je 
jen okrajovou záležitostí. Dnes rozhodujícím kritériem pro po-
krok je POZNÁNÍ a nikoliv zákon jako takový. Je nutné jít ale 
po pořádku a tak otázka zní. 

Jak? 
Třeba tak, že se pokusíme najít jisté zákonitosti ve vývoji a z 

nich odvodit to, co bude následovat. 
Na prvopočátku tedy vezměme už zmiňované Sumery. Jaké 

to vlastně byly zákony a co jimi mělo být řečeno, případně co 
měly řídit? 

 
 

 
 
 
 

1500 0 2000 

SUMÉR ŽIDÉ KŘESŤANÉ BUDOUCNOST 
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V čele společnosti stál absolutní vládce. On rozhodoval o 

všem. Spravedlivě nebo ne. Jeho rozhodnutí bylo konečné a 
neměnné. Přesto ale bylo vhodné vytvořit jistý standard, který 
by jednoznačně vyjadřoval jeho vůli. On pochopitelně mohl 
tento standard porušit a to novým rozhodnutím. Nebyl jím 
tedy vázán. Pro něho to byla jen jeho prodloužená ruka, která 
postihovala ostatní. Jistě, byl tu jistý pokrok ve smyslu zobec-
nění práva. Tento pokrok byl ale velmi malý v porovnání s tím, 
co bychom dnes od takového práva očekávali. Shrneme-li to, 
pak se dá říci, že sice existovala jakási norma, ale ve skuteč-
nosti se jednalo spíše o náznak práva, nežli o právo jako tako-
vé. 

Zlom nastává kolem roku 1500 před naším letopočtem. V 
tomto období se vyčleňují Židé z masy obyvatelstva Země a 
vytváří uskupení, jež je zvláštní v mnoha směrech. Židé exis-
tovali i před tímto datem. To, co je ale spojuje a tvaruje, vzniká 
právě v tomto období. Kolem roku 1500 př. n. l. dochází k his-
torické události. Vyvedení Židů z Egypta. Pod vedením Mojží-
še se Židé vydávají na svou pouť. Ta trvá 40 let a jde přede-
vším o pobyt na poušti či polopoušti. Duchovně ale jde o zcela 
nové a na tehdejší dobu revoluční pojetí soužití a tvarování 
národa. 

Mojžíš si velmi dobře uvědomuje situaci, a protože se jedná 
o jednoho z největších zasvěcenců tehdejšího světa, jsou mu 
známy i jisté praktiky a postupy, které mohou být ku prospě-
chu právě vznikající entitě Židů, jako naprosto samostatného 
národa. 

Jeho prostřednictvím je deklarováno DESATERO. 
Jde o soubor základních zákonů, které jsou závazné bez 

výjimky pro všechny, a tedy i pro něho. Nejde tedy o stejný 
princip jako u Sumerů čí Egypťanů ale o zcela něco jiného. 
Tyto zákony pochopitelně nelze stvořit člověkem, neboť by 
bylo možné zdůvodnit jejich porušení. Musí být proto dány 
někým, kdo je nezpochybnitelný. Tedy samotným Bohem. 
Podívejme se jak vypadaly.  
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DESATERO  (zkrácená verze) 
 

1. V jednoho Boha věřiti budeš 
2. Nevezmeš jména Božího nadarmo 
3. Pomni, abys den sváteční světil 
4. Cti otce svého i matku svou 
5. Nezabiješ 
6. Nesesmilníš 
7. Nepokradeš 
8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému 
9. Nepožádáš statku bližního svého 

10. Aniž požádáš čehokoliv z majetku jeho 
 

Původní text 
 

1. V jednoho Boha věřiti budeš 
2. Nevytvoříš žádnou podobu Boha a nebudeš se jí kla-

nět 
3. Nevezmeš jména Božího nadarmo 
4. Pomni, abys den sobotní světil 
5. Cti otce svého i matku svou 
6. Nezabiješ 
7. Nesesmilníš 
8. Nepokradeš 
9. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému 

10. Nepožádáš statku bližního svého, aniž požádáš čeho-
koliv z majetku jeho 

     
Původní text se odlišuje pro nás v nepodstatné věci. Křesťané 
se totiž za každou cenu chtěli distancovat od židovství, a tak 
pozměnili několik věcí. Změnili sváteční den (sobotu) na nor-
mální a za sváteční prohlásili do té doby "pracovní" neděli. 
Také zrušili zákaz zobrazování a napodobování Boha a tím 
jim vypadl jeden z příkazů DESATERA. Aby ho nahradili, tak 
poslední příkaz roztrhli na příkazy dva, a tím dosáhli stejného 
počtu jako Židé. Tedy deseti příkazů. Pochopitelně se jedná o 
křesťany, kteří již byli organizování v církví, řízené Římem. Jak 
a kdo byli skuteční křesťané, si ještě povíme. 
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Teď se ale vrátíme do doby Mojžíše. 
Mojžíš vyvedl z Egypta židovské obyvatelstvo, ale ve sku-

tečnosti se jednalo pouze o obyvatelstvo židovského původu, 
které v mnoha směrech převzalo nejenom egyptské zvyklosti, 
ale i egyptské myšlení a dokonce i v některých případech 
egyptskou víru. K tomu, aby se v budoucnosti dalo opřít o jed-
notný a především soudržný lid, bylo nutno mu vštípit zásady, 
na kterých lze toto povědomí vytvořit a udržet. Je jím už zmi-
ňované DESATERO. Ono totiž poprvé staví člověka do role 
naprosto rovnocenné s kterýmkoliv členem souručenství. Člo-
věk tak osobně přebírá odpovědnost sama za sebe, a je od-
povědný nikoliv vrchnosti, ale přímo Bohu, za to, co žije. 

To má hned několik velmi významných dopadů.  
 

• Každý jedinec je řízen sám sebou a hlídá si své jed-
nání. Překročení příkazů DESATERA ho totiž staví 
mimo společnost zcela automaticky. Není zapotřebí 
žádných soudů ani čehokoliv podobného. Viník se 
cítí sám vinen a společenství to jen potvrzuje. Jde o 
systém, který hlídá sám sebe! 

• Důstojnost člověka je značně na výši. Vždyť je přeci 
řízen příkazy samotného Boha. Člověk se bude v 
takové společnosti cítit velmi dobře, a vlastně je zde 
zaručena soudržnost, zcela nenásilným způsobem, 
ale zato o mnoho pevnějším. 

• Dává mu perspektivu života a jistot, jaké dosud ne-
poznal. Je ochoten za tyto jistoty dát cokoliv, včetně 
svého života. 

 
Je tu ale jeden problém. K tomu, aby vše toto bylo účinné, je 

zapotřebí, aby lidé zapomněli na jistoty minulého žití. Že se 
nejedná jen o prázdná gesta se měl možnost přesvědčit Moj-
žíš velmi záhy. Když sestupoval z hory Sinaj s deskami 
DESATERA, tak měl možnost uvidět v táboře Židů ZLATÉ 
TELE. 

 To ho velmi rozčílilo a dokonce ve zlosti rozbil ony kamenné 
desky. Důležité ale pro nás je to, co neváhal provést. Nařídil 
svým věrným, aby s mečem prošli ležením a zabili každého, 
kdo nebude na jejich straně. Utopil tak odboj v krvi. Mrtvých 
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bylo mnoho tisíc. Mojžíš ale věděl, co dělá a proč. Šlo o sku-
pinu lidí, kteří reprezentovali "staré" zvyky. ZLATÉ TELE bylo 
přeci symbolem Egypta. On dával podnět k vytvoření zcela 
nového etnika a to pod symbolem BERANA, kterého symboli-
zoval především velikonoční beránek. Čas BERANA měl te-
prve nastat. Mojžíš ale vytvářel národ pro budoucnost, a proto 
také symbol BERANA byl symbolem budoucnosti. Lidé tehdej-
ší doby ale byli stále pod vlivem vládnoucího symbolu, a tím 
byl BÝK (proto ZLATÉ TELE). 

Mojžíš dosáhl svého. Musel se ale sklonit před uvedeným 
principem starých zvyků. Proto vlastně byli Židé na poušti 40 
let. Bylo nezbytně nutné, aby pamětníci egyptských časů vy-
mřeli a noví členové společenství měli v krvi jen princip nový. 
Co se tím dosáhlo, bylo jasné v okamžiku, kdy se Židé pohnuli 
z pouště a vstoupili na území Zaslíbené země. Nikdo jim ne-
mohl odolat. Podíváte-li se do Bible, pak zjistíte, že je plná 
varování odklonu od Boha (DESATERA). Vždy, když se Židé 
opět k němu navrací, tak překonávají i ty nejtěžší překážky 
osudu. Dodnes tento národ existuje, přestože všechny ostatní 
národy tehdejší doby odvál čas, a to včetně egyptského, po 
kterém zůstaly jen pyramidy1. To vše si Mojžíš velmi dobře 
uvědomoval, a proto jednal tak, jak jednal. DESATERO bylo 
jeho mocnou zbraní. 

Podívejme se teď na společné rysy obou zákonodárných 
předloh i na to, co je rozděluje. 

Obě vydávají striktní příkazy. Nikde není ani slovo o lás-
ce, soucitu nebo porozumění. V tom jsou zajedno. Liší se 
ale velmi výrazně svým dopadem na člověka.  

Zatímco porušení sumerských zákonů mohlo být v očích ji-
ných lidí i hrdinstvím, pak porušení DESATERA bylo v očích 
všech lidí zločinem. 

Jde o zcela jinou kvalitu prožívání! To je nutné si uvědomit, 
abychom mohli pochopit stav, v němž se Židé ocitají. To, co 
pro jejich dobu bylo naprostým požehnáním, se postupem 
času ukázalo jako brzda jejich vývoje. V současnosti jsou Židé 
vázáni do společenství, které je anachronizmem doby. Jistě, je 
tu pokus v moderním židovském státě, vysmeknout se z uve-
dených pout. Je to ale velmi pracné a jde to ztěžka.  

                                                 
1 V současnosti žijí na území Egypta Arabové a nikoli Egypťané.  
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V čem je onen problém? 
To, co při vzniku DESATERA bylo velkým přínosem, se uká-

zalo jako brzda za cca 1500 let tak zjevně, že musela přijít 
náprava. Náprava v LÁSCE. Ano, je to láska, soucit a poro-
zumění, co bylo nutno doplnit po 1500 letech.  

Nebylo to možné včlenit hned při vzniku DESATERA?   
Nebylo! 
Důvod je nasnadě. V té době vládl zcela jiný Duch času. Li-

dé teprve měli k lásce dojít. Pokud by byla zahrnuta v 
DESATERU, pak by bylo toto DESATERO striktně odmítnuto.  
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NASTÁVÁ NOVÁ ETAPA VÝVOJE.   

 
Přichází narození KRISTA. On přináší zcela jinou kvalitu. Už 

nejde o ŘÁD a z něho plynoucí zákony a pořádek. Jde o mno-
hem víc. Jde o LÁSKU. Mezitím byl ŘÁD značně zdeformován 
a sice tím, že byl použit a využit státem. Římská říše je známa 
položením základů tak zvaného římského práva. My tu ale 
nebudeme rozebírat výhody či nevýhody tohoto právního sys-
tému, ale pouze poukazujeme na to, že místo rozvinutí ve 
směru kam ukazuje DESATERO, se stal pravý opak.  

DESATERO po svém vyžití ukazovalo jednoznačně na sys-
tém LÁSKY. Proto také přichází Kristus, jako naplnění tohoto 
odkazu. Zatímco temné sily se vrhly na zničení ŘÁDU, objevu-
je se nový fenomén a ten znovu pozvedá lidské sebevědomí 
na vysokou úroveň. Tato úroveň je dokonce mnohem vyšší, 
nežli ta předchozí. 

Podívejme se na to, co to vlastně Kristus přináší. On mluví o 
LÁSCE. Nejen mluví, on jí káže, ale i žije. On sám je projevem 
LÁSKY. Teprve tento přístup otevírá nádheru života. Mnozí 
dodnes neporozuměli jeho odkazu, a přitom je tak jednoduchý. 
Toto neporozumění spočívá v tom, že LÁSKU je nutno žít či 
prožít k tomu, abychom porozuměli, o čem vlastně je. Ten, 
kdo o LÁSCE pouze slyšel – nezná jí. Ten, kdo o ní píše a 
nežije jí – nezná jí. Ten, kdo o ní filozofuje a neprožije jí – ne-
zná jí. LÁSKU nelze poznat jinak, než skrze život sám. LÁSKA 
je hluboké souznění Života, Vesmíru a Boha. Jen naplněním 
odkazu všech těchto veličin je možné tuto LÁSKU uchopit. Je 
jasné, že tu nemluvím o lásce muže a ženy dneška, která je 
sražena na kolena pouhým prožíváním více méně emočního 
vztahu. LÁSKA, o níž hovořím, oslovila jen nemnohé z nás. 
Tato LÁSKA je láskou na celý život a nemá nic společného s 
emočním vzplanutím, kterému dnes tento název (láska) připi-
sujeme. 

Kristus, zrovna tak apoštolové i první křesťané, jsou touto 
LÁSKOU naplněni.  
Čím jsou to vlastně naplněni, co je ona LÁSKA, která je na-

prosto ojedinělá, a s níž se dosud setkal jen málokdo. LÁSKA 
je energie čtvrté čakry, jež svým působením a transformací 
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těla umožňuje jeho nesmrtelnost v ukládání esencí do torzních 
(příčných)2 polí informačních struktur našich jemnohmotných 
těl. Tuto složitou definici si nyní vysvětlíme na jednoduchých 
příkladech. 

