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Autor. 

Dále se předpokládá, že čtenář je seznámen se základem toho, 

co obsahuje Duchovní věda a Základní vědecké postuláty. Jinak 

řečeno, že je oproštěn od zvrácených dogmat současné postko-

munistické propagandy, která z něj dělá na mentální rovině jen 

závislého otroka.  

Autor. 
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Prohlášení 
 

Tato má další kniha vzniká jako reakce na dosavadní společen-
ský vývoj, ve kterém je stále více potlačovaná nejen pravda jako 
taková, ale i normální lidské uvažování a vše je nahrazováno 
dogmatem debilní povrchnosti, která je daná konzumním způso-
bem myšlení a jednání převážné většiny obyvatelstva.  

V této své knize tedy rozvíjím své představy a svá poznání, ke 
kterým jsem dospěl během svého života tak, že je zde prezentuji 
přímo. 

Nepoužívám tedy to, co dělá drtivá většina ostatních pisatelů 
knih tohoto typu a to, že bych se stále odvolával na autority těch či 
oněch kapacit, škol či institucí a dokládal pravdivost svých tvrzení 
tím, že bych se jimi zaštiťoval.  

Myšlenky použité v této knize a pochopitelně i ve všech jiných 
knihách světa, nejsou myšlenky toho kterého autora. V případě 
mých knih tedy myšlenkami mými, ale jde o myšlenky, na které 
ten či onen pisatel je schopen vibračně dosáhnout a tím je zachytit 
ve svém vědomí.  

Tyto myšlenky jsou v mém případě ztvárněny do konceptu tak, 
jak ho zde předkládám a zabarveny emočním obalem, ze kterého 
prosvítá touha po poznání věcí skrytých a věcí, které nám toto 
poznání umožňují. 

Ve své knize tedy předkládám tyto myšlenky tak, jak jsem je 
sám mohl prožít a jak jsem je sám mohl vtělit do svého vědomí. 
Jsou to myšlenky mého vědomí, které jsou na hlubších a stabil-
nějších základech, nežli povrchní hodnocení jiných, kteří o mno-
hých věcech zde uváděných nemají ani tušení a u mnohých se 
musejí dovolávat světových autorit, protože jimi nejsou jisti. Osob-
ně sice sem tam použiji také odkaz na někoho, kdo tyto myšlenky 
mého vědomí rozvinul také, a rozvinul je třeba důkladněji či z jiné-
ho zorného úhlu. To ale bude vždy jen k tomu účelu, abych čtená-
ře informoval a nikoliv jako důkaz, či na podporu pravdivosti.  
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Co jsou Pravdy života? 
 

Co je a co není PRAVDOU ŽIVOTA? Je jím snad život sám, ne-
bo se jedná o cosi vyššího, mohutnějšího a úžasnějšího? 

Co je to tedy? 

Abychom pochopili, co to je pravda života, musíme napřed po-
chopit, kým jsme, kdo jsme a co jsme my lidé. Pokud nebudeme 
rozumět sami sobě, nemůžeme rozumět ani tomu, co je kolem 
nás, a ani tomu, co je v nás, 

Takže podívejme se na to, kým jsme my lidé, abychom porozu-
měli tomu, co jsou to tyto Pravdy života, abychom porozuměli 
tomu, co nás oslovuje. Abychom porozuměli životu jako takovému 
a jeho smyslu. 

Člověk se skládá z několika vrstev, to je evidentní. Konec konců 
je to vidět na první pohled. První vrstvou je beze sporu jeho fyzic-
ké tělo a jeho druhou vrstvou je jeho mysl, neboli duše, neboli 
duch, neboli vědomí, neboli to něco co stojí za tímto tělem. 

Pokud tělo zemře, neumírá přece to, co stojí za tímto tělem. To, 
co za ním stojí, je přeci mnohem důležitější. Je to cosi, co člověka 
vytváří, co člověka tvaruje a co člověka určuje. Je tedy mnohem 
důležitější se podívat nejen na tělo člověka, ale také na to, co je 
za tímto tělem.  

Takže co je to něco?  

Co je to, co stojí za tímto člověkem, co stojí za tímto tělem, co 
vlastně toto tělo řídí, určuje a směřuje? 

O tom, co stojí nad tímto člověkem nebo za tímto člověkem je u 
nás rozsáhlá literatura, rozsáhlé povídání, rozsáhlé úvahy. Vše je 
shrnuto v tzv. " Duchovní vědě".  

V této vědě, v této Duchovní vědě, je velmi dobře popsán stav 
toho, co je za tímto tělem. My se ale nebudeme zabývat podrobně 
tím, jak toto něco popisuje duchovní věda, ale budeme se zabývat 
smyslem toho, co to vlastně znamená.  

Budeme hledat tyto pravdy života v tomto uspořádání, tedy v 
kontextu tohoto stavu, versus život jako takový, tedy v kontextu s 
oním tělem v kontextu se světem, v kontextu s událostmi tohoto 
světa. 
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No a nyní se musíme podívat také na druhou stranu mince. Tou 
druhou stranou mince, je život sám.  

Co je to život? 

O tomto tématu můžeme mnoho mluvit a neříci vůbec nic. A 
přesto. Máme život kolem sebe neustále na očích. A přitom ho 
nedokážeme ani definovat. Jak vlastně ten život vznikl? Toho je 
velká záhada a mnozí lidé ji nedokážou vyřešit ani do dnešních 
dnů.  

Ti, kteří vědí, že je cosi za hmotným tělem, že existuje duše a 
duch, které se inkarnují, vědí, že tady na zemi prožíváme cosi, co 
nás posouvá, co nás učí. Prožíváme tu tedy život. Ale ani oni ne-
vědí, co to vlastně ten život je. 

Život na zemi vznikl krátce po jejím vzniku. Země jako taková, je 
stará asi 4 a půl miliardy let. Život na zemi vznikl prokazatelně 
miliardu let po jejím vzniku. Ano, byly to jednoduché buňky, byl to 
jednoduchý život. Ale i tento jednoduchý život je tak složitý, že je 
absolutně vyloučeno, aby mohl vzniknout náhodou. To, že se tady 
tento nesmysl neustále omílá, je dáno tím, že prostě materialisté 
nemají jinou možnost, jak zdůvodnit jeho vytvoření nežli tím, že tu 
hrála roli "náhoda". 

Ať už je to jak chce, tak i toto konstatování nám nedává odpo-
věď na to, co to vlastně onen život je.  

Lidé, kteří nemají ponětí o tom, že existuje něco jako duše duch 
a podobně, tak o životě sice mluví, ale jeho podstatu vůbec ne-
chápou. Nerozumí jí. Nejsou schopni o tom vést jakoukoliv disku-
si. Život je pro ně fenomén, který prostě je, a víc to neřeší. 

Vždy, když v něčem budeme žít, když v něčem budeme 
existovat, vždy bude problém toto něco vnímat správně.  

Vtip je v tom, že nejsme schopni vnímat svět nezaujatě, protože 
v něm žijeme. Nejsme schopni vidět jednotlivé věci a události 
objektivně, protože tyto události na nás působí a tvarují nás. V 
okamžiku, kdybychom byli vně, tak jsme schopni toto něco vnímat 
zcela dobře a důkladně. Jenomže tak k tomu u života není. Život 
totiž žijeme a nejsme schopni se na něj podívat z boku. 

Takže tady máme problém, který nemůžeme vyřešit, nemůžeme 
totiž vyřešit to, co ten život je, jak ho máme žít, a ani to, co to 
vlastně ve své podstatě je. Je tu ale příklad, v němž můžeme 
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krásně vidět celý tento problém, který ukazuje na to, co bylo 
řečeno v předchozím odstavci. 

Ve Východním náboženství, mám na mysli indické, je víceméně 
naznačená celá struktura tohoto systému.  

Bůh nebo bozi jsou ve stavu, který označuje náboženství jako 
"stav trvání", tedy jsou mimo čas. Ostatní elementy nižší, včetně 
člověka pak žijí něčím, čemu se čas říká.  

Tato bezčasovost těchto bohů jednoznačně ukazuje na to, že 
jsou nad celým systémem. Pokud by tomu tak nebylo, tak tento 
fenomén, takto nebude označován. Tudíž jsou skutečně ve stavu, 
který jednoznačně ukazuje na stav vyšší. 

Tudíž my nemůžeme nic říci o tom, jak to tedy je s tímto časem 
a s tímto prožíváním. Protože k tomuto životu se nemůže blíž 
vyjádřit, a protože nemůžeme ani z druhé strany mince pochopit a 
porozumět tomu, co jsou tyto skutečné pravdy tohoto života, 
musíme k daným věcem přistoupit poněkud obšírněji. 

Musíme se dostat do stavu, v němž budeme těmi, kdo budou 
hodnotit nepřímo tyto události tak, abychom jim porozuměli, a to 
můžeme udělat tím způsobem, že se budeme na věci dívat skrze 
jiné věci.  

Podívejme se tedy na to, čím a jinak vlastně tento systém vzni-
ká.  

Neptejme se přímo na život, neptejme se přímo na tyto pravdy, 
ale zkusme se podívat se na to, jak se tyto pravdy a tento život 
vytváří. Na základě tohoto našeho pohledu potom chtějme 
pochopit a porozumět celému tomuto systému. 

První velkou skutečností, která nás oslovuje je bezesporu vznik 
světa (vesmíru) v němž žijeme. 

Proto se na tento moment zkusíme podívat důkladněji 

. 
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Velký třesk a co bylo před ním? 

 

Vesmír. 
 

Podle přežívajícího vědeckého názoru, který vychází z materia-
lismu, se asi před 15 miliardami stalo to, že v prostoru, který nebyl 
prostorem, v čase, který nebyl časem, se zrodil náš vesmír. Toto 
tvrzení je nutno si objasnit. 

Hmota jako taková určuje prostor a čas. Velký třesk, tedy nebyl 
ani velký ani nebyl třeskem ne proto, že nemohl být velkým. To 
proto, že byl v prostoru, aspoň podle hypotézy vědy, který byl 
neskonale malý. Jak hodně malý se neřeší, prostě byl tak malý, že 
byl menší nežli nejmenší. Čas prostě neexistoval prostě proto, že 
byl uvnitř toho něčeho, co teprve mělo vzniknout. Tak to aspoň 
tvrdí hypotéza o vzniku vesmíru. 