Těsně po ukřižování Krista dochází k pozoruhodné události. 
Šavel, jeden z velmi intenzivních a obávaných pronásledo-

vatelů křesťanů, má u Damašku mystický zážitek Krista. Při 
něm je do jeho Já–ství otevřena cesta vysokých vibrací 
LÁSKY  (tedy samotného Krista). Šavel projde bleskově očis-
tou a přijme tuto vysokou energii informačního charakteru, 
jako součást sebe sama.  

Mění se na zcela jinou bytost (transformuje se). Nadále pou-
žívá jméno Pavel a jde o velikána rané církve. Jde o sv. Pavla. 
Co se vlastně stalo. Šavel jako pronásledovatel křesťanů, byl 
tím, kdo chtěl dodržovat pořádek, řád a vadila mu disharmo-
nie, kterou v daném okamžiku přičítal křesťanům. Byl ale zá-
roveň i hledajícím člověkem.  

Na rozdíl od současnosti, není nikdo předem vinen svou ne-
znalostí zákonů před BOHEM. Boží spravedlnost, na rozdíl od 
lidské, nikoho nečiní odpovědným, pokud ten jedná z nezna-
losti.  

Proto může dojít k tomu, že úhlavní nepřítel je bez problému 
přijat do souručenství křesťanstva. Je nutné si uvědomit, že v 
té době se jedná o skutečné křesťany, kteří jsou naplnění Kris-
tovým odkazem.  

Oni mají v sobě to samé, co získává sv. Pavel. LÁSKU. Pro-
to zde není místo pro cokoliv ve smyslu msty či odplaty. Tyto 
emoční energie vskutku nemají se skutečnou LÁSKU, nic spo-
lečného. 

Po ukřižování Krista dochází k pokusu křesťany zlikvidovat 
za každou cenu. Jsou známy hrůzné scény, při nichž jsou 
křesťané předhazováni v arénách lvům jako potrava. Přitom 
stačí v mnoha případech zdánlivá maličkost. Zřeknout se Kris-
ta. Křesťané ale volí raději smrt, než by se zřekli své víry. Pro 
Římany nepochopitelná věc. Pro ostatní lidi to byl šok. Někdo 
se nechá roztrhat divou zvěří, jen aby nemusel zpochybnit 

                                                 
2 Nejednotnost v názvosloví. Jde o příčné a zároveň torzní 
pole. 
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svou víru. Pokud by se jednalo o jedince, pak lze namítnout, 
že není při smyslech. Množství křesťanů bylo ale mnohem 
větší, nežli by se dalo očekávat pro duchovní úchylku.  

Je tu tedy něco, co jednoznačně převažuje nad všemi hod-
notami dosud známého života římského občana. Něco, co 
nevyváží ani pozemský život sám o sobě. 

Ano, to něco byla LÁSKA. Lidé kolem prvních křesťanů 
měli možnost vnímat skutečnou víru, již přinesl Kristus, v pů-
vodní, nezměněné podobě. Tato víra vyvolávala mystický 
stav, jenž tito lidé zažívali a jenž lze nazvat prožitím pocitu 
hluboké, všeobjímající LÁSKY.  

Tato víra sama o sobě byla naprosto dostatečná, aby 
osvobodila člověka od všech pozemských starostí a 
všech provázaností negativního charakteru a umožnila 
mu hluboké prožití a prožívání skutečného života tak, jak 
byl původně zamýšlen při vytvoření člověka. 

 DESATERO nebylo zrušeno příchodem Krista, ale naplně-
no novým duchem dějin, který daleko převýšil vše, co toto 
DESATERO dosud obsahovalo. Dar Boží milosti, v podobě 
daru LÁSKY, dosáhl takového stupně, který pozvedl člověka 
do stavu dosud nebývalého souznění s Boží existencí.  

Nikdy v dějinách nedošlo k něčemu podobnému.  
Dosud nikdo na Zem nepřinesl podobnou nádobu Boží mi-

losti. 
Nebyl to ani Buddha, ani nikdo před ním, ani po něm, až do 

doby Krista. Kristus je vskutku mezníkem v lidských dějinách, 
a to, že tuto bytost jsme se odvážili zavraždit potupnou smrtí 
na popravčím nástroji tehdejší doby – na kříži, je velkou lid-
skou karmickou zátěží. Je to známka a pečeť naší hanby před 
duchovním světem, kterou budeme muset vyrovnat svou čin-
ností a prací pro Universum. 

Vraťme se ale ke křesťanům.  
Boj Říma s vírou v Krista byl čím dál tím méně účinný. Ať 

byly použity jakékoliv prostředky, tak tuto víru se nedařilo 
utlumit, natož zlikvidovat. Lidé stále houfněji přecházeli do 
tábora křesťanů a ve víře, která osvobozovala, nacházeli ře-
šení svých životních trampot. Byla to LÁSKA, jež je oslovova-
la, a oni naslouchali. 
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Řím, a vládnoucí elita, po třech staletích marných bojů po-
chopila, že tudy cesta nevede. Bylo jasné, že další boj by byl 
nejenom kontraproduktivní, ale přímo zkázný pro říši. Bylo 
nutno najít jiné řešení.  

Toto řešení se vskutku našlo, a to v tom, že boj byl zastaven 
zvenčí a přenesen dovnitř křesťanstva. Aby to bylo možné, tak 
došlo k formálnímu zastavení nepřátelství a k oficiálnímu přije-
tí tohoto náboženství jako státního. Řím se stal křesťanským.  

Do čela křesťanstva ale byli postaveni lidé toužící po moci, 
slávě, postavení a především po majetku. Že tito lidé neměli 
nic společného s LÁSKOU a s odkazy Krista, je evidentní. 

Tak po třech staletích ztratila víra svůj hlavní trumf, kterým 
byla ona LÁSKA s velkým L. Tato LÁSKA přešla do skrytu 
učení a je přístupná jen pro nemnohé z lidí. Jako nit se od té 
doby táhne dějinami a oslovuje pouze připravené. Tak sem 
tam se v dějinách objevují významní lidé, kteří tvoří výjimku v 
lidské populaci. U nás jde o lidi typu Jana Husa, Karla IV. ne-
bo J. A. Komenského. 

Podobně jako se zneužilo DESATERO na vytvoření zákonů, 
jež jsou poplatné vládnoucí vrstvě, tak i pojem LÁSKA byl de-
gradován na pojem s malým "l" a takto nadále prezentován. 
To, co je dnes míněno pod slovem láska, nemá nic společné-
ho s původním významem tohoto slova. Láska současnosti je 
degradována na vztah mezi mužem a ženou, a to v tom lep-
ším případě, jinak je tu hrubý pokus jí vykládat pouze jako 
"chemický produkt žláz", tedy v podstatě jako atribut sexu. 
Nejde o nevědomost, jak by se mohlo na první pohled zdát, 
ale o hrubý útok temných sil o její znevážení a zničení. 

Tak vedle útoku na DESATERO a především jeho zneváže-
ní v současných zákonech, je tu další útok proti lidskému 
souznění, odpouštění a soucítění. Tedy proti LÁSCE. 

Ani jeden z těchto útoku je nemůže zničit. Může ale u větši-
ny populace nastolit stav nevědomosti, který je vlastně stavem 
oddělenosti od těchto fenoménů minulosti. 

Proto nastává v současnosti další stádium vývoje, který de-
finitivně rozhodne o lidstvu. 

 
 
Tímto stavem je stav POZNÁNÍ.   
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Jsme v současnosti.  
Nepředstavitelná změť zákonů, nařízení a vyhlášek je tak 

obludná, že se v ní nevyznají ani specialisté s dlouholetou 
praxí a zkušeností, kteří na tento obor práva mnoho let studo-
vali. Vše je popisováno do detailu, který nikdy nemůže pocho-
pitelně vystihnout skutečnost.  

Takže je velmi snadné nacházet kličky a zákon obcházet a 
přestože je téměř nemožné obsáhnout vše, co zákon říká, je 
stejně nemožné dosáhnout toho, aby lumpové, podvodníci a 
darebáci všemožného kalibru byli trestně odpovědni. Stačí, 
aby se jen trochu vyznali v právu, či měli někoho, kdo to doká-
že, a v džungli zákonů jsou nepolapitelní. 

Přitom řešení je tak prosté, že až bere dech. Stačilo by, 
aby vše bylo vztaženo na několik základních práv, které 
jsou vztaženy přímo k člověku, podobně jako DESATERO 
a zbytek by byl přikryt tak zvaným DUCHEM zákona.  

Neboli.  
Soudce by s definitivní platností stanovil nejenom vinu, ale i 

zákon, který by se uplatnil jako předloha k řešení dané kauzy. 
Tak by se stalo, že počet zákonů by se scvrkl na několik desí-
tek, a ty by se bez problémů mohl naučit každý. Právo by se 
stalo srozumitelné, jednoduché a hlavně spravedlivé.  

To pochopitelně není záměrem temných sil, a proto je situa-
ce taková jaká je. 

Ještě daleko horší je situace s LÁSKOU. 
Jsme v systému, který je založen na opaku LÁSKY. Je zalo-

žen na dravosti, bezohlednosti a zničení soupeře. Je založen 
na netolerantnosti a bezcitnosti k člověku, k bližním, k přírodě i 
k věcem kolem nás. Konkurence, tak, jak je v současnosti 
prezentována, představuje to nejhorší z člověka a v člověku. 
Tvrzení, že jen konkurenční boj je cestou k pokroku, je jedním 
z nejhorších zločinů proti lidskosti. 

Jde tu opět o zničení základů LÁSKY v tom, že tolerance, 
souznění a pomoc je odsuzována na okraj společnosti. Ale ani 
to temným silám nestačí. 

Mají takovou obavu z LÁSKY, že se jí snaží degradovat i v 
takzvaných charitách a pomocných programech soucitných 
lidí. Současná pomoc lidem umírajícím v Africe či jinde hladem 
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a podvýživou nespočívá ve skutečné pomoci, ale pouze v po-
kusu zachovat současný stav.  

Jak jinak nazvat "pomoc", která přichází v podobě napůl 
rozkradených potravin a zásob nutných k přežití? Vždyť jde o 
pokus vytvořit z těchto lidí závislé, nemohoucí a nemyslící 
uskupení, které vždy bude ochotno k čemukoli za kus chleba. 
Toto není a nikdy nebyla pomoc, ale zločin. 

Skutečná pomoc spočívá v tom, že těmto lidem dopomůže-
me k tomu, aby byli soběstační. Aby žili jako lidé, kteří nám 
mohou cosi nabídnout a nemuseli čekat s nataženou rukou 
jako žebráci. Je nutno si uvědomit, že do tohoto stavu se ne-
dostali svojí vinou, ale vinou nás, bohatších, kteří nerozumnou 
měnovou politikou finančních zdrojů jsme je srazili na kolena.  

Nebudu se zde rozepisovat o dravosti měnového fondu svě-
ta, který je ochoten jít přes mrtvoly. Normálně uvažujícímu 
člověku to musí docházet. Chci pouze opět poukázat na ne-
skutečný útok jenž je veden proti normálnímu žití. 

Další degradací LÁSKY je přímo závratný trh se sexualitou. 
Nejde jen o pornografii, ale i o prostituci či zobrazování vyzý-
vavých žen, či polointeligentních svalovců v časopisech. V 
neposlední řadě jde i o nepředstavitelný nástup tuposti a bru-
tality ve filmech všeho ražení. Vše to má svůj hluboký dopad 
na společnost, která se tímto způsobem zastrašuje a degradu-
je v pozitivním myšlení a vývoji. 

 
Vývoj jako takový ale nelze zastavit. Nastupuje poslední 

fáze před rozhodujícím stavem, do něhož lidstvo míří.  
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CO JE TO POZNÁNÍ ? 

 
POZNÁNÍ představuje stav, v němž je jedinec schopen 

vnímat věci a události zevnitř jich samotných a to při pl-
ném svém vědomí. 

Tato definice zní poněkud tajemně. Přitom je vše velmi jed-
noduché.  

Na několika příkladech si ukážeme, co je a co není 
POZNÁNÍ. 
• Pokud někdo prohlásí, že 3x4=12, pak to může vě-

dět nebo hádat. V prvém případě bude vždy trvat na svém, 
neboť je si jist výsledkem. V jeho tvrzení není přítomna víra, 
ale POZNÁNÍ!     V druhém případě jde o spekulaci a s jistým 
procentem úspěšnosti, dotyčný očekává pravdivost svého 
výroku. Nejde tu o POZNÁNÍ, ale o víru. 
• Po určité době může člověk nabýt jistoty, že součet 

úhlů v trojúhelníku je vždy 180 stupňů a nikdy tomu nemůže 
být jinak. To i přesto, že se s tím neseznamoval přes matema-
tické důkazy. On to prostě "vycítí". Jde opět o POZNÁNÍ. 
• Vidím před sebou homeopatický lék a člověka, jenž 

ho přinesl. Pokud se dokážu vibračně napojit na lék i na do-
tyčného člověka, pak jsem schopen rozpoznat, zda vibrace 
souhlasí a lék je tím pravým, nebo tomu tak není a lék neza-
bere. To ale musím "vidět" či "vycítit" tak, že o tom nemám 
pochybnost. Pak lze mluvit o POZNÁNÍ skutečnosti. Pokud 
hádám, či dokonce používám kyvadla nebo virgulí, pak jde o 
spekulaci. Léčitel, jenž "nevidí", vlastně nikdy žádným léčite-
lem nebyl. Jen slepě důvěřuje síle, o které se domnívá, že mu 
dobře radí. Nejde o POZNÁNÍ, ale domněnku. 
• Vezmu do ruky kámen, jenž zvednu ze země a uvi-

dím vše, čím tento kámen procházel v čase. Uvidím situace a 
děje, kterých byl svědkem. Uvidím a procítím Ducha doby, 
kterou tento kámen měl možnost "vidět a zažít". To proto, že 
jsem schopen odčítat informační pole s tímto kamenem spoje-
né. Nejde o nic jiného, než o POZNÁNÍ skutečnosti. 

Takže takovéto POZNÁNÍ není ničím jiným, nežli proniknu-
tím dotyčné věci či události svým vědomím tak, že mám mož-
nost je uchopit nejen zvenčí, ale především zevnitř.  
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Libuše kdysi věštila slávu Prahy. Tato věštba byla provede-
na v transu. Vědoucí člověk, naplněn POZNÁNÍM, uvidí totéž 
při plném vědomí, a dokonce i v situaci, kdy je jeho fyzická 
pozornost upřena jinam. 

K tomu, aby někdo mohl dospět do tohoto stavu, tak musí v 
sobě soustředit vše předchozí. Je zapotřebí porozumět a umět 
žít ŘÁD i LÁSKU. Jen takový člověk může postoupit o stupeň 
výše, a to do POZNÁNÍ. Ten, jenž toto ovládá, ovládá i umění 
„číst“ druhého. Tím se rozumí nejenom číst jeho fyzické tělo, 
zda je či není v pořádku, ale i astrální tělo, ale i tělo myšlenko-
vé. Takový člověk vidí karmu jiného člověka, zrovna tak, jako 
jeho předurčení nebo jeho myšlenky.  

 
Stojíme na prahu úžasné proměny člověčenství. 
 
Námitka, že tohoto stavu dosáhnou jen nemnozí, neobstojí.  
Kolik bylo raných křesťanů? Hrstka. Přesto nebylo nic platné 

je pronásledovat a likvidovat. Oni, přestože byli v menšině, 
nebyli zdolatelní sebelépe vybavenou represní mocí. Neměli 
zbraně a ani je nikdy nepoužívali, a přesto dokázali srazit na 
kolena takovou říši, jakou byl Řím. Síla myšlenky je nesrovna-
telně silnější, nežli sebevětší a sebedokonalejší zbraň. To, co 
dokázala hrstka křesťanů, dokáže daleko lépe a účinněji i byť 
jen několik jedinců vybavených POZNÁNÍM. 

Rané křesťanství v sobě soustředilo pouze výdobytky ŘÁDU 
a LÁSKY. Jistě, nebylo to málo, ale bylo to pořád ve smyslu 
pasivity. ŘÁD oslovoval člověka a učil ho odpovědnosti. Od-
povědnosti sama před sebou. LÁSKA pak umožnila průnik do 
stavů, v nichž člověk začal chápat a rozumět vyšším stavům 
Universa. To vše bylo velmi pozitivní. Bylo to ale stále napad-
nutelné silami Temnoty a rozpoutaný boj se stával víceméně 
nerozhodným. 

 
Síly POZNÁNÍ jsou ale jiné. Ony mají úžasnou průraz-

nost. Síly Temnoty je nemohou zdolat. Dojde tedy k "lá-
mání chleba". Síly POZNÁNÍ vznikají a jsou činné při pl-
ném lidském vědomí. Jsou schopny využít vše, co člověk 
má k dispozici, včetně rozumu. To je úžasnou "zbraní", 
kterou jsou a budou síly Temnoty paralyzovány. 
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Zdá se, že na světě jsou již připraveny situace, které již za-
čínají tento scénář naplňovat. Podle všech předpokladů došlo 
již k inkarnaci velmi významných bytostí do naší lidské sféry. 
Ne, nejedná se o fyzický návrat Krista, jde o něco jiného. Jde 
o bytosti, jež nám lidem budou ukazovat cestu k POZNÁNÍ, a 
zrod Krista bude v každém z nás. Tím, že se vnitřně přerodí-
me, či zrodíme znovu v duchu, mu otevřeme cestu, což je 
onen slibovaný druhý příchod. 

Tak jako se Židé hluboce mýlili v tom, že čekali (a dosud če-
kají) na Spasitele, který stane v jejich čele a jako národ je po-
vede od vítězství k vítězství, tak se také mýlí ti, kteří čekají 
druhý příchod Spasitele na fyzické rovině. Ano, on se vrátí. 
Vrátí se v okamžiku, kdy my lidé ho budeme schopni přijmout. 
Vrátí se v okamžiku, kdy ho sejmeme z kříže, a to jak fyzicky 
(přestaneme se prezentovat popravčím nástrojem), tak přede-
vším duchovně. Ve skutečnosti od nás nikdy neodešel, jen my 
lidé jsme nebyli schopni dostat se do situace, abychom to po-
střehli. 

Co se tedy vlastně stane? 
S největší pravděpodobností dojde k rozdělení lidstva. Na ty, 

kteří vědí (mají POZNÁNÍ) a na ty, kteří zůstanou služebníky 
Temnoty. 

To je ale již téma na jiné pojednání. 
 
 
 
 

Klepejte a bude vám otevřeno. 
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Vývoj společnosti 
 
Vedle vývoje člověka je tu i pozorovatelný vývoj společnosti. 

Co si o něm můžeme říci, když o vývoji člověka panují až ne-
skonale nesmyslné hypotézy? Které se tu opírají o stvoření v 
6 dnech, tu zase až v naivní víru v Darwina, tu zase o zavle-
čení DNA z Kosmu a podobné další hypotézy.  

Skutečnost, tak jak je prezentována v Duchovní vědě, na-
hlíží jen málokdo. Proto se nyní zaměříme na poněkud jinou 
část vývoje člověka a to na jeho prostředí ve smyslu společ-
nosti, a tím sladíme pohled na člověka i na jeho prostředí, v 
němž se vyvíjí, a pojmeme tuto oblast komplexněji. 

Tak nějak samozřejmě se předpokládá, že společnost je 
produktem člověka a nikoliv tedy tím, kdo se na vývoji podílí. 
Společnost je ale obojím. Je zároveň produktem vývoje člově-
ka, ale i tím, kdo tohoto člověka zpětně tvaruje a působí na 
něj. 

Pokud si lidé vytvoří prostředí, které je nevhodné pro jejich 
další bytí, jsou tímto prostředím zpětně tlačeni k jeho uvedení 
do stavu souladu s okolím, s přírodou, i s Bohem, i s ním sa-
motným.  

To že tento mechanismus pracuje, je zřejmé. Pracuje ale i 
další, který není tak jednoznačně rozlišitelný. Jde totiž o to, že 
vedle člověka jako takového se zároveň vyvíjí i celé souručen-
ství ostatních bytostí, od nejnižších až po ty, které nám mizí v 
Boží záři. Oni pro svůj vývoj používají nás samotné s tím, že 
se nás snaží vést Evolucí a tím dosahují vyšších stavů a po-
stů. K tomu nám jako prostředek připravují částečně i ono pro-
středí, v němž žijeme. Musí to být pochopitelně jen částečně, 
protože není možné nám cokoliv vnucovat. Takže to ovlivnění 
je jen nepřímé. 

Podívejme se tedy jak jedno z těchto prostředí a to spole-
čenské zřízení působí. Jde zdánlivě jen o výtvor člověka.  

Ano je to pravda. Zároveň ale je i pravdou to, co je tu na-
značeno, byť v nepřímém a tedy skrytém působení. Za příklad 
si vezměme Evropu. 

Lze tu rozpoznat celkem tři stádia vývoje tohoto společen-
ského uspořádání. 
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SVOBODA – ROVNOST –  SPOLUPRÁCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lokální – vůdcovský typ – > SVOBODA. 
 Národní – státní útvar – > ROVNOST. 
 Globální – společenství států – > SPOLUPRÁCE. 

Svrchovaný 
vládce užívá 

principu 
SVOBODY

Státní útvar je 
základem pro 

systém  
ROVNOSTI 

Evropská Unie  
je základem pro systém 

SPOLUPRÁCE států

St. útvar je 
základem 

ROVNOSTI 

Vládce STÁT 

EU 
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Na obrázku je jasně vidět různé stavy vývoje společnosti. Na 
ty se nyní zaměříme a tímto fenoménem vývoje se budeme 
zabývat podrobněji. 

Přibližně před tisícem let se v Evropě začala dít neuvěřitelná 
změna. Začaly se zde formovat státní útvary. Abychom po-
chopili dalekosáhlost této změny, tak se musíme podívat na 
to, co bylo před tímto obdobím. 

Na určitém území byl správcem absolutní vládce s tím, že 
jeho slovo bylo Zákonem. On rozhodoval o všem a tím před-
stavoval veškerou moc, ať se jedná o moc výkonnou, soudní 
či zákonodárnou. Tento vládce se odlišoval od ostatních právě 
svým postavením. Je lhostejné, zda ho budeme nazývat pá-
nem, nebo hrabětem nebo třeba knížetem nebo jen kmeno-
vým vůdcem. Rozhodující je v tomto pohledu jeho postavení, 
které ho delegovalo do stavu hlavy společenství. 

Jenom on a nikdo jiný si užíval plně svobody, která byla 
zaměřena na ovládání vnějšího prostředí. Tím pochopitelně 
nebyla úplná, protože ani svoboda bez dalších atributů, což je 
rovnost a spolupráce, nedává plný smysl. Tím tento vládce 
sice tuto svobodu vně mohl plně používat, ale vnitřně byl ne-
svobodný a tedy otrokem svého postavení. Tím chci říci, že 
tento stav SVOBODY není úplný, ale je. Je tu projev, byť neú-
plný (chybí mu ony již zmiňované části – rovnost a spoluprá-
ce), přesto plně srozumitelný. Byl prvním z trojice zásad žití 
společnosti, který se měl projevit a také projevil. Z pohledu 
ovládaných lidí se tento vůdce jevil tak, že je nejenom nej-
mocnější, ale zároveň i nejmoudřejší. Pochopitelně to je po-
hled lidí, kteří jsou na tomto vůdci závislí, a tudíž nemůže být 
objektivní. Nejde tedy o moudrost ale pouze o chytrost či spíše 
vychytralost. Lidé, kteří byli tímto vůdcem ovládáni, jsou tedy 
těmi, kdo vlastní pouze princip duše pocitové. Z uvedeného je 
jasné, že tento stav byl ve své době jedině možný a tím po-
chopitelně i žádoucí. Před asi tisíci lety se ale situace začíná 
měnit. 

Ostatní lidé se stále více vymaňují ze stavu duše pocitové a 
přecházejí do stavu duše rozumové. Sice nedosahují hodnot 
svých vůdců, ale nehodlají již být pouhými vazaly, kteří ničemu 
nerozumí, a nic nechápu. 
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Začíná se rodit stát, kde sice ze začátku to vypadá jen na 
větší a mohutnější uskupení vůdcovského typu, ale zdání kla-
me. 

Ve státě totiž platí něco, co dříve nebylo. Tím něčím jsou 
zákony a zákony představují stav, kdy strany vstupující do 
sporu musí respektovat stav, kdy se na ně tyto zákony vztahu-
jí, musí tedy respektovat stav rovnosti.  

Ano, rovnost před zákonem postihuje i panovníka. Vztahuje 
se na prvního muže státu, zrovna tak jako na posledního z lidí. 
Tím to ale nekončí. Rovnost v zákonech začíná zvedat sebe-
vědomí lidem. Už to nejsou nesvéprávní a na vůdci závislí 
jedinci, ale postupně začínají přebírat odpovědnost za své 
činy a cítí se za ně odpovědní. 

Postupně se začíná vytvářet stále větší skupina lidí, kteří 
jsou na úrovni, ze které uplatňují onu rovnost. Jde o lidi, kteří 
se označují za "urozené". Ve skutečnosti jsou ale těmi, kteří 
rozvinuli mnohem více duši rozumovou, nežli většina popula-
ce. I když jsou všichni lidé označeni za rovnocenné před zá-
konem, tito lidé jsou ale těmi, kdo tuto rovnost vyžadují i v 
ostatních sférách svého života. Panovník musí stále více a 
více přihlížet k jejich názorům, protože jsou schopni vytvořit 
politický tlak, který je v mnoha směrech i důležitější, nežli jeho 
vlastní postoj. Ve druhé polovině minulého tisíciletí se již vy-
tváří parlamentní demokracie a vliv panovníka tím dost upadá. 
K tomu, aby se to dalo nazvat demokracií, tak jak jí známe 
dnes, to má zatím ještě daleko, ale dějinný směr vývoje je 
jasný.  