Tato hypotéza vlastně popírá všechno, na co si vzpomeneme, 
ale nejvíc ze všeho logiku, jako takovou. Opírá se o tvrzení, že 
vše bylo sbaleno do jakési singularity, která byla uzavřena sama 
do sebe. Tato singularita byla sice uzavřena do sebe, ale nikdo 
nechápe, proč a za jakých okolností byla narušena její rovnováha 
a tato singularita přestala být singularitou. Doslova a do písmene 
vybuchla v něčem, co není prostorem v době, kdy neexistuje čas. 

Ponechme tyto záhady zatím stranou a podívejme se na to, co 
nám skutečně tato hypotéza říká. 

Tato hypotéza tvrdí, že v čase 10
-42

 až 10
-43

 sekundy (vteřiny) 
vznikl tento velký třesk. 

Proč ne v nultém čase?  

Protože věda neumí rozpoznat kratší časový úsek, než je zde 
zmíněn, a domnívá se, že v kratším časovém úseku by mohlo 
dojít k něčemu, co ona sama nezná. Obává se totiž toho, že i čas 
je strukturovaný. 

To by ale znamenalo obrovskou ránu do současného pojetí 
všech současných hypotéz o hmotě a vesmíru a o existenci hmoty 
jako takové. Proto se tento případ neřeší. Vychází se prostě a 
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jednoduše z toho, že existuje onen zmíněný čas a před tento čas 
už nikdo nehodlá jít. 

Toto tvrzení samo o sobě vzbuzuje rozpaky, ale vydrž milý čte-
náři, přijdou ještě další a ještě větší podivuhodnosti.  

V době 10
-35

 sekundy (vteřiny) se stalo něco, co nemá obdoby v 
celé naší existenci.  

Došlo totiž k inflaci vesmíru.  

Co se to vlastně stalo?  

Vesmír, jako kdyby ses zbláznil. Velmi se rozepnul, a to bez oh-
ledu na jakékoliv zákony, zde mám především na mysli "teorii 
relativity" a bez ohledu na cokoliv. Jeho velikost se v neuvěřitel-
ných zlomcích vteřin zmnohonásobila tak, že zaujal prostor prak-
ticky se blížící současnému prostoru. Ano, tento prostor byl menší.  

Samozřejmě, že byl menší, ale to už bylo jenom o několik málo 
řádů.  

Toto rozepnutí se stalo v době neuvěřitelně krátké.  

Začalo v době neboli času 10
-35

 sekundy (vteřiny) a skončilo v 
době 10

-32
. sekundy (vteřiny).  

Od té doby se vesmír chová standardně. Aspoň to tvrdí vědci.  

Znovu opakuji.  

Rozepnutí vesmíru, tedy inflace, je vědecky konstatována, ale 
vědecký je to nezdůvodnitelný jev, a jeho konstatování je do toho-
to systému tvorby vesmíru zavedeno prostě a jednoduše proto, že 
se objevily skutečnosti, které nelze vysvětlit jinak, nežli tím, že 
tento vesmír se takto rozepnul. A to tehdy, když budeme trvat na 
tom, že vznikl z jednoho bodu a pomineme skutečnost, že mohl 
vzniknout i jinak. 

Opravdu musíme trvat na tom, že vznikl z jednoho bodu?  

Pokud se nad tím celým zamyslíme, zjistíme, že se jedná vlast-
ně o totální nesmysl, neboli doslova, lidově řečeno, pitomost.  

Proč? 

Vesmír je totiž strukturovaný, vesmír má totiž řád, vesmír má to-
tiž systém. Neexistuje nic, co vznikne výbuchem, co by mělo jaké-
koliv uspořádání, neboli řád.  
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Vždy je to tak, že výbuch způsobí pouze chaos, nikdy ne struk-
turu, která je tak dokonalá, že je naprosto vyloučeno, aby vznikla 
náhodně, natož aby vznikla nějakou inflací. 

Je tu evidentní rozpor, s kterým si věda neví rady. 

Už jsme si řekli, že vesmír nevznikl v nultém čase, respektive, 
že vědci ho nevnímají od nultého času, ale od času 10

-42
 až 10

-43
. 

Zkusme se nyní podívat na stav, který by nastal, kdybychom 
tento čas posunuli ještě více dopředu, tedy dejme tomu, na čas 
10

-30 
sekundy (vteřiny). Co bychom měli možnost vidět? Pokud je 

pravda to, co tvrdí vědci, že vesmír skutečně vznikl tak, jak to oni 
předpokládají, pak bychom viděli vesmír, který by byl vytvořen ze 
všech možných stran.  

Tento vesmír by byl vlastně vesmírem, který by vznikl najednou 
a vznikl by z něčeho, o čem my nemáme ani tušení, že to existuje.  

Jako by se celý vesmír vyrojil nebo vytvořil z prostoru, který nás 
obklopuje. A to pomíjím skutečnost, která říká, že hmota (veškerá 
hmota) v sobě obsahuje jako svou funkci prostor a čas, ale nikoliv 
obráceně. Tudíž, podle tvrzení vědců nemohl tento vesmír vznik-
nout, neboť neexistoval ani čas a ani prostor, ve kterém by vznik-
nout mohl. 

Na toto tvrzení se ještě důkladněji podíváme dodatečně, nyní se 
zkusme podívat na to, co by to znamenalo, kdyby tomu tak sku-
tečně bylo, a kdyby vesmír vznikl tak, jak je zde naznačeno, tzn., 
že by vznikl skutečně ze všech stran kolem nás současně. 

První s čím bychom museli přijít, je skutečnost, že tento vesmír 
vzniká z ničeho, co je v pozadí toho, co my vnímáme. Mnoho ná-
boženských směrů mluví o tom, že existuje cosi za tímto hmotným 
světem a že z toho něčeho byl náš svět vytvořen. To velmi silně 
zavání tím, že bychom se přikláněli k těmto náboženským tezím, 
které nám ukazují způsob stvoření. 

To je asi nejdůležitější problém, před kterým současná věda sto-
jí. Protože by jinak dala za pravdu náboženským předpokladům o 
stvoření. To je pochopitelně kámen úrazu, neboť by tím jedno-
značně ukázala na svou omezenost. 

My ale hledáme pravdu, a ne to, jestli si to někdo myslí nebo tu-
ší. My hledáme skutečnost, jak se to vlastně stalo bez ohledu na 
cokoliv. 
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Tudíž nemusíme vycházet z něčeho jiného nežli z toho, z čeho 
vychází současná věda, a sice z toho, že skutečnosti musíme brát 
takové, jaké jsou, a nemůžeme si je upravovat do stavu, který 
nám vyhovuje.  

Ano můžeme vytvořit nějakou hypotézu o tom či onom, ale tuto 
hypotézu musíme vytvořit pouze a jedině z faktů, které k nám 
přicházejí, a tato hypotéza těmto faktům musí odpovídat.  

Pokud tomu tak není, jako v tomto případě, pak takovou hypoté-
zu musíme jednoznačně odhodit a konstatovat následné "nevíme, 
neznáme". To je všechno, co k tomuto tématu můžeme říct. 

Už skutečnost, že uvažujeme vznik vesmíru, nikoliv od nultého 
času, ale od určitého času, je jistý problém, který znevěrohodní to, 
co říkáme. 

Jak můžeme bezpečně vědět, co se odehrálo v čase 0 až čase 
10

-42 
sekundy (vteřiny), zda to něco nebylo zcela jednoznačně 

určující nejenom pro vznik našeho vesmíru, ale i pro to, co existo-
valo poté. Jak můžeme tvrdit, že v určitém čase došlo k inflaci, 
když nemáme vůbec představu o tom, co to ta inflace vlastně 
znamená.   

Jak něco takového můžeme tvrdit, když nemáme vůbec schop-
nost tuto inflaci vysvětlit na vědeckém základě a používáme ji 
čistě jenom ze spekulativních důvodů k tomu, abychom přikryli 
něco, o čem bychom měli prohlásit jednoznačně pouze jediné 
slovo "nevíme". 

Takovýto přístup nejenom, že není vědecký, nejenom, že není 
lidský, je naprosto diletantský, a je nutno ho jednoznačně a strikt-
ně odmítnout. 

Vytvoření vesmíru z jednoho bodu je sice hezká věc, ale pokud 
nesouhlasí jednotlivé údaje, pokud celý vesmír vykazuje něco, co 
popírá tento systém, pak se musíme porozhlédnout po něčem 
jiném, co nám daleko lépe vyhovuje, a co daleko lépe odpovídá 
tomu, co dneska zjišťujeme ve vesmíru. 

Vesmír se skutečně rozpíná, alespoň v určité své době se stan-
dardně rozpínal. Rozpínal se tak, jak bychom to od něj očekávali, 
dneska je tomu trochu jinak. K tomu se ale ještě dostaneme. Toto 
rozpínání se dá jednoznačně měřit a můžeme potom zjistit dobu, 
kdy jednotlivé části vesmíru byly u sebe. Proto je možné zjistit onu 
dobu, přibližně 15 miliard let, která ukazuje na stáří vesmíru. 
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Dnešní přesnější měření ukazuje na dobu přibližně 13,7 miliardy 
let, ale tento údaj, je údajem, který není konečný a který se může 
ještě změnit.  Z mnoha důvodů se domnívám, že tento údaj bude 
o něco delší, proto uvádím údaj 15 miliard let, i když osobně se 
domnívám, že to bude ještě asi o jednu miliardu let větší. To ale 
není tak důležité. Důležitý je onen údaj ve smyslu jeho koncového, 
respektive začátečního bodu. 

Ano, můžeme promítnout jednotlivé rychlosti jednotlivých objek-
tů ve vesmíru zpátky, abychom dostali jejich základní polohu. Ni-
kdo nám ale nezajistí, nebo nezjistí, nebo nepotvrdí skutečnost, že 
jednotlivé body, jednotlivé objekty se skutečně rozšiřovaly kon-
stantní rychlostí, kterou my používáme pro výpočet tohoto stavu.  

Jak se ukáže ještě v budoucnu, tedy budoucích odstavcích toho-
to povídání, tak toto zpochybnění je velmi na místě. Předpoklá-
dejme ale, že tomu skutečně tak je, a že došlo k lineárnímu stan-
dardnímu pohybu, který nebyl ani zrychlován ani zpomalován 
(pochopitelně s výjimkou gravitace), a že skutečně tento časový 
údaj víceméně odpovídá. To ale vůbec neznamená, že ten prvotní 
výbuch musel být z jednoho bodu.  