Přesto po celou dobu minulého tisíciletí je tu snaha zvrátit 
dějinný vývoj. Vidíme tu hned několik od sebe odlišných časo-
vých pásem. Jde o nástup (tvorba státu), pak o dobu nástupu 
Duše vědomé (od r. 1413) a následně o dobu jejího uplatňo-
vání, což je Průmyslová revoluce v Anglii. Na konci tisíciletí 
pak zhroucení i formálních zbytků "vladařů" ve smyslu monar-
chií. Vším tím je také zasažen i člověk jako jedinec. 

Kdo je tedy onen člověk, který prosazuje tuto rovnost?  
Podíváte-li se na tohoto člověka, tak vidíte značný posun. 

Jde o to, že vedle svobody získal další hodnotu a tou je ona 
rovnost. Jeho vnitřní stav je silnější, jeho sebevědomí větší a 
jeho činy se opírají o větší myšlenkovou stabilitu. 
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V praxi to pak znamená, že takovýto člověk už není prázdný, 
tak jako jen svobodný člověk, ale cítí a vnímá kolem sebe dal-
ší lidi, kteří se dostávají na jeho úroveň. Samozřejmě tu pořád 
chybí třetí vlastnost a tou je spolupráce. K tomu se ale ještě 
dostaneme. 

Uprostřed tisíciletí, konkrétně v roce 1413 Země vstupuje do 
znamení RYB. Toto znamení předpokládá dle svého hlavního 
představitele, tedy Jupitera, vládu moudrosti ve své vysoké 
podobě, nebo vládu chaosu ve své nízké podobě. Lidé nejsou 
zatím připraveni na tuto vysokou možnost vlády a tak vlastně 
se ujímá moci to, co je později spíše známo pod pojmem Ma-
terialismus, Věda a také zesílení lidského EGA. Vše to nahrá-
vá stavu rovnosti, ale také to vede k probuzení vyššího stavu 
naší lidské Duše. Otevírá se totiž stav známý jako Duše vě-
domá. To vede k prohloubení dosud otevřených Duší rozumo-
vých a tedy k utužení rovnosti. Zároveň ale je tu již první vlaš-
tovka budoucího stavu. 

Rovnost vrcholí po I. světové válce a to nejen zavedením 
všeobecného hlasovacího práva. Je tu ale zároveň poslední 
pokus zvrátit kolo dějin v nástupu totalit a to jednak komunis-
tické a jednak fašistické. Opět se tu objevuje opěvovaný Vůd-
ce. Z poměrně rychlého pádu obou totalit, i když ta komunis-
tická si dala více na čas, je jasně cítit odmítnutí lidí Evropy s 
těmito praktikami. Dnes prostě není možné dosadit jakého-
koliv "monarchu" na trůn a domnívat se, že vyřeší věci za 
nás. Není to možné a to bez ohledu na to, zda by se jedna-
lo o diktátora nebo zasvěcence. Doba je již dnes jiná a lidé 
v ní již vyzráli natolik, že je nutné nastolit systém, kdy si 
budou vládnout sami. Současné "demokracie" tomuto 
systému již nedostačují, protože jsou ve skutečnosti pou-
ze kamufláží demokracie. Jde ve skutečnosti o systém 
Oligarchie, který se jen nazývá demokracií, ale není jí. 

Skutečná demokracie vyžaduje skutečnou diskusi, což je 
něco zcela jiného, nežli v současnosti tolik upřednostňované 
hádky a prosazování svých "egoušů".  

Diskuse je nadnesení problému a jeho hodnocení z mnoha 
různých úhlů a zároveň jeho doplňování tak, aby se začínalo 
rýsovat řešení. Běžná diskuse pak probíhá v několika úrovňo-
vých vrstvách, v kterých se daný problém stále více tříbí, řeší 
a hodnotí ve smyslu najít již avizované řešení. Jde o stav, kte-
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rý pochopitelně nemá nic společného s prosazením sebe sa-
mého, ale pouze se snahou vyřešit daný problém. Vyřeším-li 
ho já, nebo někdo jiný je naprosto nepodstatné. Důležité je 
řešení problému, nikoliv já jako diskutující. Výsledné řešení je 
v mnoha případech velmi vzdáleno od původních možností 
řešení, které se nabízely při vstupu, tedy na začátku této dis-
kuse, a bývá někdy i dost překvapivé ve smyslu své brilant-
nosti. 

V současnosti pak začíná další kolo dějin. Na politickou scé-
nu se dere EU, tedy Evropská unie. Je to ona, která začíná 
propagovat to, na co jsme čekali celé tisíciletí – spolupráci.  

Tato spolupráce začíná na úrovni států a je nám vlastně ja-
koby vnucována systémem doby. EU se nejen jeví, ale je 
souručenstvím států, které zakládají zcela nový, dosud 
nepoznaný systém, v němž v budoucnu budou lidé žít. 
Tento systém nemá dosud pojmenování, tak jako ho má sys-
tém o řád nižší, tedy stát. Je to dáno tím, že jde o první takto 
utvořený systém. Jeho hodnoty, kterými se jeví či prezentuje 
vně, ale jasně prozrazují, oč jde.  

 EU nemá vojenské ambice. Chybí zde armáda typu ar-
mád USA nebo Číny či Ruska. 

 EU klade důraz na vzájemnou pomoc vyspělejších částí 
(tedy svých vlastních států) na pomoc méně vyspělým 
částem ve svém působení, tedy zaostalejším státům své 
oblasti. 

 EU také klade důraz na pomoc mimo své území, tedy na 
pomoc státům a národům, které se octly na pokraji hos-
podářské a společenské katastrofy. 

 EU svým regionům (státům) nic nevnucuje násilím, ale 
žádá a trvá na diskusi ve smyslu projednání a přijmutí 
odpovědných stanovisek. Zde se opět jedná o skutečnou 
diskusi, která ústi v řešení a nikoliv jen v plané řečnění. 

 EU podporuje a velmi se zasazuje za skutečnou kulturní 
výměnu, čímž velmi podporuje jednotlivé národy a jejích 
projevy ve smyslu svébytnosti. 

 
Těchto znaků je pochopitelně daleko více. Patří mezi ně i ty 

které jednoznačně ukazují na odpor reakčních sil. Lze jen s 
politováním konstatovat, že největší odpor těchto sil se rekru-
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tuje z našeho národa. Jejich krédem je návrat k "suverenímu" 
státu, ale v mnoha případech je to skrytý pokus návratu k 
"vůdcovskému" projevu řízení společnosti. Typickým předsta-
vitelem těchto reakčních sil je náš úřadující prezident (píše se 
rok 2009). Uvedu jen některé snahy těchto sil, aby bylo jasné, 
oč jde. 

 Demagogie našeho úřadujícího prezidenta o super státě 
a tím o zbavení suverenity. 

 Naprostý odpor k občanským iniciativám a tím pochopi-
telně i odpor ke skutečné diskusi. 

 Snaha za každou cenu zachovat systém direktivního, 
tedy násilného či lépe řečeno mocenského řízení a to 
bez možnosti rozprav, diskusí či připomínek. 

 Snaha o odbourání výdobytků spolupráce. V tomto pří-
padě se úřadujícímu prezidentu podařil vskutku "husar-
ský" kousek. Zrušil platnost Listiny základních práv, pro 
tuto zemi. Tady je nutné si uvědomit obrovskou odpo-
vědnost lidí, kteří tento doslova zločin tolerovali a to jen 
díky tomu, že zde byla předhozena smyšlená zpráva o 
možnosti vrácení majetku Sudetským Němcům (vyřeše-
na bezezbytku smlouvou z roku 1973), na jejímž základě 
se operovalo s lidskou chamtivostí po majetku. Lidskou 
důstojnost jsme bezezbytku zaměnili za obavu o maje-
tek! Tím my sami jsme se vystavili do světla otázky, zda 
vůbec patříme do civilizovaného světa a světa, který se 
sjednocuje na základě možností, které jsou obsaženy ve 
spolupráci. 

I zde by pochopitelně bylo možné uvést další příklady. O ně 
ale nejde. Stávající stačí k tomu, aby bylo jasné, oč jde. 

Nyní se podívejme na to, co to udělá s občanem, pokud při-
stoupí na uvedené hodnoty ve smyslu: 

 
Svoboda – Rovnost – Spolupráce. 

 
1. Pokud někdo byl jen pod vlivem "svobody", pak se cítil 

vnitřně prázdný a osamělý. Dá se říci, že byl "bez přátel". 
Typickým představitelem tohoto stavu jsou tedy všichni 
"vůdcové". Stalin je nádhernou ukázkou této osamělosti, 
kterou lze vyčíst i z jeho života. Konec konců i jeho smrt 
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byla způsobena tím, že byl sám a tedy osamělý a lidé ko-
lem něho se mu raději vyhnuli, nežli by mu podali pomoc-
nou ruku. Svoboda takto aplikovaná je svobodou vně. To 
ve skutečnosti je nesmysl. Takto prezentovaná svoboda 
nikdy nemůže být hodnotnou svobodou, protože nemá pat-
řičné kotvení uvnitř jedince, tedy v duši. Skutečná svoboda 
je pouze vnitřní svobodou, ale ta nemůže nastat bez dal-
ších stavů ve smyslu rovnost a spolupráce. K tomu se ale 
ještě dostaneme. Nyní tedy zatím konstatujeme, že svo-
boda promítnutá do vnějšího světa je svobodou problema-
tickou a pro ostatní lidi se tato svoboda vůdce jeví jako je-
jich otroctví. 

2. Pokud někdo by byl jen pod vlivem "rovnosti", tak je na 
tom neskonale lépe nežli jen ten, který má pouze svobodu. 
Rovnost lze uplatnit jen na principu svobody, ale zároveň 
je tu již nutný určitý stupeň vnitřního soužití s tímto sta-
vem. Rovnost nelze jen tak promítnout vně, aby nebyla 
zasažena i vlastní vnitřní osobnost člověka. Proto se tento 
stav společnosti – stát, jeví jako humánnější, nežli uspořá-
dání ve smyslu "vůdcovství". 

3. Pokud je někdo pod vlivem "spolupráce", pak musí být i 
pod vlivem svobody i rovnosti. Jinak nemůže být řeč o 
spolupráci ve smyslu tvůrčí činnosti. Protože jen taková 
činnost, tedy tvůrčí činnost, je možná ve smyslu spoluvy-
tváření hodnot tedy spolupráce. Zde se již i ona svoboda 
promítá plně dovnitř daného jedince a to proto, aby umož-
nila onu tvorbu. Jedině vnitřní stav svobody totiž umožňuje 
tvoření. Velmi dobře je to vidět na umělcích. Skutečný 
umělec je vnitřně svobodným člověkem. 

 
Řekli jsme si tedy, jak šel vývoj ve smyslu tvorby vnějších 

projevů, tedy ve smyslu společnosti. Vytvářel napřed uskupení 
vůdcovského typu, poté uskupení státního typu a nakonec 
vytváří uskupení typu vhodné pro spolupráci (není pojmeno-
vání), jakým je na příklad Evropská unie. 
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Vývoj jako takový lze sledovat z několika rovin 
 
Abychom si ukázali zvláštnost současné doby, tak se na 

uvedenou problematiku podíváme ještě z jiného zorného úhlu. 
Podíváme se na to, jak a čím byl a je tento vývoj naplňován ze 
strany Kosmického plánu. Jak a čím je naplňován hnací motor 
této evoluce a sice motor známý jako VĚDOMÍ. 

Dle Mayského kalendáře nastává v nám známé historii 
vzestup vědomí takto: 

 
1. vědomí regionální 100 000 let před Kristem  
2. vědomí národní  3 115 let před Kristem 
3. vědomí planetární 1 755 let po Kristu 
4. vědomí galaktické 1 999 let po Kristu 
 
Každé vědomí má 13 etap vývoje. Pro nás v souvislosti s 

naší problematikou má stěžejní význam vždy poslední (13) 
etapa. Takže zde je patřičný přehled: 

 
1. vědomí 100 000 př. n. l  5869 př. n. l. – 2011 n. l. 7 880 let 
2. vědomí     3 115 př. n. l.      1617 n. l. – 2011 n. l.    394 let 
3. vědomí          1 755 n. l.      1992 n. l. – 2011 n. l.      20 let 
4. vědomí          1 999 n. l.      2010 n. l. – 2011 n. l.       1 rok 

Poznámka: Zdánlivá matematická chyba v počítání let je dána zao-
krouhlováním měsíců na roky (5. 1. 1992 ale 3. 11. 2010). 

 
Ve světě vychází několik knih a úvah na téma civilizačních 

vln. Velmi dobře je tento fenomén popisován v knize od spiso-
vatelů TOFFLEROVÝCH – NOVÁ CIVILIZACE. 

Nyní si tedy tyto dva směry, tedy tyto dva úhly pohledu vzá-
jemně porovnejme. 

Kniha Nová civilizace tvrdí ve zkratce následné: 
Existují civilizační vlny, které zvedají společnost a s ní i člo-

věka do stále vyšších stavů bytí.  
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První vlna se nastartovala na úsvitu nám známé a doku-
mentované historie, tedy někdy před 8 až 10 tisíci lety. Byla a 
je charakterizována zemědělstvím. 

Druhá vlna vznikla kolem roku 1600 našeho letopočtu a od 
té doby probíhá. Vznik je charakterizován Průmyslovou revo-
lucí v Anglii. Jde tedy o nastartování průmyslu. 