Představte si následující situaci. 

Ve vesmíru existuje něco (vakuum - astralita), co má jisté vibra-
ce. Tato vibrace na jistých místech tohoto něčeho poklesla. V 
oblastech, kde tato vibrace poklesne pod kritickou hodnotou, do-
jde ke skokovému překlopení této vibrace na mnohem nižší úro-
veň. V této nové úrovni, jakoby díře v původním systému, se za-
čne vytvářet zcela nová entita, zcela nový systém vesmíru, který 
tady předtím nebyl a který je založen na nové, tedy nižší vibrační 
struktuře.  

Toto protrhnutí původního systému rychle narůstá a do nově 
vzniklého, de facto časoprostoru, se vylévá stále víc a víc původ-
ního systému, který byl původně na vyšších vibračních stupních. 

Tím dojde k vyrovnání. Vyšší stupeň se srovná ve své vibrační 
struktuře a totéž udělá i ten nižší. Tento nižší stupeň pak nazveme 
hmotností, a onen vyšší stupeň astralitou. 

Pokud tomu tak skutečně je, tak máme před sebou stav, který 
popisují jednotlivé náboženské směry a který ukazuje na způsob, 
jak mohl tento svět vzniknout.  
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Ano jednotlivé náboženské směry ukazují, nebo určují, nebo vy-
tvářejí tento popis tak, jak jim se hodí, ale v každém tomto popisu 
můžeme najít tento základní postulát, o kterém jsem zde mluvil, a 
sice to, že existuje něco, co vzniká najednou vytvořením, respekti-
ve stvořením.  

Tento systém je daleko logičtěji, ale má jednu chybu. Tento sys-
tém totiž předpokládá mnohem komplexnější Vesmír, než o jakém 
se nám dosud zdálo, tento systém totiž předpokládá, že existuje 
něco, co existuje nad tímto hmotným světem. 

Věda ale něco takového nechce připustit ani náhodou, protože 
by tady existovalo cosi, co by ukazovalo na její nedokonalost, na 
její pouze částečnou znalost problémů, a to je kámen úrazu.  

Věda by se tak dostala do podřízeného stavu, který nemůže vše 
vysvětlit. Jednotlivé věci vysvětluje pouze částečně a tím tato vě-
da není schopná tento systém tvorby vesmíru vysvětlit komplexně.  

Věda, tak svým přístupem připomíná uraženého egoistu. Ten 
přece všechno ví, všude byl, a všechno zná. Pokud takový egoista 
existuje, tak naprosto jednoznačně odmítá skutečnosti, které by 
vyvracely jeho tezi o tom, jak věci skutečně jsou, a trvá na tom, že 
on má pravdu, a to i tehdy, když už všichni nahlíží, že je to ne-
smysl. 

Přesně tak se chová i současná věda. Přesně tak se chovali i 
církevní hodnostáři, když se ve středověku odmítali podívat do 
dalekohledu k tomu, aby mohli pozorovat, například Jupiterovy 
měsíce. Tvrdili totiž, že se jedná o nesmysl a že tam stejně žádné 
měsíce být nemohou a tudíž je pod jejich úroveň, aby se do tohoto 
dalekohledu podívali.  

Že jde o nadutost, nesmyslnost a hloupost těchto hodnostářů 
vnímáme a vidíme my dnes daleko víc než kdykoliv předtím a 
daleko víc než kdykoliv předtím je za to odsuzujeme jako idioty, 
hlupáky a jako lidi, kteří s náboženstvím a poznáním neměli na-
prosto nic společného. 

Úplně stejně bude hodnocena v budoucnu i současná věda jako 
cosi, co se chovalo zcela idiotsky, hloupě, nadutě a svým způso-
bem proti systému poznání jako takového. 

Takže máme před sebou vesmír, který je strukturovaný, který 
má v sobě řád a který se skutečně rozpíná a který se rozpíná z 
určité oblasti.  
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Nebudeme používat termín, že se vesmír rozpíná z jednoho bo-
du, protože to jednoduše a prostě nemůžeme vědět. Nebudeme 
tedy předpokládat, něco, co je pouhou spekulací. Zůstaňme u 
tvrzení, která jsou ověřitelná. Rozpínání vesmíru je ověřitelné, 
tedy vezměme ho jako fakt. Způsob tvorby nebo vytvoření vesmí-
ru, zatím ponechme ve stavu předpokládaného způsobu, který 
neodporuje logice. 

Tento nový způsob pohledu na vesmír by tedy ukazoval spíše 
na to, že tento vesmír vznikl zde naznačeným způsobem, tedy 
vylitím se z prostoru, který byl nad ním ve smyslu vibračním, tedy 
ve skutečnosti by neexistovalo něco, co by bylo jinde a jinak, ale 
vše by bylo odděleno pouze vibračním předělem.  

Existovalo by vlastně totéž, jen na vyšší vibrační struktuře. K 
uvedenému se ještě dostaneme, abychom si ukázali, že skutečně 
vibrace jednoznačně určuje stav jednotlivých nejenom elementár-
ních částic, ale i celé struktury hmoty jako takové. 

 

A předtím? 
 

Co tedy bylo předtím? Co bylo před velkým třeskem?  

Podle vědců naprosto nic. Podle toho, co jsme se tady sami řek-
li, to vypadá ale tak, že před Velkým třeskem existovalo cosi, co 
bylo pouze na jiných vibračních hodnotách. 

Toto něco bylo ve stavu, o němž my nemáme sebemenší poně-
tí, sebemenší zprávu, sebemenší povědomost. Dá se ale předpo-
kládat, že toto něco bylo minimálně v takovém stavu, jako je sou-
časná hmotnost kolem nás.  

Kolem nás vidíme to, čemu obecně říkáme PŘÍRODA a čemu 
se obdivujeme. Vše ale vzniklo díky tomu, že došlo k vylití původ-
ního stavu do nižších vibračních struktur. Tudíž jinými slovy, musí 
existovat základ, z něhož to vše vychází. I tento základ vlastně 
není ještě základem, i to je pouhý předobraz toho, co jsme. Tady 
ve hmotnosti jsme nevytvořili něco nového. Něco, co by teprve 
mělo vzniknout, my jsme pouze přebrali původní hodnoty z těchto 
vyšších stavů a tudíž jsme je sem pouze transformovali.  

Tento vyšší stav, tato vyšší vibrační rovina, tedy musí být zcela 
komplexní a zcela funkční a nezávislá od našeho hmotného světa. 
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Protože nemáme možnost se podívat na to, co to je přímo, mu-
síme použít prostředků, které jsou nám dostupné a které nám 
říkají něco o tom, co že tento systém představuje, co vlastně je, 
jak a jakým způsobem funguje. 

To vše ale můžeme zjistit jenom nepřímo, díky spisům, které se 
nám dochovaly z doby, kdy lidé byli ve stavu, že byli schopni svým 
vědomím nahlížet jakoby přes práh tohoto hmotného světa a vní-
mat něco, na co my dneska už nemáme, a to ani náhodou. 

Pokud vezmeme jako fakt to, že teze o velkém třesku z jednoho 
bodu je vlastně nesmysl, a přidržíme se teze, o které jsme se tady 
zmínili, že se vlastně jedná o jakési vylití vyššího stupně Univerza 
do stavu našeho časoprostoru, tak jsme u stavu, který nám říká, 
že před naším vesmírem a naším časoprostorem zde již dávno 
existovalo něco, co bylo a existovalo. 

Toto něco je základem našeho vesmíru. Liší se to pouze vibrač-
ním přechodem od našeho bytí.  

Tyto vibrační přechody my známe i z normální hmoty a to z cho-
vání našich elementárních částic. Víme, že tyto částice se chovají 
jinak, když mají nižší energii a jinak, když mají tu energii vyšší. 

Tomuto vyššímu stavu Univerza, neboli chcete-li Vesmíru, říká-
me astralita. Tato astralita bývá někdy nazývána jemnohmotností. 
Je to dáno tím, že tato astralita je velmi podobná tomu, co my tady 
na zemi máme a známe a vnímáme jako hmotu. Podobnost ale 
neznamená, že je to stejné. Na astralitě platí spousta jiných záko-
nů, respektive zákonů, které se projevují jinak na astralitě, a jinak 
v naší hrubé hmotnosti, přestože jsou tyto zákony ve svém zákla-
dě vlastně v podstatě stejné. 

V čem se liší tedy tato astralita od naší hmotnosti především? 

Jde o to, že tato astralita je pro naši hmotnost základem. I z toho 
důvodu musí být nesrovnatelně větší, mohutnější a úžasnější nežli 
to, co my tady jako svůj svět vnímáme.  

Naše hmotnost, náš vesmír je obrovský. Když si uvědomíme, že 
vše to je jenom nepatrnou součástí něčeho daleko většího, pak 
užasneme nad tím, jak tento základní systém (astralita) musí být 
obrovský, veliký a mohutný. 

Už jsme si řekli, že to, co stojí za tímto naším hmotným světem 
je to něco, co nás oživuje, že je to ono, co jinde bývá nazýváno 
duší, duchem, vědomím a podobně. 
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V této vyšší rovině existence, v této astralitě, tedy musí být tento 
systém daleko líp a víc rozvinout, nežli v této naší rovině. 

Proč, ale vlastně vzniká tato nižší rovina? Proč vlastně dochází 
k tomuto vylití do našeho časoprostoru, když tato vyšší rovina je 
lepší a důležitější?  

Důvod je jasný. V této vyšší rovině není možný stav, který je u 
nás zcela běžný. Tedy stav jakéhosi tuhého tření jednotlivých 
věcí, principů a stavů mezi sebou navzájem. To se netýká jen 
hmotných věcí, ale všeho, co v této hmotnosti je. Týká se to i toho 
něčeho, co stojí za naším hmotným tělem a čemu my budeme 
říkat nadále VĚDOMÍ. Teprve zde v naší hmotnosti je možné do-
sáhnout toho, aby tímto "třením" bylo dosaženo žádoucího vý-
sledku, a tím je pokrok neboli evoluce. Teprve v této hmotnosti 
může docházet u bytostí, jako jsou lidé, k jejich postupnému roz-
voji a samozřejmě vývoji. 

Vraťme se ale k astralitě. Astralita představuje cosi, co stojí vý-
še, než je náš hmotný svět.  

To, co stojí za námi, za naším hmotným tělem je ale ještě z 
vyššího stavu bytí. Je tak tedy jasné, že tímto stavem nad námi, 
touto astralitou, prochází a tuto astralitu svým způsobem musí 
také toto naše Vědomí znát.  

Podívejme se tedy na to, jak tato astralita vypadá. 

Jak to můžeme zjistit? 

V dřívějších dobách lidé nebyli tak hodně vnořeni do hmotnosti, 
jako je tomu dnes, a jejich vědomí bylo částečně napojeno na 
vyšší stavy bytí. Proto bylo možné v této době zjistit jisté skuteč-
nosti, které dneska už zjišťovat nelze. Z té doby se nám tedy do-
chovaly zprávy o tom, jak to je.  

V té době tedy bylo lidem jasné, že po smrti, neboli odvržení 
hmotného těla, toto jejich vědomí, tato jejich podstata, přijde do 
vyššího stavu bytí, kterému zde říkáme astralita. 

V tehdejší době byli lidé schopni v tomto stavu zjišťovat i jednot-
livé části, jednotlivé stavy této astrality a proto se ve zprávách z 
tehdejší doby objevuje tvrzení, že v nejnižších vrstvách této astra-
lity je cosi, co vlastně toho člověka, v tomto případě už jenom jeho 
vědomí, očišťuje. V křesťanství je tento stav znám jako očistec. Ve 
vyšších stavech tohoto systému, této astrality, pak dochází k 
zhodnocení toho, co člověk na této pozemské pouti dosáhl a k 
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završení toho, co tady započal. Dá se říct, jako kdyby si tam teore-
ticky doplnil své vědomosti a zkušenosti. Tedy doplnil základ, ve 
smyslu zákonů a ve smyslu bytí jako takového. 

V ještě vyšších stavech této astrality je cosi, co bývá v ezoterice 
nazýváno prvním nebem. 

Toto první nebe, není nic, s čím bychom se měli spokojit. Jedná 
se o jakýsi přechod do ještě vyšších stavů bytí, ve kterých se toto 
vědomí musí ještě více zdokonalit na to, aby se mohlo v dalším 
kole znovu vtělit na pozemskou pláň, kde bude absolvovat další 
kolo svého "učení". 

Celé toto bytí, celá tato astralita je zakončena čímsi, co se dá 
nazvat jakousi reflexí. Jde o to, že vše, co se tady na zemi i v této 
astralitě odehraje, je jakoby zaneseno do paměti. Je to jakési zr-
cadlo, které je uloženo v této poslední části a bytosti, už i lidského 
typu, mohou z této části čerpat. Nazývá se to čtením z AKÁŠI.  

Tato akáša je již druhým stupněm, a jsou v ní uloženy přede-
vším emoční stavy. Prvním stupněm je jakési zrcadlo přímo na 
hrubohmotném projevu našeho hmotného světa, kde jsou uloženy 
především obrazy toho či onoho děje a to bez této emoční složky. 

 

Galaxie. 
 

Krátce po vzniku našeho vesmíru vznikly galaxie.  

Galaxie jsou hvězdné ostrovy, které obsahují miliardy hvězd. I 
my žijeme v jedné z těchto galaxií. Jmenuje se Mléčná dráha a 
můžete jí vidět na obloze za letní noci, když vyjdete na zápraží 
svého domu a podíváme se na oblohu, samozřejmě za předpo-
kladu, že tato obloha je jasná.  

Jedná se o jakousi mléčnou bílou dráhu, která jde napříč celou 
oblohou. Tato stopa na obloze představuje obrovské množství 
hvězd, které my už nevidíme prostým okem, a splývají nám do 
oné bílé barvy.  

Těchto galaxií je ve vesmíru obrovské množství. V našem ves-
míru, tedy v tom, který my můžeme vnímat, je těchto galaxií mno-
ho a mnoho miliard. Vznikly, jak bylo už řečeno, krátce po vzniku 
Vesmíru a představují něco, co existuje dodnes.  
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Chování této naší galaxie, nebo jakékoliv jiné galaxie, není ale 
takové, jaké bychom očekávali.  

Podívejme se tedy na to, jak vypadá naše vlastní galaxie. Jedná 
se o tzv. spirální galaxii, která ve vesmíru převažuje. V této galaxii 
je centrum, kolem něhož se vytváří ramena, které z tohoto centra 
vycházejí. Naše Sluneční soustava je v jednom z těchto ramen, 
asi na poloviční vzdálenosti mezi centrem a okrajem galaxie. Ga-
laxie jako taková má průměr asi 100 000 světelných let a my jsme 
asi 25 až 30 000 světelných let od středu této galaxie. Galaxie se 
otočí kolem své osy jednou za 250.000.000 let. 

Otočí? 

Co to znamená, že se otočí? Pokud budeme svou pozornost 
upírat na to, jak vypadá Sluneční soustava, a budeme vnímat 
chod v této Sluneční soustavě, tak si uvědomíme, že bližší planety 
jako je Merkur a Venuše se otáčejí kolem Slunce mnohem rychleji. 
Merkur dokonce jen za 88 dni, Venuše necelý náš rok. Vnější 
planety pak mnohem pomaleji. Mars asi za 2 roky, Jupiter asi za 
12 let a Saturn za 30. Další planety se pak otáčejí kolem Slunce 
ještě pomaleji. Znamená to, že i kdyby tady ve Sluneční soustavě 
jakési ramena čehokoliv byly, tak už dávno neexistují, už dávno by 
musely být roztrhány různou rychlostí oběhu planet. 

V galaxii tomu ale tak není. Galaxie se tedy otočí jednou za 
250 000 000 let, tzn. 4 x za miliardu. Předpokládáme-li, že tato 
galaxie je stará minimálně 10 miliard let ne-li víc, pak tato galaxie 
už musela absolvovat minimálně 40 otáček kolem své osy. 

Jak to, že má stále ramena? 

Jak to, že otáčení galaxie tyto ramena dávno už neroztrhalo, ne-
zničilo a neudělalo z nich pouze pruhy či prstence, něco takového 
jako má Saturn kolem sebe (známé prstence Saturna)? 

Pokud se na galaxii podíváme důkladněji, pak zjišťujeme, že 
hvězdy se kolem centra netočí tak, nebo neobíhají tak, jako obíha-
jí planety kolem Slunce. Hvězdy obíhají tak, že jejich úhlová rych-
lost poblíž centra i na nejvzdálenějších částech galaxie je stejná. 
Galaxie se tedy chová tak, jako kdyby to bylo pevné těleso, jako 
kdyby to byl talíř, který se otáčí a otáčí se vlastně všude stejně. 

Jak je možné, že galaxie se chová tak jak se chová, jak je vůbec 
možné, že je to takto.  

Jak je možné, že v galaxii neplatí Keplerovy zákony? 



PRAVDY  ŽIVOTA 
 

Pravdy života Stránka 19 
 

Ve Sluneční soustavě Keplerovy zákony platí a v galaxii neplatí? 

Ano přesně tak tomu je. Vědci, když tento fenomén zkoumali, 
tak si uvědomili, že v galaxii musí existovat ještě něco, co drží 
vnější hvězdy, respektive různé sluneční soustavy pohromadě. 
Toto něco musí být skrytá hmota. 

Co je to ale skrytá hmota? 

Nejedná se o hmotu, kterou my jenom nevidíme proto, že je ně-
čím zakryta, někde skryta, ale prostě proto, že nemáme vědecké 
přístroje, kterými bychom tuto hmotu byli schopni vidět. Jedná se 
tedy o něco, co fyzika nezná, jedná se o fenomén, který dosud 
nebyl znám. 

Skutečně tomu tak je? Skutečně nebyl znám? 

Pojem temná hmota je znám od třicátých let minulého století a 
opět je tady to, co věda předvedla už mnohokrát. Věc, která se jí 
nehodí do krámu, tak ignoruje.  

Už skoro jedno století je ignorován takový pojem, jakým ji skrytá 
hmota. Tato skrytá hmota představuje mnohem větší množství 
hmoty nežli je a existuje nejenom v této galaxii, ale ve vesmíru 
jako takovém. K tomu, kolik toho je, se ještě dostaneme. Nyní se 
podívejme na další problém. 

Tímto dalším problémem je skrytá energie. 

Co to je skrytá energie?  

Jedná se opět o obdobný fenomén jako u této temné hmoty. 
Jedná se o cosi, co fyzika nezná. Tedy, abychom si dobře rozu-
měli, naše současná fyzika to nezná, neznají to vědci, kteří jsou v 
této profesi zběhlí.  

Jde totiž o to, že ve vesmíru působí síly, které nelze vysvětlit ji-
nak, nežli tím, že musíme konstatovat "nevíme". 

Po propočítání všech těchto stavů dospíváme k užaslému kon-
statování. 

Skryté energie ve vesmíru je asi 76 %. Temné hmoty, tedy hmo-
ty, kterou my nemáme možnost vnímat vůbec ničím, tedy žádnými 
našimi přístroji, je 20 %. Zbývající 4 % připadla na naší viditelnou 
hmotu, ať už přímo vnímanou dalekohledy, nebo zakrytou dalšími 
nebeskými tělesy a energii, kterou my známe.  

Pouhá 4 % jsou tím, co známe, co víme, čemu rozumíme. 
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Přesto si osobuje právo tvrdit, že všemu rozumíme, že chápe-
me, jak to funguje, že víme, jak vznikl vesmír, že máme dostateč-
né znalosti k tomu, abychom odvodili celkový jeho stav a jeho 
trvání. 

Z uvedeného je jasné, že jde pouze o naši troufalost, nadutost a 
nevědomost. 

Víme toho příliš málo na to, abychom mohli s určitostí říci co a 
jak. Aby toho nebylo málo, tak vědci zjistili ještě další fenomén. 
Asi před šesti až sedmi miliardami let se Vesmír začal prudce 
rozpínat. Označení "prudce", je skutečně na místě. Vesmír se totiž 
velice zrychluje ve svém rozpínání. Je tady síla, která ho doslova 
a do písmene trhá kusy. 

To ale není všechno. 

Zjistilo se totiž to, že tato síla, o které my nemáme ani ponětí, co 
to je, dokáže nejenom zrychlit rozpínání vesmíru ale doslova a do 
písmene trhá galaxie, trhá sluneční soustavy, ale co víc, ona trhá i 
objekty jako takové. Tzn. slunce, planety, potažmo hmotu. Výsled-
kem nejsou nějaké zbytky po této hmotě, které by byly rozptýleny 
v prostoru. Výsledkem je totiž "NIC". 