Třetí vlna vzniká zavedením výpočetní techniky a dle autorů 
(jsou to Američané) vzniká už v roce 1955, kdy počet tak zva-
ných bílých límečků se vyrovnal počtu modrých límečků v 
USA. Osobně se domnívám, že tu hraje velkou roli americké 
velikášství a rok 1955 není možné považovat za masový ná-
stup výpočetní techniky. Ten já osobně kladu až do roku 1992, 
kdy byl masově spuštěn INTERNET, který já osobně považuji 
za rozhodující krok v nástupu výpočetní techniky. 

To vše by mohla být jen zajímavost, která není podstatná, 
kdybychom si neuvědomili podstatné rysy těchto vln a to niko-
liv na technické ale na společenské úrovni. Takže co tyto vlny 
přinášejí? 

První vlna – Zemědělství je charakteristické usedlým způso-
bem života. To umožňuje hromadění majetku a s ním spoje-
ného společenského vlivu neboli postavení. Majetek se na-
chází vně lidí (dobytek, polnosti, statky) a proto je nutné o něj 
bojovat a jeho získání dále udržovat. Jde o nástup principu 
duše rozumové. Je tu patrný projev a stav vůdcovství. 

Druhá vlna – Průmysl je charakterizován vzestupem principů 
duše vědomé a upevněním principů duše rozumové a tedy je 
na vyšší úrovni nežli předchozí vlna. Padají privilegia první 
vlny, tedy postavení urozených (šlechtici) a nastupuje vlna 
zbohatlíků, známá jako buržoasie. Majetek a jeho vlastnění se 
stupňuje. Je ale stále vně lidí (továrny, výrobky, peníze). Jeho 
mohutnost a síla "válcuje" majetek první vlny. Tato druhá vlna 
je zatím dost silná a její schopnost přežití je vyšší nežli u první 
a to díky rozvíjení principu duše vědomé. 

Třetí vlna je ale o něčem zcela jiném. Je charakterizována 
principem informací a dat a to nejenom těch pasivních, ale i 
aktivních ve smyslu programů v počítačích a i v lidech, ale i 
principem myšlenek. Tady je zapotřebí se poněkud soustředit 
k dobrému pochopení toho, co to vlastně ta třetí vlna je. 

První i druhá vlna byla charakterizována majetkem vně člo-
věka. Tato třetí vlna je ale o něčem jiném. Pojem majetku se 
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mění. Z vnějších hodnot (statky, peníze) přechází do vnitřních 
stavů každého jednoho člověka. Člověk třetí vlny je člověkem, 
který je nejen naplněn daty, ale i způsobem (programem) je-
jich použití a používání. Je zaměstnáván jako řídící pracovník 
ve firmách, které už nelze nazývat továrnami, ale spíše lokál-
ními firmami a obsluhuje povícero zcela, nebo téměř zcela 
automatizovaných robotů na výrobu, která je velmi variabilní a 
snadno proměnitelná. Onen pracovník je specializován na jistý 
druh výroby a jeho znalost je nejen v problematice této výroby, 
ale především v schopnosti kombinačně, tedy programově 
řešit a vyřešit jakoukoliv situaci, která se vyskytne, či může 
vyskytnout. Zaměnitelnost takového pracovníka je téměř nulo-
vá. Celý systém výroby, na příklad systémů pro řízení aut, je 
svěřen jen několika málo lidem.  

Takže hodnota tohoto pracovníka vzhledem k firmě je vlast-
ně obrovská. Jeho odchod z firmy může tuto firmu i položit, 
protože sebou automaticky odnáší i kus softwaru a to doslova. 
Bohatství této firmy tedy netkví v budovách, autech či výrob-
cích, ale v lidech touto firmou zaměstnaných.  

Firmě se pojednou začne vyplácet to, že si zajistí tohoto 
pracovníka tím, že mu poskytne veškerý dostupný majetek, 
který by on mohl používat či využívat. To samé se stane vůči 
jeho rodině, prostředí, v němž žije i v jeho možnosti studia. 

Nejedná se o žádné lidumilné akce. Jde prostě o zcela jiné 
pojetí ve smyslu společnosti. Ta sama o sobě vytvoří vlastně 
další hranici a to tentokráte spodní tím, že zavede Základní 
příjem. Tím zruší vlastně spoustu nepotřebných byrokratů 
(zrušení sociálních, finančních a jiných úřadů). Nezaměstna-
nost nabere zcela odlišných forem a bude vlastně vyhrazena 
pro méně inteligentní lidi. Schopní budou mít možnost tvoření, 
tedy práce. Společnost se zcela promění. 

Nyní se vrátíme k Mayskému kalendáři.  
V mayském kalendáři a v datech v knize od TOFFLEROVÝCH 

jsou nápadné shody. Podívejme se na ně. 
1. Datum začátku Zemědělské revoluce. Dle knihy 8 až 10 

tisíc let, dle Mayského kalendáře je to začátek 13 etapy 
Národního vědomí (před 7 880 lety tedy 5859 př. n. l.). 

2. Datum začátku Průmyslové revoluce. Dle knihy to je od 
roku 1600 a dle Mayského kalendáře je to začátek 13 
etapy Planetárního vědomí (před 394 lety tedy r. 1617). 



Přednáška                ČLOVĚK a Kosmický řád aneb Kam směřuje VÝVOJ  
 

str.  28  

3. Datum začátku Informační revoluce. Dle knihy sice rok 
1955, ale mnou opraven na rok 1992 (spuštění interne-
tu), což dle Mayského kalendáře je to začátek 13 etapy 
Galaktického vědomí. 

Tím tato shoda nekončí. Je tu až nápadná shoda v princi-
pech, které uvedené jevy provází. Dalo by se říci, že se přímo 
nabízí paralely ve dvojicích zemědělství – národní, průmysl – 
planetární a konečně informační – galaktické.  

Rok 1992 není jen rokem spuštění internetu. Je i rokem, kdy 
vstupuje v platnost nové paradigma světa založené na objevu 
páté interakce vesmírných sil, tedy na informačních souvztaž-
nostech a vědecký pohled na svět se mění ve smyslu: 

 
Informace <=> energie <=> hmota. 

 
Od roku 1999, tedy od roku spuštění nového Galaktického 

vědomí se prudce rozšiřuje systém mobilů a s ním spojený 
systém přenosu informačních dat. Nejde jen o data pasivní, 
ale i o informace vyššího rázu, tedy vlastně o software, neboli 
program. 

Mayský kalendář není kalendářem v našem smyslu slova. 
Ano počítá a ukazuje dny i roky, ale jen jako svou vedlejší 
funkci. Jeho hlavní poslání není v ukazování času ve smyslu 
kvantity ale kvality a tím v tom, co nás čeká.   

Co nám to tedy Mayský kalendář říká? V posledním vědomí, 
tedy v galaktickém, nastane prudké vzedmutí tohoto vědomí 
(20 x se urychlí). Poté dojde dle Mayů ke skončení nám po-
chopitelného vývoje tohoto vědomi. Takže jinak řečeno. 
Mayové tvrdí, že svým vědomím nejsou schopni chápat stav, 
který bude následovat po tomto datu ve smyslu chování a jed-
nání našeho vlastního vědomí. 

Co se z toho dá usuzovat? 
Zřejmě dojde k rozšíření našeho vědomí na větší kapacitu 

našeho mozku. V současné době to je 3 až 5 %. Dá se před-
pokládat, že by to mohlo být 5 až 15 %. Je jasné, že mnozí 
tyto změny nemusí unést a to především z morálního hlediska. 
Člověk, který je materialistou a hromadí vnější majetek, bude 
v dost prekérní situaci, když nahlédne svou omezenost. 
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Nyní se na celou věc podíváme ještě jinak. Zapojíme do 
tohoto pohledu i dějinné události a také stav duše člověka 
jako takové. 

 

Vývoj a jeho stupňování 
 
Mluvili jsme o tom, že jsme pod vlivem trojčlennosti. Podí-

váme se tedy na tento fenomén důkladněji. 
Materialisté, a z nich odvozené systémy včetně komunistic-

kých, mluví pouze o protikladech. Tedy mluví o stavu dvojko-
vého vidění světa. Mají za to, že existuje pouze protikladné 
vyjádření všeho, co je kolem nás. Vnímají to tak, že když exis-
tuje levá strana, musí existovat i pravá. Když existuje Dobro, 
musí existovat i Zlo. Když existuje "nahoru", musí existovat i 
"dolu" a podobně.  

Celý problém jejich vidění světa není v tom, že by to snad 
nebyla pravda. Vedle levé strany skutečně existuje i pravá 
strana. Problém je v tom, že je to sice pravdivé, ale je to jen 
část daleko větší pravdy, která je všude kolem nás. Je to tedy 
skutečnost, která je vytržena z kontextu. 

Napřed si zde objasníme vyšší stav systému a pak i to, 
proč se to materialistickému pohledu jeví tak, jak je zde 
naznačeno, tedy v protikladech. 

Pokud existuje levá strana, pak pochopitelně musí existovat 
i pravá strana, ale musí existovat i místo, ke kterému je sys-
tém levé a pravé strany vztažen. Musí tedy existovat i třetí 
stav, který není ani levou, ani pravou stranou. Obvykle je zván 
středem. Má svá charakteristika. Levá i pravá strana je vyjád-
řena stavem od něčeho k nekonečnu. Naopak střed je pouze 
pomyslný bod, k němuž se tyto strany vztahují. To nijak neubí-
rá na jeho významu, právě naopak. Dává mu to punc výjimeč-
nosti. Jak hodně je to důležité si ještě ukážeme. Napřed se ale 
ještě podíváme na některé další dvojkové protiklady.  

Nahoru a dolu je ve své podstatě obdobou levo-pravé syme-
trie. Opět tu vystupuje střed. Co ale tvrzení Dobro a Zlo? I zde 
je cosi, co nelze nazvat ani dobrem, ani zlem. Jde o jakési 
hraniční území mezi oběma principy. 
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Velmi dobře byl celý tento systém objasněn v předchozích 
mých knihách v kapitolách o vnitřních hodnotách čísel jedna 
až tři. Velmi dobře je vidět diametrální rozdíl mezi chápáním 
světa v protikladech a v systému trojčlennosti ve dvojkové 
soustavě, která je dnes základem výpočetní techniky a ve troj-
kové soustavě, která je základem našeho vývoje ve smyslu 
Evoluce. Proto tyto systémy zde dále již objasňovat nebudu a 
případné zájemce odkazuji na své práce. Jsou rozpracovány v 
knize Hovory s Akášou a Hovory s Akášou II velmi dobře. 

I v těchto úvahách, jež jsou v uvedených a mnou zmíněných 
knihách, je naznačeno, že to trojkovým systémem nekončí, ale 
pokračuje to dál, tedy do systému čtyřky. Ale vzhledem k ne-
schopnosti lidského vědomí řádně pochopit trojkový systém, 
co do hloubky jeho obsahu, je jakékoliv experimentování se 
systémem čtyřky nereálné. 

Nejde o to, že bychom nerozuměli systému trojky jako tako-
vému. To ano. Ale jde o něco jiného. My musíme porozumět 
trojkovému systému v jeho vnitřním stavu. V jeho hodnotách, 
které jsou ukryty za těmito čísly. Systém dvojky vytváří ve 
svém skrytu, tedy ve významu toho co dvojka ve skutečnosti 
je, celý systém výpočetní techniky. Počítače umí počítat pouze 
ve dvojkové soustavě, tedy znají jen stav ano-ne a nic jiného. 
Přesto s nimi lze hrát třeba šachy či řešit velké matematické 
úlohy. To je možné tím, že vnitřní hodnota dvojky je něco jiné-
ho, nežli její vnější "kabát". Naše civilizace na tyto principy 
dost silně pozapomněla a z obecného povědomí se dokonce 
úplně vytratily. 

Trojka proto ve svém skrytém významu je něčím, co umož-
ňuje vývoj, umožňuje evoluci, umožňuje učení a mnohé další 
věci. Porozumět do hloubky těmto postupům se teprve jako 
lidstvo učíme. Jedním z těchto pokusů je i ona trojčlennost, o 
níž je tady řeč. Je to pouze jeden z pokusů, tedy ve skuteč-
nosti přístupů, k řešení našich úkolů zde na zemi. Ještě si tu 
ukážeme, že je mnoho těch, kteří se již domnívají, že věc je 
jím jasná, ale jen proto, že sklouzávají do stavu zjednoduše-
ného vidění věci. Víceméně do stavu, kdy trojkový systém 
násilní dvojkovým nazíráním na svět. 

Nyní se podívejme na to, proč vlastně člověk vnímá svět v 
protikladech.  
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Jde pochopitelně o zjednodušené vidění světa. Je to stacio-
nární pohled na svět kolem sebe. Proč? 
Člověk s materialistickým cítěním je člověk s velmi přebuje-

lým EGEM. To je ve vývoji člověka velmi důležitá etapa. 
EGO jako takové musí získat, aby byl sám sebou, aby byl 

skutečně bytostí, která může převzít odpovědnost sám za se-
be. Musí tedy mít vybudováno ono centrum svébytí, tedy EGO 
v dostatečně silné konfiguraci. Teprve tehdy, až ho má, může 
přemýšlet na jeho zušlechťováním. Nikoliv naopak. Materia-
lismus a odpojení od Božích světů se tak jeví jako naprostá 
nezbytnost, pokud chceme mít možnost vývojem dosáhnout 
na možnost svébytné duchovní bytosti, která je rovnocenná 
těm, kteří jí v současnosti vedou. 