Ano, vážení čtenáři, výsledkem je nic. 

Zjistili jsme tedy, že vesmír se chová zcela jinak, nežli jak by-
chom se domnívali, že by se chovat měl.  

Už tento stav tohoto vesmíru a toto zjištění by nás mělo nabádat 
k velké opatrnosti a k tomu, abychom pochopili, že jsou tu ve hře 
síly, které neznáme a které jednají zcela jinak a podle jiných zá-
sad a zákonů, nežli to, co my bychom jim přisuzovali. 

  



PRAVDY  ŽIVOTA 
 

Pravdy života Stránka 21 
 

Život 

 

Co to je život. Co tento fenomén vůbec znamená? Jak a jakým 
způsobem si máme představit tento život a to, co ho nejenom 
působí, ale i provází a svým způsobem určuje? 

Život je cosi, co stojí jako protipól proti tomu, co jsme zde vylíčili 
jako hmotnost. Ať už si tuto hmotnost představujeme, jakkoliv, tak 
vždy a ze všech okolnosti nám vychází cosi, co tuto hmotnost 
určuje, jí tvaruje a jí také řídí. 

Toto něco je moudrost, která je v tomto všem hmotném projevu 
zachycena. 

Tuto moudrost shledáváme ale i v tom, že tu máme další feno-
mén, kterým je život. Život je cosi, co je moudrost sama. Podívej-
me se tedy na to, jak a jakým způsobem tento život vzniká, jak je 
řízen a cože to vlastně je. 

Teprve poté budeme schopni tyto dvě věci mezi sebou konfron-
tovat a porovnávat a zjišťovat, cože jsou to ty Pravdy života.  

Pokud ovšem do obou těchto věcí pronikneme hlouběji.  

K tomu, tedy v současné době potřebujeme znát onu druhou 
minci, tedy to, co představuje život sám. 

Co je to tedy život? 

Mnozí lidé dodnes na tuto otázku nedokáží odpovědět. 
Nedokáží proto, že sami nechápou, nerozumí a nejsou schopni 
vycítit, co to vlastně onen život je. Život žijí, to je bezesporu. Život 
žijí, ale i zvířata. Život žijí, ale i rostliny. Ale život žijí i mnohem 
menší bytosti, jakými jsou třeba bakterie. 

Život žije ale i to nejmenší, co zatím jsme našli, a tím je buňka. 
Tato buňka je něčím o čem lze bezesporu prohlásit, že je živá. 

Mnozí vědci se domnívají, že život je dán tím, že existuje látková 
výměna. Jiní vědci se domnívají, že je to dáno něčím jiným, či že 
existuje ještě něco úplně jiného co je charakteristické pro život. 
Celý tento mumraj je dán tím, že tito vědci nechápou, nerozumí a 
nejsou schopni pochopit, o čem se zde mluví. Život přece není 
látková výměna. Látková výměna tento život může umožnit, ale 
není jím. To přece musí dojít i člověku, který s tím nemá naprosto 
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nic společného. Zrovna tak je to i s ostatními věcmi, které vědci 
mají za tvůrce života. 

 

Vznik života na Zemi. 
 

Po vzniku Země, jako vesmírného tělesa, došlo ve velmi krátké 
době k vytvoření života v oceánech této planety. Asi jednu 
miliardu let po vzniku Země se objevily v oceánech první buňky, 
které se nazývaly nebo nazývají prokaryotní buňky. Tyto buňky 
byly velice jednoduché. Byly jednoduché z hlediska nebo z 
pohledu dnešního života.  

Ale zdání klame.  

V těchto buňkách se totiž objevilo DNA. Toto DNA je tvořeno 
dvojitou šroubovicí, v níž jsou uloženy, jako data, veškeré 
informace o tom kterém živočichovi. Pokud se kdokoliv podívá na 
strukturu této DNA, musí zkonstatovat, že něco takového nemohlo 
vzniknout náhodou. Navíc ještě tvrdit, že tomu tak nezbytně nutně 
muselo být, je čirý nesmysl.  

Kombinace, které vedly ke vzniku této šroubovice DNA, jsou tak 
obrovské a jejich přesnost tak neuvěřitelná, že skutečně tu 
náhoda nemá vůbec co do činění. 

Celý tento systém tedy musel vzniknout zcela jinak. 

Jak? 

Už více než 20 let je na světě nové paradigma světa. To mluví o 
vědomých informacích. To, že tady u nás, v naší zemi, o tom 
není ani zmínka, je hrubou obžalobou těch, kteří stojí v popředí 
naší společnosti.  

Zdá se být evidentní, že k tomuto jevu dochází tak, že tyto 
vědomé informace jsou základem, ze kterého, jako z matrice, se 
vytváří to, co je požadováno. V tomto případě tedy ona šroubovice 
DNA. 

Prokaryotní buňky vznikly někdy před třemi a půl miliardami let. 
Eukaryotní buňky vznikly přibližně před 1 a půl miliardou let, ale 
své rozšíření doznaly asi před 1,2 miliardou let. Trvalo tak více 
než 2 miliardy let než z první prokaryotní buňky vzniklá její vyšší 
část, tedy eukaryotní buňka. Tato doba je ohromná. Představuje 
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téměř polovinu doby trvání Země a to od jejího vzniku po součas-
nost. Od vzniku vyšších typů buněk to k době, než se začal život 
rozmnožovat i mimo oceány, to byla pouze jedna miliarda let. 
Život vyšel z oceánu asi před pěti sty miliony let, tedy před půl 
miliardou let. 

Původně buňky, které vznikly na Zemi krátce po jejím vzniku, 
byly poměrně jednoduché. To, co na nich bylo složité, byla vnitřní 
struktura jejich DNA. Tato vnitřní struktura, jak jsme si jí řekli, 
vylučuje to, aby tato buňka, respektive tato vnitřní struktura, 
vznikla náhodným procesem. Vyšší typ buněk, ze kterého vlastně 
vznikli všichni živočichové, rostliny a vůbec veškerý život, zde na 
Zemi čekal na své objevení více než 2 miliardy let.  

Proč tak dlouho? 

Nový typ buněk, z něhož pocházejí vlastně všichni živí tvorové, 
včetně rostlin, se ani moc od původního typu buněk neliší. To, co 
je tam nové, je to, že tento systém má v sobě vnitřní dělení.  

Něco, co bychom mohli nazvat vnitřními orgány u vyšších 
živočichů. Předpokládá se, že vše vzniklo tím, že uvedený systém, 
v tomto případě buňka, pohltila do svého vnitřku jinou buňku, 
kterou de facto zpacifikovala. Tato "zajatá" buňka uvnitř této nové 
buňky se začala proměňovat v její orgán a začala jí vlastně 
sloužit. Tak si to alespoň vykládají a představují vědci. Tento 
zdánlivě jednoduchý proces na svůj vznik, průběh a dokončení, 
čekal 2 miliardy let. 

Poté došlo k tomu, že celý systém jakoby nabral na obrátkách a 
velmi rychle začal expandovat. Za necelou miliardu let po vzniku 
těchto základních nových buněk, tedy eukaryotních, vzniká různá 
škála živočichů a rostlin, kteří vystupují z oceánu na pevninu. 

Z oceánu ale nevystupovaly buňky, z oceánu vystupoval život. 
Život ale představoval různorodost, z oceánu vystupovaly 
jednotlivé části tohoto života, ať už to byly rostliny nebo primitivní 
živočichové. 

To, co je na tom pozoruhodné, je skutečnost, že tento život 
vystupoval tak, že v něm už bylo mnoho a mnoho různých odrůd a 
druhů.  

To se odehrálo asi před pěti sty miliony let. Od té doby život 
převážně na pevnině určuje to, jak a jakým způsobem se dát dál. 
Rozvíjení tohoto života představuje něco, čemu bychom se měli 
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věnovat důkladněji. Protože tento život tady u nás na Zemi 
představuje fenomén, který není dodnes objasněn.  

Ano můžeme říct o mnohém, že to je živý tvor, že je to živá 
rostlina, že je to živý produkt něčeho, ale čeho? Z čeho je onen 
život sám o sobě? 

Život sám o sobě je těžko definovatelný. Samozřejmě, že to není 
jen látková výměna, samozřejmě, že to nejsou hodnoty, která jinak 
a jiným způsobem určují pro vědce to co je živé či neživé. Je to 
zcela něco jiného. Je to VĚDOMÍ, které určuje to, co živé je či živé 
není. 

Život tedy sám o sobě jí něčím, co nemůžeme definovat z 
vnitřku jeho samotného, a protože my jsme živé bytosti, 
nemůžeme dost dobře pochopit a definovat to, co jsme, čím žije-
me, jak to žijeme a proč to žijeme.  

Protože jsme právě těmi žijícími bytostmi.  

Život jako takový by měl být definován něčím z venku. Toto něco 
ale zatím nemáme k dispozici. Proto se musíme spokojit s 
nepřímými důkazy, s tím co máme či nemáme, co můžeme 
odvodit. Velkým pomocníkem v tomto systému nám může sloužit 
náš rozum, v kombinaci s naším již zmiňovaným vědomím. 

Pouze toto vědomí dává šanci na to, aby byly pochopeny 
struktury tohoto života a porozuměno tomuto životu.  

Jestli se to skutečně stane nebo ne, je otázkou. Zkoumat něco, 
neznamená tomu ještě porozumět, a už vůbec ne v jeho hlubších 
aspektech. 

 

Evoluce. 
 

O evoluci se namluvilo a napsalo už velmi mnoho. Podle toho, 
jak se díváme na evoluci, je dokonce i rozpolceno lidské myšlení. 

Jsou velmi dobře známy dva základní postoje.  

První je náboženský a druhý takzvaně vědecký. Náboženský 
pohled nám říká, že neexistuje žádný postupný vývoj, že vše vzni-
kalo nejednou. Jediným možným aktem, kterým je STVOŘENÍ. 
Takzvaně vědecký pohled nám ale říká, že vše vzniklo tím, že 
došlo k postupnému vývoji, tedy k EVOLUCI 
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Jsou tady ale i jiné pohledy, které vlastně oba předchozí pohledy 
sjednocují, i když to vypadá tak, že něco takového není vůbec 
možné. Tímto obecnějším pohledem je tzv. DUCHOVNÍ VĚDA, 
která představuje kombinaci mezi takzvaně vědeckým pohledem 
na svět a náboženským pohledem na svět. Ukazuje na to, že oba 
pohledy jsou pravdivé jenom z určité části a z jiné části se mýlí. 
Tam, kde se mýlí, jsou nahrazeny oním druhým pohledem.  

Takže existuje v náboženském pohledu pouze systém stvoření a 
neexistuje v něm systém evoluce a obráceně. 

Chceme-li ale pochopit a porozumět celému systému, nemůže-
me vystačit pouze s jedním z těchto původních dvou pohledů, a to 
proto, že jsou ve skutečnosti oba 2 chybné ve svých základních 
stavech. Oba dva mluví pouze o části pravdy, ale tím, že neříkají 
celé skutečnosti, tak jak jsou, se dopouštějí hrubého zkreslení 
celkového stavu. 

Oba dva pohledy si totiž neuvědomují jednu základní věc. Tou 
základní věci je skutečnost, která nám říká cosi o informacích. 

Pro toto tvrzení zopakuji základní postuláty o tom, co je a co ne-
ní informace. 

 

Informace se dělí do několika skupin: 

 

 První skupinou jsou "data". 

 Druhá skupina je cosi co my běžně nazýváme programem. 
Tento program, tak jak ho většina lidí zná, je určitý systém dat, 
která jsou schopna vyšší činnosti. Tato činnost spočívá v tom, 
že umožňují tyto základní struktury dat řídit. Tento program je 
ale vázán na svůj nosič, v tomto případě na počítač. Progra-
mem obyčejně nazýváme software a jeho nosičem hardware. 
Mimo uvedené zařízení tento program není funkční. Je sku-
tečně funkční pouze v tomto jeho vymezeném prostoru, tehdy 
v tomto počítači, respektive v tomto hardwaru. 

 Další skupinou, která přichází v úvahu, je cosi, co nazýváme 
myšlenkou. Ano vážení, myšlenka je něco, co je velmi podob-
no softwarovému programu v počítači. Tento "lidský počítač", 
je ale velmi odlišný od toho, kterým je onen počítačový. V po-
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čítači, jako takovém, běží systém ve dvojkovém režimu. Tudíž 
i veškeré programy, které jsou postaveny v počítači, jsou pou-
ze ve dvojkovém režimu (systému) a tím, mají své omezení. 
Program v počítači není schopen vývoje v tom smyslu, že by 
se vyvíjel sám o sobě. Program v počítači musí postavit a dát 
dohromady člověk. Ano, samozřejmě, můžou existovat někte-
ré dílčí programy, které se mohou samo zautomatizovat, a být 
vyráběny jinými programy tak, aby byly výsledkem jejich čin-
nosti. To ale není případ, který by byl hoden následování, pro-
tože se jedná stále a jenom o systém dvojkového stavu, který 
neumožňuje vývoj jako takový. Tím je samozřejmě míněn vý-
voj ve smyslu evoluce. Myšlenka je tedy cosi víc, než jenom 
program. Je to systém, který umožňuje svůj vlastní vývoj. Tím-
to vývojem se tady zatím zabývat nebudeme. Zde zatím pro-
vádíme pouze rozčlenění jednotlivých dat a informací k tomu, 
abychom se v tomto systému vůbec byli schopni orientovat. 
Myšlenka pochopitelně není vázána na svůj zdroj, respektive 
jejím zdrojem je vše co je schopno tuto myšlenku přijmout. 
Tedy vědomí. V tomto případě zůstaneme u lidského vědomí. 
Lidské vědomí této myšlence rozumí v jejím základním obsa-
hu a je schopno k této myšlence cosi přidat ze sebe. To, cosi, 
je zabarvení této myšlenky. Jinak řečeno. Přidá emoční složku 
této myšlenky. Ani tímto fenoménem se tady dál nebudeme 
zaobírat hlouběji, protože to je vysvětleno a rozebráno v jiných 
mých knihách, kde jsem celý systém objasnil daleko do větší 
hloubky. 

 No a předposlední skupinou, která přichází do úvahy pro nás 
jako takové, je skupina, která umožňuje vytváření něčeho, 
čemu vědci říkají Vědomá informace. Tato Vědomá informace 
je myšlenka, která sama v sobě dokáže vytvářet určité struktu-
ry, jako kdyby sama v sobě měla zakódovaný program, který jí 
umožňuje řídit události. Tento systém je velmi rozšířen a běž-
ně se používá zde na Zemi. My lidé tento systém zatím ne-
zvládáme. Lidé se zatím dostali pouze na jeho okraj, a sice v 
tom smyslu, že jsme pochopili, že něco takového existuje. Je 
ale zapotřebí tento systém trochu více objasnit právě proto, že 
lidé s ním zatím nejsou příliš seznámení. Účinkům tohoto sys-
tému přičítají vše možné, ale především to, čemu se tady u 
nás říká "náhoda". 
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 Nejvyšším stupněm, který zatím lidstvo je schopno pochopit, je 
stupeň, který by se dál nazvat SUPER VĚDOMOU INFOR-
MACÍ. Tato Super vědomá informace je to, co řídí věci ve 
smyslu evoluce, ve smyslu vývoje, ve smyslu průběhu jednot-
livých částí tak, aby vše do sebe zapadalo a spolu harmonizo-
valo. Tento vyšší systém je systémem, který řídí systém Ves-
míru a jednotlivých jeho částí. Zde je nutno zdůraznit to, že 
tímto systémem, tedy touto Super vědomou informací, není 
nahrazeno nic, a nikdo, o čem byste mohli prohlásit, že se 
jedná o duchovní bytosti nebo dokonce o cosi, co bychom 
mohli nazvat nebo označit za Boha. Tak jako nelze tvrdit, že 
program v počítači je cosi jako člověk, ve smyslu myšlení, tak 
nelze tvrdit, že tato Super vědomá informace je cosi, co na-
hrazuje tyto vyšší bytosti, respektive Boha jako takového. 

 

Co je evoluce? 
 

Zjednodušený materialistický pohled na svět nám říká, že 
evoluce je cosi, co znamená vývoj z jednoduchého do složitějšího. 
V tomto případě tedy vývoj z neorganické hmoty do organické a 
následně dál do struktur živých organismů jednotlivých buněk, 
poté do struktur mnoha buněčných organismů, které se potom dělí 
do jednotlivých druhů a následně do skupin, které vyústí až do 
systému současnosti, tedy do systému člověka. 

Tento pohled, je velmi a skutečně velmi zjednodušený, a to tak 
dalece, že se jedná v podstatě o nesmysl.  Protože materialisté 
vyloučili z možného dění jakýkoliv vyšší stav bytí a o nějakých 
vědomých informacích neměli ani ponětí, tak vše přisoudili tomu, 
čemu se tady u nás říká náhoda. Tato "náhoda" je evidentním 
nesmyslem už proto, že tento systém z hlediska matematických 
kombinací prostě nemůže takto existovat. Pravděpodobnost jeho 
vzniku je totiž vyjádřena tak nepatrným číslem, že jde skutečně v 
praxi o nemožnost a tedy o nesmysl. 

Ještě se k danému problému vrátíme, abychom si ukázali na to, 
že takto to nemůže být. Jde skutečně pouze o spekulaci o tomto 
celém materialistickém pojetí. Protože se vlastně jedná o skutečný 
nesmysl ve smyslu chápání celé této skutečnosti. 
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Nyní se ale zaměřme na něco jiného. Podle evoluční teorie těch-
to materialistických primitivních názorů by muselo dojít k tomu, že 
daný život, pokud už teď budeme uvažovat o životě jako takovém, 
se bude dále rozvíjet tím způsobem, že se z jednoho stavu jaksi 
automaticky překlopil do stavu dalšího.  

Na úrovni člověka si ukážeme, že se to tak dít nemůže. 

Podle této teorie bychom se měli vyvinout z nižšího stavu, nežli 
jsou lidé, tedy ze zvířat, v tomto případě z opic. Čím se nejvíce liší 
opice od člověka? Liší se svým rozumem, liší se tím, že nemá tzv. 
velký mozek. Tato část mozku člověku umožňuje to, aby přemýš-
lel, neboli aby myslel.  

Vše, co má zvíře, ale zůstává zachováno. To znamená, že kla-
sický mozek, tak jak ho nacházíme u zvířete, zůstává a je plně 
funkční.  

Nedošlo tedy k tomu, že by se změnilo něco v mozku, že by se 
změnila část mozku v jinou část a že by mozek místo klasického 
mozku začal být mozkem, v němž se produkuje ono myšlení. Nic 
takového se nestalo. My jsme se totiž dostali do stavu, v němž se 
nám jakoby z ničeho vytvořil další "mozek" a ten byl hned funkční.  

Tento velký mozek se nám skutečně vytvořil jakoby z ničeno.  

Jak je to možné?  

Nad tím si lidé, kteří hájí primitivní materialistickou teorii vývoje, 
hlavu nelámou. Oni jenom hájí tezi, že došlo k vývoji a jaksi auto-
maticky předpokládají, že původní stav se rozvinul do vyššího 
stavu. Že skutečnost je na hony vzdálená tomuto jevu, pomíjejí. 

Podobný přístup k dané problematice je zajisté, i jak sami uzná-
te, naprosto nevědecký. Je to paskvil a je to něco, co lze jenom 
odsoudit. Nyní se ale zaměřte na něco jiného. 

Dochází totiž k tomu, že se v mozku vytváří zcela nové centrum. 
Toto nové centrum mozku je opravdu zcela nové a je zcela jiné. 
Je nutno se zaměřit na to, jak tento stav vůbec mohl nastat. 

Že evoluce existuje, je evidentní. Že to není tak, jak předpoklá-
dají primitivní materialisté, je také evidentní.  

Jak je to tedy ale ve skutečnosti?  

V předchozí kapitole jsme mluvili o tom, že existuje systém vě-
domých informací. Tyto vědomé informace jsou vědomé právě 
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proto, že jsou schopné tvorby, protože se podle nich dají vytvářet 
určité skutečnosti, které jsou jejich produktem. 

Mnohým se to nebude líbit a mnozí proti tomu mohou dokonce i 
brojit, ale skutečnost je usvědčuje z toho, že tomu tak skutečně je.  

Tedy v okamžiku kdy došlo k potřebě vytvořit člověka, se 
způsob, jak se vytvoří další část mozku, která k tomu byla 
zapotřebí, odvodila z oné vědomé informace a podle ní se 
tento přední, neboli velký mozek vytvořil.  