Materialista se ale uvědomuje nikoliv v Duchu, tedy sám v 
sobě, ani v Duši, což je pracoviště Ducha, ale až v Těle, kde 
se teprve prostřednictvím Duše a nikoliv svým, seznamuje s 
Hmotným světem. Podléhá tak klamu hmotného světa. Proto-
že vychází ze stavu nevědomosti a musí se teprve naučit 
Moudrosti světa a tedy i své, tak aby mohl být činný i ve vyš-
ších světech, je tak jako žáček ve škole veden od nejjedno-
dušších věcí ke složitějším. To i tehdy, kdy to znamená, že 
ono zjednodušení je tak velké, že nahlíženo z vyšších stavů je 
vlastně nepravdivé. 

Takže tento materialista se napřed musí seznámit se světem 
a naučit se v něm pracovat a žít a to pod vlivem právě svého 
EGA. V této fázi není rozhodující, jestli svět nahlíží správně. 
Rozhodující je, aby to vše v tomto světě zvládnul. Teprve pak 
dochází k zušlechťování jeho stavu vědomí. 

Kvalita vědomí člověka je cosi, co je získáváno vývojem. 
Pokud se tedy podíváme na systém trojčlennosti u člověka, 

pak nám pochopitelně vychází základní dělení na Ducha, Duši 
a Tělo. Vědomí pak je nástroj, kterým se zušlechťujeme a tím 
postupujeme ve vývoji. Tento základní systém trojčlennosti je 
skutečně základní a vlastně s vlastní trojčlenností ve smyslu 
principu ani nemá co do činění. 
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Vlastní princip pak představuje systém, který se nejlépe vy-
jadřuje troj slovním výrokem: 

 
SVOBODA  ROVNOST  SPOLUPRÁCE. 

 
Je více znám pod jiným výrazem a sice:  
 

VOLNOST, ROVNOST, BRATRSTVÍ. 
 
Já ale dávám přednost prvnímu výrazu a to proto, že v pří-

padě prvního slova z této trojice jde evidentně o svobodu a 
nikoliv volnost. Výraz ve francouzštině (liberte) i v němčině 
(freiheit) je pro obě slova stejný. Čeština ale evidentně tyto 
slova rozlišuje a svoboda je rozhodně něco jiného nežli vol-
nost. 

U posledního slova z této trojice pak jde o cosi podobného 
jako u slova soudruh. Toto slovo (soudruh) dnes již nezname-
ná bližšího druha tedy sou-druha, ale příslušníka nechvalně 
známé strany komunistů. Tak podobně slovo bratrství zavání 
vším možným jen ne stavem tvůrčí spolupráce, za které bylo 
původně vydáváno. Proto jsem tedy upravil tento výraz dle 
skutečnosti, kterou má vyjadřovat. Nyní se tedy podíváme co 
to konkrétně znamená u člověka. 

Je pochopitelné, že slovo  
 svoboda souvisí s duchem a tím s duchovní činností. 
 rovnost souvisí s duší a tím se vztahem lidí navzájem. 
 spolupráce souvisí s tělem a tím s tvůrčí činností těchto 
těl, neboli lidí. 

Že k duchovní činnosti patří umění, ke vztahům soudnictví a 
k tvůrčí činnosti ekonomika a práce obecně, nahlídne v pod-
statě každý, kdo se o danou věc začne zajímat. Proto tím ještě 
trojčlennost ve smyslu pokroku, tedy evoluce vědomí, není 
vyjádřena celá. Jde stále jen o začátek a ujasnění si co je co. 

Takže pro pochopení fenoménu trojčlennosti jako řídící-
ho činitele ve vývoji člověka se musíme podívat na jeho 
stav a projevy ne na těle, duši či duchu, ale přímo do vě-
domí. 
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Tento předchozí odstavec je naprosto zásadní a pouze ten, 
kdo si uvědomí jeho dosah, pochopí fenomén trojčlennosti. 
Jinak tápe po povrchu tak, jako drtivá většina lidí, kteří se tím 
zabývají. Po pravdě řečeno, je nutno konstatovat, že je to vel-
ká část současných myslitelů. 

Začneme tedy od samého začátku, tedy od stavu člověka s 
duší pocitovou neboli cítivou.  

Podívejme se, z čeho vyšel, co má k dispozici a kam kráčí. 
Pokud si chceme takového člověka představit, pak nám 

velmi pomůže, když si vypomůžeme romskou menšinou, která 
u nás žije. 

Romové jsou národem s duší cítivou a princip duše rozumo-
vé je od nich ještě dost vzdálen. Co to v praxi znamená? 

Představme si Roma, který na svých toulkách světem vyjde 
na kraj lesa jakéhokoliv kopce někde v Čechách, a zahledí se 
dolů do údolí. Celé toto údolí je jeho domovem, alespoň on to 
tak cítí, a to bez ohledu na to, že formálně s ním nemá nic 
společného. Dole v údolí může být usedlost, ve které přebývá 
příslušník naší "bílé" populace. Ten jako své vnímá pouze tuto 
usedlost, která mu i formálně patří. 

Máme tu dva zcela odlišné postoje prožívání skutečnosti. 
Rom vnímá svět a tedy i krajinu, do které vchází či přichází 
jako svou. Proč?  

V jeho pocitové duši je uložen princip svobody tak, že ho 
prožívá vnitřně. Pro pocit svobody tedy nepotřebuje vnější 
svět v tom smyslu, že by ho měl ovládat. Jemu stačí, že tento 
svět existuje a on v něm může přebývat. 

Tuto vnitřní svobodu tomuto Romovi nelze vzít. Je jeho ne-
dílnou součástí.  

Rom tedy vlastní svobodu jako takovou a je jeho součástí. 
Jak je to ale s dalším principem a to rovnost? Rom tento prin-
cip zná jen v náznaku a to skutečně jen velmi mlhavě. Pro 
Roma existuje vně, tedy ve světě kolem něho, hierarchie. On 
uznává svou vrchnost jako takovou. Velmi dobře je znám 
vztah Romů k "romskému" králi, coby jeho nejvyššímu před-
staviteli a to přesto, že formálně tento "král" nemá žádnou 
pravomoc.  
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Rom ale uznává rovnost před Bohem, tedy až mimo tuto po-
zemskou rovinu. Dá se tedy říci, že s rovností u Roma příliš 
nepochodíme.  

Pokud se podíváme na poslední princip a tím je spolupráce, 
která je samozřejmě míněna ve smyslu tvořivé spolupráce, 
pak tu nenacházíme ani náznak tohoto principu. Romové 
prostě nejsou schopni vytvořit pracovní kolektiv tvořivých je-
dinců tak, aby z tohoto kolektivu mohlo vycházet jedno řešení 
za druhým ve smyslu tvůrčích, a tedy dosud nikde nerealizo-
vatelných řešení problémů.  

Pokud jde o to, jak uvažuje onen "bílý" obyvatel usedlosti, 
pak musíme konstatovat zcela jiný myšlenkový pochod. Před-
pokládejme, že jde o typ člověka známého jako materialista. 

Takže jak to vypadá u něj? 
Náš "bílý" člověk vnímá usedlost, v níž bydlí, jako svou a to 

proto, že mu i formálně patří. Jako něco, co není jeho, pak 
vnímá ostatní okolí své usedlosti? Proč tomu tak je?  

Jeho vnitřní stav obsahuje již duši rozumovou a princip duše 
pocitové je cosi co překonal. Mezi oběma principy (duší cítivou 
a rozumovou) vzhledem k uplatnění našeho principu svobody 
je ale obrovský rozdíl. Dalo by se říci, že tu jde doslova o zlom 
v lidském úsilí o vzestup. V duši rozumové je totiž princip svo-
body promítnut na vnější svět. Proto je tu možnost, že mate-
rialistovi bude tato svoboda odejmuta a on to skutečně takto 
bude vnímat. Svoboda je cosi, co je vně a tedy je to pomíjivé. 
Typickým příkladem může být i komunistické heslo => svobo-
da je poznaná nutnost. Že jde o nesmysl, materialista ani ko-
munista nenahlíží. 

V materialistovi je tento princip svobody tedy "vyhozen" z 
vnitřního stavu a promítnut do vnějšího světa především proto, 
aby byl umožněn další vzestup.  

Už jsme si řekli, že u Roma je další cesta pro principy rov-
nost a spolupráce zablokovaná.  

U materialisty se tím, že začne používat duši rozumo-
vou, otevírá cesta k principu rovnosti, který pochopitelně 
musí uplatňovat ve fyzickém světě. Důsledky tohoto 
uplatnění se ale jež začnou promítat i do jeho vnitřního 
světa, a to i s principy svobody, kterou tak začíná zpětně 
akceptovat, ale již v pozměněné podobě. 
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Dnešní materialista tak je člověkem, který má částečně své 
vnímání svobody i uvnitř sebe sama i když ještě převažuje 
vnímání svobody na vnější svět. Cítí jako omezení sebe sama 
a své svobody, když je mu odpíráno právo na užívání vnějšího 
světa tak, jak on to vnímá za spravedlivé. Přesto je tu již po-
krok ve smyslu vnitřních stavů a to je především ve smyslu 
svobody slova, projevu, uplatnění a vzdělání. S tím vším pak 
proniká do člověka i princip rovnosti. Tento člověk je nucen za 
rovné sobě samotnému uznávat i ostatní a přestává tak re-
spektovat "vrchnost" a začíná vyžadovat "demokracii". 

Současný člověk ale není pouze pod principem duše rozu-
mové, ale je již značně nasáklý dalším stavem a to je princi-
pem duše vědomé. 

V duši vědomé se ale již nutně musí projevit onen poslední 
princip, kterým je spolupráce ve smyslu tvoření. 

Zatím nejsme pod vlivem duše vědomé zcela. Jde pouze o 
"první kroky". Proto je tu snaha tento princip spolupráce za-
vést, ale je tu velmi mnoho tápání, nejistot a omylu. 

Jsme v době, která naznačuje zlom v zavedení principů du-
še vědomé a to v tom smyslu, že tato převládne a převezme 
"otěže" vývoje do svých rukou. 

Tento zlom ve vývoji lidstva bude tak ohromný, že mnohé 
kultury v minulosti to chápaly jako "skonání věků".  

I v této úvaze je zmíněn jeden z velmi známých pohledů na 
toto dění a to je onen známý Mayský kalendář, který tento 
zlom udává k roku 2012 (konkrétně k říjnu roku 2011). Tady 
jde o dost velké nepochopení a to v tom smyslu, že různí vyk-
ladači nechápou hlavní podstatu tohoto kalendáře, který mluví 
o vzestupu úrovní vědomí, tedy vnitřních stavů člověčenstva a 
nikoliv o vnějších událostech. Měření času, jako takového, 
tento kalendář sice také provádí, ale jen jako svou vedlejší 
funkci!  

Mayové tímto kalendářem naznačili, že změna v nás, tedy v 
našem vědomí, bude tak veliká, že bude zcela nepochopitelný 
další vývoj z pohledu před touto změnou, a tedy i z jejich po-
hledu, a proto to označili za koncový stav pochopitelného vý-
voje. Rozhodujícím činitelem je tedy schopnost oné spoluprá-
ce na tvořivém základě. Bylo by tedy vhodné se na tento stav 
podívat mnohem důkladněji. 
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Trojčlennost => Svoboda – Rovnost – Spolupráce 
 

V roce 1789 došlo ve Francii k revoluci. 
Ústředním mottem revoluce bylo heslo: 
 
SVOBODA  ROVNOST  SPOLUPRÁCE. 

 
U nás se všeobecně překládá a lidem předkládá ve formě: 
VOLNOST, ROVNOST, BRATRSTVÍ. 
Revoluce začala v roce 1789 a již v roce 1793 byla nahra-

zena Jakobínskou diktaturou, kde tekly potoky krve a gilotina 
slavila žně. 

Jistě se můžeme zeptat – proč? 
Proč došlo k tak prudkému dějinnému obratu. Vždyť ono 

heslo, spíše program je přeci tak skvělý. 
Už jsme zde v této knize o tom mluvili.  
Pokud je něco, co má nastat ve vývoji předčasně akti-

vováno, je proveden prakticky okamžitě prudký zásah z 
vyšších světů.  

Důvod je jasný. Není dovoleno, aby došlo k zneužití, a to 
by nutně nastalo díky nevědomosti, což není nic jiného 
nežli zlo. 

Proto byl, de facto program budoucího vývoje člověka, obra-
tem zastaven a heslo svoboda, rovnost, spolupráce zůstalo 
jen zbožným přáním. 

Jenomže vše se vyvíjí a tak i doba přinesla nové stavy na-
šeho vědomí a to co nebylo možné v době Francouzské revo-
luce se pojednou začalo ukazovat jako reálné u nás v době 
První republiky. 

Ano byl to Tomáš Baťa. 
Ještě dříve, než se na něho zaměříme, si řekneme něco ví-

ce o onom fenoménu, jimž spolupráce ve smyslu tvůrčí čin-
nosti ve skutečnosti je. K tomu si musíme také vyjasnit pojem 
diskuse. 

Takže začneme po pořádku. 
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Co je a co není diskuse? Už jsme o tom mluvili a to přímo v 
této úvaze. Pro osvěžení paměti to zopakuji. 

Diskuse je nadnesení problému a jeho hodnocení z mnoha 
různých úhlů a zároveň jeho doplňování tak, aby se začínalo 
rýsovat řešení. Běžná diskuse pak probíhá v několika úrovňo-
vých vrstvách, v kterých se daný problém stále více tříbí, řeší 
a hodnotí ve smyslu najít již avizované řešení. Jde o stav, kte-
rý pochopitelně nemá nic společného s prosazením sebe sa-
mého, ale pouze se snahou vyřešit daný problém. Vyřeším-li 
ho já, nebo někdo jiný je naprosto nepodstatné. Důležité je 
řešení problému, nikoliv já jako diskutující. Výsledné řešení je 
v mnoha případech velmi vzdáleno od původních možností 
řešení, které se nabízely při vstupu, tedy na začátku této dis-
kuse, a bývá někdy i dost překvapivé. 

Upozorňuji, že se nejedná o nic nově převratného. Tyto způ-
soby jsou staré a používaly se již i na univerzitách dávnověku. 

Cituji zde úryvek z úvodu této knihy o tom co je diskuse. 
Diskusí vyučoval i Aristoteles a to zhruba před dvěma a půl 

tisíci lety. Znamenalo to, že žáci i on osobně nadhodili pro-
blém či problémy a v diskusi se je snažili řešit.  

Upozorňuji, že jde o skutečnou diskusi, která řeší věci tak, 
že se postupně vyčleňuje to hlavní a důležité, a z toho se dělá 
závěr, který slouží opět k dalšímu stupni diskuse.  

Lze tak dojít k závěrům, které neobsahoval ani jeden z 
původních příspěvků!  
Řešení je pak ohromující.  
Vychází ze všech příspěvků a jako stavba je završuje a ur-

čuje. Zároveň jim dává smysl i opodstatnění.  
K tomu ovšem je zapotřebí, aby diskutující byl schopen vidět 

věci za věcmi, chápat nevyslovené a rozumět nevyřčenému. 
Sami máte možnost porovnat nesmyslnost současných hádek, 
kterým se sice říká diskuse, ale ve skutečnosti jde o prosazení 
svého názoru. Tím se skutečnou diskusí nemají nic společné-
ho. 

Tím bych povídání o diskusi ukončil, neboť zde jsem chtěl 
pouze ukázat na to, oč tu běží. 

Diskuse jako taková je vlastně jistou obdobou spolupráce při 
vytváření koncového řešení, výrobku či nalezení programu 
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nebo jeho vytvoření, nebo také při tvorbě struktur nejrůzněj-
ších mechanismů, tvarů nebo životních pochodů. 

Takže se nyní zaměříme přímo na onu spolupráci. Napřed si 
ale řekneme co touto spoluprácí rozhodně není. 

 
 Není jí dočasné spojení lidí, jež jsou dnes označováni za 
obchodníky, manažery či finanční odborníky. Jde o účelo-
vé spojení, které je dáno snahou o co největší zisk či jemu 
ekvivalentní hodnotu. 

 Není jí ani běžný pracovní kolektiv a to i přesto, že se sna-
ží řešit úkoly společně ve skupině. 

 Je snad jasné, že tím nemůže být ani žádná politická spo-
lupráce a ani spolupráce na poli současné pomoci lidem 
ve smyslu humanitární pomoci, která vede do otroctví. 

 Není ji prostě nic z toho, co vykazuje dočasnost spojení za 
účelem získání jakýchkoliv výhod pro EGO, a je jedno, 
jestli se jedná o finance, moc či postavení. 

 
Dobře tedy, řeknete si, čím tedy je ona spolupráce tvůrčího 

charakteru, když není ani jednou ze zde naznačených mož-
ností? 

Vzpomínáte si na to, co jsme si řekli o diskusi? 
Nyní si představte, že máte před sebou úkol, který vyžaduje 

řešení ne v tom, že ho vyřešíte ve smyslu intelektuálním, ale 
ve smyslu praktickém. Jste to vy, kdo řídí, jste to vy, kdo pra-
cuje, jste to vy, kdo vyrábí, jste to vy, kdo prodává, jste to vy, 
kdo kupuje a tak podobně. 

Takže prakticky potřebujete vyřešit výrobu čehokoliv. V ře-
šení musí být zohledněny všechny strany ve smyslu tvůrčího 
přístupu a to pochopitelně na základě jak svobody tak i rov-
nosti. 

Ve tvůrčím spolupracujícím kolektivu je jak podnikatel, tak i 
dělník. Je tam obchodní cestující, zrovna tak jako uklízeč. Ce-
lý tento kolektiv musí pracovat ve smyslu spolupráce a to 
tvůrčím způsobem. 

Už z principu tedy není možné, aby zde existoval podnika-
tel, který vlastní vše a na druhé straně dělník, který nevlastní 
nic, a dokonce musí prodávat sám sebe.  
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Musí zde existovat rovnost přístupu, jinak tato spoluprá-
ce ve smyslu tvůrčí činnosti není vůbec možná. Takže jedinou 
cestou jak toho dosáhnout je zrovnoprávnit tyto protiklady ve 
smyslu rovnosti. Jak? Řešení je naznačeno v této knize v 
kapitole: 

Skutečná demokracie – práce. 
Zde jen vypíchnu podstatné rysy z definice PRÁCE: 

Práce 
Mzda za vykonanou práci nemůže a není odměnou za tuto 

práci, ale je a musí být chápána jako podíl na výtěžku získa-
ného výrobou, či prodejem zboží nebo služeb. Zaměstnanec 
se tak stává spolu partnerem zaměstnavatele a je s ním v rov-
noprávném postavení. Mzda se vypočte z poměrů, které pří-
sluší hodnotě vykonané práce, a tak vlastně je i zaměstnavatel 
placen tímto způsobem ze společného výtěžku. Zaměstnava-
tel pak má tím eminentní zájem na rozvoji a vzestupu svého 
pracovníka, i na jeho společenském uplatnění. To proto, že 
jeho odchod by způsobil odchod i části "kapitálu". Tímto způ-
sobem, který nemění nic na dosavadní výši odměn, ale zá-
sadně je přestavuje z hlediska významu, dochází k zásadní 
změně. Touto změnou je zcela nový vztah zaměstnavatel – 
zaměstnanec.  

Z uvedeného důvodu, změny těchto vztahů, pozbude na vý-
znamu jakékoliv obchodní tajemství, a toky informací, peněz a 
to včetně odměn, se stanou zcela otevřené. 

 
To je ten nejdůležitější vztah. Zrovna tak je nutno napravit i 

všechny ostatní vztahy jak mezi sebou, tak i k ostatním part-
nerům, kteří se účastní spolupráce. Tak pochopitelně uklízeč 
nemůže být nevzdělaný hlupák a obchodní cestující také na-
může být jen doručovatel našich výrobků. Všichni účastníci 
spolupráce se musí dostat na úroveň rovných přístupů a 
pak lze od této spolupráce očekávat neuvěřitelné. 

První na co musíme definitivně zapomenout je náš osobní 
finanční prospěch. Dokud tomu tak nebude, tak jsme svázáni 
svým vyzařováním s vnějším světem a jsme na něm závislí. 
Jsme těmi, kteří dosud plně neakceptovali svobodu, jako 
vnitřní stav a tím nejsme schopní objektivně zhodnotit rovnost 
jak ve vnějším, tak ve svém vnitřním stavu. To pochopitelně 
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vede k nemožnosti skutečné spolupráce tak, jak je zde nazna-
čena. 

Teprve člověk, který definitivně zpracoval svobodu a opět jí 
zařadil do svého vnitřního stavu, podobně jako Rom, je scho-
pen dalších stupňů a to akceptovat rovnost i spolupráci na 
tvůrčím principu. Je to něco co Rom už nemůže. Ne proto, že 
by byl špatný, ale prostě proto, že mu chybí principy duše ro-
zumové a především vědomé, které to umožňují. Cesta Romů 
bude ještě dlouhá, ale na druhou stranu jsou to oni, kdo se 
svým žitím mezi námi de facto obětují nám, a ukazují nám co 
to ta vnitřní svoboda ve skutečnosti je. Ukazují nám něco, co 
jsme vývojem ztratili, a opět musíme získat. Buďme jim za to 
vděčni. 

Takže tato spolupráce tvůrčího charakteru bude podobná 
skutečné diskusi, ve které diskutující řeší problémy ne tím, že 
by předkládali hotová řešení a ty pak hájili do "morku kostí", 
ale tak, že se snaží z navrhovaných řešení vybrat jejich rysy. 
Ty se pak spojují a na nich se vytváří další závěry, z kterých 
se v následném kole opět vytvoří jen vstupní hodnoty, ke kte-
rým jsou opět přidány nové příspěvky, a to tak dlouho, dokud 
se daný problém bezezbytku nevyřeší. Zde je jasné, že není 
důležité, kdo a jak přispěl do diskuse, ale je důležitý výsledek. 

Podobně i tato spolupráce tvůrčího charakteru je spolu-
prací na řešení problému a nikoliv na prosazení sebe sa-
ma. Je tedy poctou pro toho, kdo se této spolupráce 
účastní a je to ve skutečnosti i jeho naplněním. Všechna 
tato konstatování je nutné brát doslova a to přesto, že 
dnes se takto věci a problémy neřeší. Je to otázkou teprve 
blízké budoucnosti. V ní dojde k radikálnímu přehodnoce-
ní celého komplexu vztahů lidí navzájem. V budoucnu 
bude čest mít možnost pracovat. Protože práce se bude 
odvíjet pouze na schopnosti daného jedince být schopen 
spolupráce na tvůrčím principu. Vznikne tak zároveň i 
nová kasta nezaměstnaných, kteří budou těmi, kdo nebu-
de schopen uvedených činností a zůstanou pouze na Zá-
kladním příjmu ve smyslu přežívání.  

To, a i další věci s tím spojené, si ještě objasníme víc, až 
probereme Tomáše Baťu.   

Nyní se tedy podíváme na to, co se to u nás odehrálo a kdo 
že to byl onen geniální podnikatel – Tomáš Baťa. 
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Tomáš Baťa – geniální podnikatel 
 
V době Třicetileté války u nás v roce 1618 byl zlikvidován 

pokus o nastolení stavovského státu, ve skutečnosti státu za-
svěcenců. To jak to probíhalo, bylo objasněno v jiných kapito-
lách této knihy. I další pokus o "předběhnutí" dějin, a to ve 
smyslu programu svoboda – rovnost – spolupráce, za Fran-
couzské revoluce dopadl stejně.  

Tento tvrdý zásah z duchovní oblasti ve smyslu Kosmického 
plánu je naprosto nutný. Pokud by se tak nestalo, došlo by k 
rozvoji něčeho, co je ještě nezpevněné a tedy i nepřipravené 
na rozvinutí. Došlo by k odklonům v zamýšleném vývoji a tedy 
k odklonům v evoluci člověka. To Boži síly nepřipustí. Ano, 
člověk má svobodnou vůli, ale je tu i hlídací a korigující sys-
tém ve smyslu Karmy. 

Naopak, pokud je něco, co je v zájmu vývoje a v souladu s 
Kosmickým plánem, pak za danou věc, událost či postoj se 
postaví celou svou váhou. Tím pojednou jsou tyto činnosti 
podpořeny nebývalou silou, neboť za nimi stojí celé Univer-
sum. I my máme možnost tento trend vidět a to dokonce v 
obojím provedení na našem území. První a tedy negativní byl 
ve znamení oné Třicetileté války. Druhý pak ve vytvoření na-
šeho státu na území Rakouska-Uherska. 

Prakticky z ničeho, de facto z popela, povstal náš národ opět 
k svébytnému bytí. Po roce 1800 na našem území neexistova-
la ve smyslu češtiny žádná inteligence, ani šlechta a ani měš-
ťanstvo. Školy byly německé a spisovným jazykem byla něm-
čina. Obrození našeho národa je vlastně zázrakem, tak jak to 
již bylo popsáno jinde v mých úvahách. Otázka je proč?  

Proč jednou tak velký trest (Třicetiletá válka) a podruhé tak 
velká přízeň (Obrození národa)? Z kontextu toho co zde bylo 
řečeno, je jasně vidět, že v prvém případě šlo o odklon od 
zamýšleného plánu Duchovních světů, a podruhé o jeho napl-
ňování. Protože docházelo při tom i k zušlechťování lidí na 
daném území, tedy Čech, bylo možné zde rozvinout i část 
toho, co před necelými 150 lety nebylo dovoleno Francouzům 
ve Francouzské revoluci. Tím dochází k tomu, že na našem 
území vzniká nejenom samostatný stát, ale rozvíjí se zde prv-



Přednáška                ČLOVĚK a Kosmický řád aneb Kam směřuje VÝVOJ  
 

str.  42  

ní etapa nám dobře známého principu svoboda – rovnost – 
spolupráce a to díky Tomáši Baťovi. 

Tomáš Baťa se narodil ve Zlíně roku 1876. Tam také začal 
chodit do školy. Po absolvování čtyř tříd se rodina přestěhova-
la do Uherského Hradiště, kde T. Baťa absolvoval pátou třídu. 
Jenomže v ní se učilo pouze německy, a protože on německy 
neuměl, ničemu z probírané látky nerozuměl. Takže ve sku-
tečnosti jeho vzdělání spočívalo pouze z oněch 4 tříd.  

Už z tohoto konstatování je jasné, jak propastný rozdíl je 
mezi IQ a IE (emoční inteligencí), kterou T. Baťa oplýval v 
nebývalé výši (viz mou knihu Hovory s Akášou). 