Nebyl vytvořen tak, že by to byl postupný vývoj, který by měnil 
původní mozek ve zcela jiný produkt. Byl vytvořen tak, že vše 
staré zůstalo a k tomuto starému byl přidán nový článek, který byl 
mnohem a mnohem dokonalejší a který byl nadřazen tomu, co tu 
dosud bylo. I z toho důvodu je evidentní, že není možné mluvit o 
něčem, co se vyvíjí klasickým způsobem, to znamená pomocí 
takzvané "náhody". 

Pokud se podíváme na obecný vývoj, tedy na vývoj živočichů ja-
ko takových, tak tam je to něco podobného. Ani tito živočichové 
nemohou přejít z jednoho svého druhu do druhého druhu tak, že 
tomu napomůže náhoda. Nemohou to dosáhnout proto, že se zde 
vyvíjí něco zcela nového, respektive je vyvinuto zcela něco nové-
ho, něco, co tu dříve nebylo a co nemohlo za žádných okolností 
vzniknout náhodou.  

Je nutné si uvědomit, že tento systém, je systémem, který pra-
cuje zcela bezchybně. Jakákoliv chyba by v něm znamenala 
zhroucení tohoto systému vývoje jako takového.  

Protože je evidentní, že náhoda by představovala jenom nepatr-
nou část toho, co by bylo pozitivní změnou, ale drtivá část změn 
by byla negativní, je jasné, že tento způsob, o kterém mluví primi-
tivní materialisté, by nutně musel vést ke krachu celého systému. 
Tudíž by nikdy nemohl vést k vývoji, který je zaznamenán zde na 
Zemi, a to k vývoji od vzniku života až k nám k lidem. 

Je jasné, že tento způsob je řízen jinak a jiným způsobem.  

Pokud jsme neměli zdání o tom, že existuje cosi, co je víc než 
jenom informace ve smyslu dat, tak jsme tento systém vůbec ne-
mohli ani chápat a vůbec jsme mu tím pádem nemohli ani rozu-
mět. 
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Příchodem systému, který umožnil porozumět jednotlivým 
informačním stupňům, jsme byli schopni pochopit i tento 
velký systém vývoje, tedy evoluci. 

Evoluce tak představuje cosi, co je velmi silně a úzce pro-
pojeno s těmito vědomým informacemi. Tyto vědomé infor-
mace podobně jako program v počítači, řídí vše kolem sebe, a 
tak řídí i tento vývoj. 

Je tu ale ještě další aspekt, a sice to, že vývoj probíhá tak, že se 
postupně zrychluje. První buňky na Zemi vznikly asi před 3 a půl 
miliardami let. Země je stará čtyři a půl miliardy přesně 4,6 miliar-
dy let. Tyto první buňky vznikly v době asi před třemi a půl miliar-
dami let, někdy se uvádí před 3,7 miliardy let. Když si uvědomíte, 
že tato doba, byla dobou, která umožnila tento vznik života, tak 
vám dojde, že to bylo doslova a do písmene tak, že to bylo v době 
těsně poté, co vůbec Země byla schopná tento živý produkt při-
jmout.  

Nebylo tak dost času na to, aby se tento produkt, tedy tyto první 
živé buňky, prokaryotní buňky, vyvíjel. Tento systém musel na-
stoupit už jako hotový systém. 

Tedy, jinak řečeno, tento systém musel být celý připraven a jeho 
produkty musely v podstatě jenom čekat na to, až Země bude 
připravena k tomu, aby tyto produkty byla schopna přijmout. Je 
otázkou, kdyby se vytvoření Země o něco omeškalo, jestli by vů-
bec tato časová prodleva nevedla k tomu, že bychom zmeškali 
ono časové "okno".  

Mohlo by to totiž znamenat, že život na Zemi by tím pádem ne-
musel nikdy vzniknout. Na druhou stranu je jasné, že tento vznik 
života byl podmíněn právě těmito vědomými informacemi, které v 
té době byly k dispozici a které, určovaly to, jak a jakým způsobem 
tato buňka, tato základní buňka, má vzniknout.  

Na vznik dalšího typu buňky, to znamená buňky eukaryotní, 
jsme čekali velmi dlouho. Prokazatelně víc, než dvě miliardy let. 
Tady se ukazuje, že v okamžiku, kdy nebyl k dispozici onen sys-
tém vědomých informací, nebyl k dispozici ani způsob, jak tuto 
primitivní buňku změnit na její vyšší stav. 

Už dříve jsme si řekli, že rozdíl v těchto buňkách není až tak zá-
sadní, ale to co je zásadní, je vytvoření DNA v buňkách. Toto DNA 
v buňkách bylo vytvořeno v této základní buňce a je ve všech 
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buňkách až do současnosti. Vytvoření tohoto DNA řetězce ale 
představuje tak složitou operaci, že si to nelze ani dost dobře 
představit.  

Abychom si to aspoň trochu přiblížili, a abychom si uvědomili, že 
něco takového není možné, aby to vzniklo ve stylu "náhody", tak si 
tady ukážeme něco na příkladu. 

 

Příklad: 

 

Představme si, vážení čtenáři, že existuje školní tabule. Na této 
tabuli je křídou napsána rovnice, která je řešením jistého matema-
tického problému. Tato rovnice je velice komplikovaná a složitá a 
obsahuje mnoho funkcí z vysoké matematiky a další aspekty, 
které jsou odvozeny z lidského myšlení daného problému. Toto 
řešení této matematické úlohy, je nejenom velice komplikované, 
ale zároveň je něčím, co řeší to, co lidé v daném oboru mají či 
nemají dělat. 

 Výsledkem této rovnice je skutečnost, která bude k dispozici ne-
jenom technikům, ale především vědcům k dalšímu studiu daného 
oboru a k dalšímu studiu daného problému. Jde, tedy o to, že 
tento vzorec neboli tato rovnice na této tabuli nemá vůbec nic 
společného s touto tabulí nebo s místnosti, v nichž je napsána, ale 
dotýká se úplně něčeho jiného a úplně něco jiného řeší a toto 
řešení se dotýká zcela jiných věcí a jiných skutečností. 

Nyní si představte, že tuto tabuli bude někdo skenovat. To si 
samozřejmě můžeme velice snadno představit, protože toto ske-
nování bude probíhat bod po bodu a bude přesně takové, jako je 
tato tabule ve skutečnosti. Život, tak jak si ho představují primitivní 
materialisté, je ale o tom, že vše se vyvíjí pomocí "náhody". 

Takže si představme, že tato tabule by nebyla skenována, ale 
byla by vytvořena pomocí náhodných kombinací. Vytvořit tuto 
tabuli pomocí náhodných kombinací i s tím, co je na ní napsáno, 
se jeví jako čirý nesmysl. To ale není všechno. Předpokládejme, 
že něco takového se skutečně stalo. Jenomže je tu jedno velké 
ALE. Na této tabuli je napsaný vzorec, neboli rovnice, která řeší 
něco úplně jiného. Jediná chyba v této rovnici znamená zhroucení 
celého systému, který tato rovnice řeší. Kombinace, které vznikly 
při vytvoření této tabule nejenom, že nemají s touto tabulí společ-
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ného, ale ani nemohou mít nic společného s tím, co je na této 
tabuli napsáno.  

To, co je tam napsáno, je vyšší stupeň, který stojí teprve za tím, 
za touto tabulí a za jejím vytvořením a s touto tabulí de facto nemá 
nic společného. Jedná se o myšlenkový proud, pro který je tato 
tabule pouze pomocníkem.  

Vytvoření této tabule pomocí náhody, neboli náhodných kombi-
nací je jedna věc, ale vytvoření této rovnice, této úlohy, která je na 
této tabuli napsána, je ale zcela jinou věcí. 

 Jedná se tudíž o něco, co stojí daleko zatím, co tato tabule jako 
taková představuje. Nás ale zajímá to, co je obsaženo v tomto 
psaném textu a to je to, co je pro nás důležité. Není tedy pro nás 
podstatné to, že existuje tato tabule, ale to co obsahuje tento psa-
ný text. 

A nyní se podívejme na tvorbu buňky. Vytvořit buňku je totéž, 
jako kdybychom chtěli vytvořit onu tabuli. Tabule sama o sobě ale 
nic neřeší. Zrovna tak nic neřeší vytvoření buňky, která nemá v 
sobě vnitřní jádro, tedy řetězec DNA, který je vlastně její podsta-
tou a smyslem. Tato tabule, zrovna tak jako tato buňka, je pouze 
něčím, na čem se může aplikovat další stupeň tvorby. Vytvoření, 
jak této tabule, tak této buňky představuje velmi prekérní stav a je 
v praxi prakticky neproveditelný, protože, náhoda jako taková ni-
kdy nespěje k jasnému nebo předem danému cíli, ale je náhodou 
právě proto, že vytváří pouze to, co bychom nazvali chaosem.  

Pomineme-li tento stav a vezmeme skutečně za to, že k tomuto 
tvoření došlo a ta tabule i ta buňka byly vytvořeny, což v praxi je 
nemyslitelné, ale budiž, pak musí dojít v další fázi k vytváření ně-
čeho, co s původní tvorbou nemělo naprosto nic společného, a 
sice k vytvoření řetězce DNA a v případě tabule k vytvoření onoho 
psaného textu, který řeší onen námi zadaný úkol.  

Že tento úkol nemá s tabulí jako takovou naprosto nic společné-
ho, je evidentní. Že vytvoření DNA řetězce s vlastní buňkou také 
nemá nic společného je také evidentní. Dochází totiž k tomu, že 
by tady došlo k tak obrovské "náhodě", že jakýkoliv počet, který 
bychom si byli schopni představit, je naprosto ničím proti počtu, 
který by musel být uplatněn vzhledem k té takzvané náhodě.  

Byla by to totiž náhoda umocněná náhodou.  
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Počet všech možných i nemožných částic v námi zaznamena-
ném vesmíru je naprosto ohromující, ale v poměru k této náhodě 
by byl naprosto zanedbatelný. 

Není proto vůbec šance na to, aby se něco takového mohlo stát.  

Jinými slovy to znamená, že se jedná o naprostý nesmysl. To 
slovo nesmysl je tady zcela jednoznačně na místě.  

Musíme se podívat na vývoj a na to, jak a jakým způsobem pro-
bíhá evoluce zcela objektivně a musíme přitom použít nám známé 
nástroje, tedy rozum a myšlení tak, jak je zapotřebí.  