Už jako chlapec chodil do Vídně a tam prodával výrobky 
svého otce, ševce. To byla pro něho obzvlášť velká škola. 

Nebudeme zde popisovat jeho další průběh životem a dělat 
z kapitoly životopis, ale přímo se zaměříme na stěžejní body v 
jeho životě, které mají rozhodující význam. 

Dvakrát či třikrát zkrachoval, když se pustil do samostatného 
podnikání. To ho ale neodradilo, ale naopak se z tohoto svého 
období poučil. Zároveň ale si uvědomil, že je nutné jít s dobou. 
Čtyřikrát či dokonce pětkrát navštívil Ameriku, aby zde praco-
val jako normální dělník jak u Forda, tak Tailora nebo Johnso-
na. Měl tak možnost se do detailu seznámit s výhodami sério-
vé a pásové výroby. 

Na rozdíl od uvedených amerických podnikatelů, kteří se 
spoléhali pouze na techniku a technický pokrok, Baťa do celé-
ho tohoto komplexu zabudoval i člověka, neboli lidský faktor. 

Pochopil Kosmický zákon, který říká, že bez dávání není 
braní. Takže jeho strategie byla jasná – pomáhat druhým a 
teprve následně sobě. Z tohoto postoje plyne i jeho krédo: 

Honíte-li se za penězi, nikdy je nedostihnete. Sloužíte-li dru-
hým, nebudete moci před penězi uniknout! Jak diametrální 
rozdíl proti dnešnímu morálně zvrácenému systému Zlatého 
telete. 

U Bati existoval systém odměn neboli platů, který byl odvo-
zen od týdenního plánu. O výhodě týdenního plánu se ještě 
zmíníme. Teď se věnujeme odměnám. Platy jsou přepočítá-
vány na měsíční, jak je dnes běžně zvykem. Za základ je vzat 
plat dělníka u Bati, který patřil k nejvyšším platům v tehdejší 
době, a to tehdy byly platy učitelů. Jiní lidé takové úrovně ne-
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dosahovali. Tento plat dělníka 750 Kč je tedy nejvyšším pla-
tem, které jsou v současnosti u nás. Tyto platy se pohybují 
kolem 30 000 Kč. Pochopitelně zde není zohledněn plat byz-
nysmenů a bankovních úředníků, u kterých se nedá mluvit o 
platech, spíše nežli platě se dá mluvit o podílu na kořisti (viz 
stať Finanční systém). Převod na naše poměry je tedy 1:40. 
Tento poměr pak vyznívá v neprospěch platů poslanců, které 
jsou ve skutečnosti vyšší, a to nemluvím o dalších jejich od-
měnách, které jim plynou z lobování a různých dozorčích rad.  

To co je na celé věci úžasné není ani tak výše platu dělníka, 
není jím ani pětitýdenní pracovní týden, ale způsob odměn. V 
tabulce máte možnost vidět výši těchto týdenních odměn. Zdů-
razňuji týdenních, ne měsíčních. 
 

 měsíční mzda plat poslance  
Baťa 750 Kč 2 000 Kč  
Dnes 30 000 Kč 80 000 Kč  

    

 
týdenní od-
měna min. 

týdenní od-
měna normál

týdenní od-
měna max. 

Baťa 200 Kč 1 000 Kč 20 000 Kč 
Dnes 8 000 Kč 40 000 Kč 800 000 Kč 

 
Co to znamená? 
Pokud pracovník splnil týdenní plán, pak vedle platu dostal i 

odměnu. Pokud ale dokázal přijít s inovací, která byla pro-
spěšná pro všechny, pak dostal odpovídající odměnu, která 
plynula z této inovace a to v plné výši. Jeho odměny se uklá-
daly na konto a byly jeho. Vybrat je ale mohl pouze se souhla-
sem svého nadřízeného. Důvod byl jasný. Pokud tento pra-
covník udělal škodu, pak ta se také platila v plné výši a to prá-
vě z těchto odměn. Pokud by tento pracovník na svém kontě 
žádnou hotovost neměl, zaplatil by tuto škodu v plné výši za 
něj jeho vedoucí. Vedoucí měl tedy zodpovědnost za tohoto 
pracovníka, a proto měl maximální zájem na tom, aby ve svém 
kolektivu měl takové pracovníky, kteří jemu a tím i celému 
kolektivu přinášeli tvůrčí práci, nápady a byli zodpovědní k 
sobě i druhým. 
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Tím se tento kolektiv hlídal sám a vlastně tvořil tvůrčí jednot-
ku. Jak je to důležité si řekneme o pár řádků níže. 

Baťa zásadně nic před nikým netajil a tím méně pak platy a 
odměny svých pracovníků. Na nástěnce byly vyvěšeny všech-
ny odměny i veškerá hodnocení. Takže bylo velice jednodu-
ché zjistit kdo, za co dostal tu či onu finanční částku. Tím do-
šlo k tomu, že vše bylo jasné, nikdo nikomu nezáviděl, neboť 
věděl, že zítra může mít to samé, když se bude usilovat. 

Kolektiv dílny (pracovní kolektiv) vystupoval jako samostatná 
jednotka. Materiál "nakupoval" od předchozí dílny a opět další 
dílně polotovary nebo výrobky "prodával". Vystupoval tak jako 
samostatná jednotka, která když dobře hospodaří, má další 
úspory, které může rozdělit mezi své členy. To samo o sobě 
způsobilo to, že tento kolektiv automaticky nacházel ře-
šení tam, kde by ho jiný ani nehledal a dosahoval neuvěři-
telných výsledků. To proto, že měl motivaci! 

To že Baťa nevyráběl "na sklad" a tím neumrtvoval svůj ka-
pitál a nemusel odepisovat případné ztráty je také způsobeno 
jeho týdenním plánem. Po týdnu (v sobotu) bylo možné stroje 
přestavit (byly mobilní) a zahájit úplně jiný druh výroby a to 
podle potřeb trhu. Týdenní plán je cosi, co je dáno vývojem 
(evolucí) a ne nadarmo máme sedmidenní týden s tím, že 
vždy poslední den je dnem odpočinku. 

Baťa pochopil, že sázka na člověka je to nejlepší co může 
udělat. Proto po vzniku republiky bez milosti vyhodil socialis-
tické odboráře, kteří tenkrát představovali komunistické křído 
sociální demokracie a pomohl v závodě vytvořit skutečné od-
bory, které svým charakterem připomínají současné západo-
evropské. Tyto odbory pak ve spolupráci s Baťou vytvořily 
prostředí, které umožnilo skutečnou pomoc, a řešení problémů 
dělníku jako celku, i jako jednotlivců. 

Tak bylo umožněno, že pro dělníky se stavěli rodinné dom-
ky. Měli možnost nakupovat ve vlastním obchodním domě. 
Postavil lidem závodní kuchyni a mnoho dalšího. Především 
ale umožňoval vzdělání ve smyslu studia dílčího tak i celkové-
ho.  Tak ve Zlíně vzniká mimo jiné i vysoká škola, která je 
funkční dodnes. 

Bylo by toho pochopitelně mnohem více, co bychom o Baťo-
vi mohli říci. Nám ale v tomto případě jde spíše o vypíchnutí 
toho, co Baťa pochopil ve vývoji člověka a co začal realizovat. 
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Několik bodů, kdy Baťa dosáhl na trojčlennost. 
 
 Baťa pochopil, že majetek není to nejdůležitější v životě. 
 Vsadil na člověka ve smyslu pomoci tomuto člověku. 
 Pochopil, že pomoc není to, že někomu něco dá, ale to, že 
dokáže tohoto člověka dostat do stavu, že si tento člověk 
může pomoci sám. 

 Dokázal rozvinout v lidech jejich přirozenou touhu po tvoři-
vosti. 

 Touto tvořivostí dokázal v lidech potlačit jejich touhu po 
moci a majetku. 

 Vytvořil stav, kdy člověk sám o sobě se začal projevovat 
jako bytost vládnoucí celou strukturou trojčlennosti. Tedy 
jak svobodou, tak volností, tak i spoluprací a všechny tyto 
stavy začal v sobě pěstovat jako stav jediný. Ve svém pů-
sobení se tak dostává na práh trojjedinosti. 

 
Několik bodů, kdy Baťa nedosáhl na trojčlennost. 
 
 Baťa nepochopil úplně roli majetku, a proto také nedotáhl, 
a ve skutečnosti ani dotáhnout nemohl, tento fenomén do 
stavu, který se otevírá teprve naší době. Viz níže. 

 Baťa zcela neporozuměl zákonům, které jsou tu ve smyslu 
otevření vědomí a jeho schopnosti programového tvoření. 
Opět viz níže. 

 Baťa sice otevřel schopnost člověka k tvoření a spolupráci, 
ale opět tu je vidět nedotažení tohoto systému do konce. 
Nedá se mluvit o skutečné tvořivé spolupráci, která zahr-
nuje všechny a to jak řiditele závodu, tak posledního meta-
ře. 
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Závěr 
 
Na závěr si tu probereme ony stavy, kdy Baťa nedosáhl na 

systém trojčlennosti a také si řekneme proč tomu tak je. 
Systém trojčlennosti byl i R. Steinerem charakterizován jen v 

obecných rysech. Byl si totiž vědom, že jeho čas teprve přijde. 
Je nutné si uvědomit, že v okamžiku kdy končí I. světová válka 
si R. Steiner uvědomuje, kam se bude ubírat dějinná odysea 
Německa. Pochopitelně vidí mrak a temnotu nacizmu. Nemlu-
ví o tom, protože ví, že to nemá smysl. Přesto z několika jeho 
vět a narážek v přednáškách je jasné, že si toho byl plně vě-
dom. Na druhou stranu věděl, že kdyby nedošlo k vytvoření 
národních států po válce, vývoj se ubíral jiným směrem. Právě 
proto mluví o trojčlennosti, jako o promarněné možnosti po 
této první válce. Byl si ale vědom toho, že není možné zcela 
odkrýt budoucnost.  

V současné době je ale možné tím, že se napojíme na jeho 
myšlenky a pronikneme do sféry myšlenkového světa (do vyš-
ších zápisů v akáši) nejen porozumět tomu co chtěl říci, ale 
celou věc dotáhnout do konce a uvidět skutečnou detailní 
strukturu trojčlennosti. Po pravdě řečeno, jsou dnešní myslite-
lé pouze udržovatelem jeho díla, ale na to, aby rozvíjeli jeho 
myšlenky ve smyslu průniku do nich, a vytvoření dalších hlub-
ších myšlenkových toků, prostě nemají. 

Takže co je tedy skutečná trojčlennost? 
Je to stav, kdy v člověku je přítomen každý z oněch tří prin-

cipů a to tak, že je plně funkční. Takovýto člověk je člověkem, 
který vlastně teprve otevře šestou poatlantskou civilizaci, která 
má vzniknout na východ od nás.   

Takže je jasné, že sice svoboda je vyhrazena duchovní čin-
nosti, rovnost pak činnosti mezilidské a spolupráce činnosti 
hospodářské. To samo o sobě je pouze předpoklad. Trojčlen-
nost je ale podobná trojjedinosti. I ona vytváří jednotný stav v 
člověku ve smyslu jeho bytí. 

Příkladem může být třeba i stav, o kterém jsme zde už více-
krát mluvili. Jde o stav spolupráce na tvořivém základě. Te-
prve člověk obdařený fenoménem trojčlennosti, tedy vnitřní 
svobodou, vnitřní i vnější rovností je schopen vnější spoluprá-
ce na tomto tvořivém základě, neboť i ona je v jeho vnitřním 
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stavu přítomna, zrovna tak jako ona rovnost i svoboda. Teprve 
tento člověk bude a je schopen vnitřního jasnozření, pochopi-
telně při plném vědomí, a schopnosti se napojovat na struktu-
ru Universa ve smyslu jeho začlenění do těchto struktur. Po-
kud vše plně rozvine, pak si bude plně vědom i dění mimo 
tento hmotný svět a bude mít možnost nahlížet i věci a událos-
ti tak zvaně "přes životy". To vše se v současnosti připravuje. 
Svědčí o tom příliš mnoho věcí. Zde v této úvaze je to nazna-
čeno jak v úvahách o "třetí vlně" tak i v dalších jako je i 
Mayský kalendář. 

Takže z uvedeného je jasné, kde zůstal Baťa stát. V případě 
majetku nepřekročil hranici soukromého majetku a to přede-
vším proto, že k tomu nebyla zralá doba. Velmi záhy, jak již 
bylo naznačeno, soukromý majetek přestane hrát roli. Je dale-
ko důležitější pro firmy to, s jakým pracovníkem pracují s tím, 
co v něm a v jeho vnitřním stavu tedy v jeho vnitřním softwaru 
mají uloženo. To je jejich kapitál. Kapitál firmy nebude tvořen 
budovami, auty, akciemi a podobně, ale těmito lidmi. Viz před-
chozí rozbory.  

Baťa také nepřekročil jisté hranice, které byly dány onou 
spoluprací ve smyslu tvůrčího nasazení. I zde, diky době, zů-
stal na půli cesty. 

Přesto je to, pokud jde o Baťu, neuvěřitelný příklad a výzva 
a pochopitelně i náš ukazatel do budoucích časů. 

Budiž mu za to díky. 
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