Musíme odhodit všechny nesmysly, kterými nás krmili ve škole, 
protože lidé, kteří to dělali, a nám vtloukali do hlavy, byli těmi, kdo 
sami byli naprosto nevědomí, neřkuli přímo hloupí, ale snažili se 
vystupovat jako lidé, kteří vědí a věcem rozumí. Teprve s odstu-
pem doby je naprosto jasné, že se jednalo o velmi primitivní, ne-
dobré, hloupé a egoistické lidi, kteří prostě nevěděli. 

 

Role vědomí v evoluci. 
 

Vraťme se ale k evoluci. 

Už jsme si řekli, jak probíhala evoluce. Řekli jsme si, že na určité 
úrovni mohlo dojít k různým variabilním stavům toho kterého 
druhu, ale že jeho vzestup do vyššího stavu se mohl odehrát 
teprve tenkrát, když k tomu byl čas, když byly k dispozici ony 
vědomé informace, z kterých byla možnost čerpat, které de facto 
určovaly způsob vytvoření nového stavu toho kterého živočicha. 

Živočich jako takový a pochopitelně i rostlina, je ale produktem 
tohoto snažení. Co je ale skutečnou nosnou silou, která tuto 
evoluci vytváří, respektive je pomocí této evoluce tvořena a tvaro-
vána? 

Podíváme-li se na strukturu jednotlivých živočichů, pak musíme 
konstatovat, že tvrzení, které nám předkládají primitivní 
materialisté, v mnoha případech velmi silně pokulhává i v tom 
směru, že je přímo nepravdivé ve smyslu vývoje. Vývoj se totiž 
přirovnává mnohdy ke stromu, z něhož rostou jednotlivé větve. 
Tyto větve jsou pak strukturami živočichů, které zde nacházíme v 
průběhu času. Problém je ale v tom, že nikdy a za žádných 
okolností jsme nenašli živočicha, který je, nebo který by byl k 
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dispozici, právě v okamžiku, kdy se z tohoto "stromu evoluce" 
oddělují tyto větve. 

Vždy je to tak, že tento základní článek, který určuje, co a jak a 
zároveň rozděluje vývoj, chybí. Už jenom toto konstatování je 
jasným ukázáním na to, že tady cosi nesouhlasí. 

Ten systém totiž je zcela postaven na hlavu a logika tohoto 
systému neodpovídá tomu, čemu by odpovídat měla.  

Pokud zůstaneme u systému vývojového stromu, pak evidentně 
tady dochází k tomu, že hlavní produkt, který se vyvíjí, je oním 
kmenem a větve jsou jeho odpadním systémem. Nenacházíme ho 
proto v jeho fyzickém provedení právě proto, že jeho fyzické 
provedení teprve nastane až v době, která je daná jeho ukonče-
ním, nikoliv v době, která je dána odkloněním jednotlivých větví. 

Takže vztáhneme-li to na člověka, na jeho vývoj, tak to 
znamená, že tvorové, o kterých jsme dosud prohlašovali, že jsou 
našimi předchůdci (opice) jsou pouze odpadem na naší cestě. 
Nejsou tedy našimi předchůdci, ale jsou těmi, kdo vývoj pojal 
zcela chybně a vypadli tím z hlavní linie, a tudíž ve svém 
provedení zatvrdli. Tím nám umožnili následně zjistit, jak vypadali, 
protože toto zatvrdnutí znamenalo i to, že mohly být zachovány 
jejich zbytky. 

Poslední výzkumy ukázaly, že skutečně člověk existoval 
minimálně 4 000 000 let zpátky a byl ve stavu skutečně člověka, 
nikoliv zvířete. Všechny ty mezistavy, které jsme dosud nacházeli, 
jsou tedy skutečně jenom odpadem od tohoto základního stavu. 
Tento systém vývoje se ukazuje být rozhodující v celém kontextu i 
u ostatních živočichů i všech rostlinných druhů a to v celém 
období evoluce. 

Znovu se ukazuje, že rozhodujícím momentem jsou ony vědomé 
informace, nikoliv něco jiného. V okamžiku, kdy vědomé informace 
jsou nastaveny tak, aby z nich vznikl živý tvor, který je schopen 
přijmout tyto informace, tak se to skutečně stane. Pokud takovýto 
tvor není, neboť tyto informace nejsou k dispozici, tak k tomuto 
vývoji nedochází. 

Co je ale tím, co přejímá tyto vědomé informace? 

Je to snad DNA člověka? 

DNA člověka nemůže být něčím, co přijímá tyto vědomé 
informace, protože na to není vůbec uzpůsobena. Je zároveň 
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něčím, co je výsledkem těchto vědomých informací a ne jejich 
přijímacím systémem. Přijímací systém musí být zcela něco 
jiného. Z logiky věci plyne, že jím musí být VĚDOMÍ, které je v tom 
daném tvoru obsaženo.  

Protože vědomí je obsaženo ve všech živých strukturách od 
buňky počínaje až do nejvyšší struktury, kterou je člověk, je jasné, 
že je to toto vědomí, které se vlastně vyvíjí a které, nabývá nových 
a vyšších struktur a hodnot právě proto, že je řídícím centrem, 
které umožňuje řízení celého komplexu daného živočicha.  

Následně mate lidi to, že tento systém nemáme pod vědomou 
kontrolou a tudíž nejsme schopni nejenom jeho kontroly ale ani 
toho, abychom mu porozuměli. To ale neznamená, že tento 
systém takto neexistuje, nebo takto nepracuje, znamená to pouze 
to, že my lidé mu ne zcela dobře rozumíme. To je všechno, co se 
k tomuto problému dá říci, to je také všechno, co k tomu lze 
konstatovat. 

Podíváme-li na tento vývoj z tohoto zorného úhlu, pak 
zjišťujeme, že tento přístup nám umožňuje daleko lépe dospět k 
porozumění a pochopení systému vývoje. Protože tento přístup 
nám umožňuje daleko lépe pochopit a porozumět tomu, jak tento 
systém vývoje probíhá. 

Není to tedy vývoj, který by byl odvozen od jednotlivých změn v 
DNA, ale vývoj, který je odvozen od toho, jak a jakým způsobem 
VĚDOMÍ přijímá tyto informace do svého obsahu svým vlastním 
působením.  

Mění toto DNA tak, aby toto DNA odpovídalo nové struktuře 
daného živočicha. Znamená to jednoznačně, že DNA je 
produktem vývoje a ne tím, že by bylo určujícím kritériem tohoto 
vývoje. Tvrzení materialistů o tom, že DNA určuje vývoj je 
jednoznačným nesmyslem. 

Vzhledem k tomuto faktu, který ukazuje úplně jinou strukturu 
vývoje, je nutné přehodnotit i další kritéria tohoto vývoje v tom, že 
tento vývoj nemůže být a není řízen jakoukoliv náhodou, ale je 
řízen cílevědomě s tím, že je tu vytvářená struktura vědomí, která 
má stále vyšší a dokonalejší možnosti a schopnosti. 

Je to tedy vědomí jako takové, které se vyvíjí a veškeré tělesné 
produkty jsou pouze odpadním systémem tohoto vývoje a jsou 
nepodstatné. Důležité je vyvinout toto Vědomí do stavu, aby se 
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dostalo na úroveň, že si samo uvědomí kým je, což je první stav a 
další stav je ten, že bude schopno tento vývoj řídit už samo ze 
sebe. 

Člověk se dostal teprve do stavu, kdy si začíná sám sebe 
uvědomovat, tedy začíná si uvědomovat kým je, kdo je, že sem na 
tuto Zemi přišel, že se narodil, že musí zemřít a podobně. Začíná 
si tedy uvědomovat sám sebe. Toto uvědomění ale probíhá pouze 
na úrovni těla, tzn. na úrovni hmoty.  

Toto uvědomění dosud neprobíhá v něm samotném v tom 
smyslu, že by si sám sebe v sobě samotném uvědomoval. 

To je teprve budoucí stav. Pokud si tedy člověk sám sebe v 
sobě samotném neuvědomí dostatečně dobře, a to tak, aby si 
uvědomil skutečně čím a kým je, nemůže být vůbec řeč o tom, že 
by mohl převzít jakýkoliv trend vývoje pod svou kontrolu. 

Jeho vědomí je prostě ještě na velmi nízké úrovni, a tudíž není 
schopno tyto věci zpracovat a řídit tak, aby byly ku prospěchu 
veškerého dění zde na Zemi, potažmo ve Vesmíru a potažmo v 
celém Universu. 

Je nutno si uvědomit, že zvýšení této úrovně je možné jen 
tím, že se zvýší vibrační hodnota Vědomí, což je opět možné 
jen zvýšením morálního a moudrostního kreditu daného 
vědomí, 

Pod tímto zorným úhlem je jednoznačně vidět vývoj mnohem 
jednodušeji a jasněji v celém kontextu jeho časové prodlevy tzn. 
od vzniku Země až po současnost a je evidentní, že tento vývoj 
probíhá právě na tomto systému Vědomí a nikoliv na čemkoliv 
jiném. O tom, že by měl probíhat pomocí náhody, jsme se tady 
zmínili už několikrát jako o čirém nesmyslu. 

Je nutné znovu a znovu si uvědomovat, že hmota jako taková je 
pouze produktem, v němž je možný tento vývoj realizovat. Není 
tedy a nemůže být tím, kdo tento vývoj určuje nebo dokonce řídí. 

Kam tento vývoj bude směřovat, se dá pouze tušit, nelze ho dost 
dobře určit, ne proto, že by to nešlo, nebo nebylo proveditelné, ale 
prostě a jednoduše proto, že naše Vědomí není na dostatečné 
úrovni k tomu, aby tento systém budoucnosti bylo schopno 
pochopit a jemu porozumět. Přesto lze ale některé bližší věci už 
dneska vytušit a tím mít představu o tom, kam v nejbližší době 
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toto lidské vědomí se bude ubírat svým vývojem. To je ale už další 
kapitola, kterou si probereme později. 
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Vědomí 
 

S pojmem vědomí jsme se setkali už mnohokrát. Co to vlastně 
ale to vědomí je? Mnozí lidé vám budou říkat, že se jedná o pou-
hou funkci mozku. Budou mluvit o tom, že hmota jako taková, 
která se zorganizovala do struktur mozku, najednou začíná 
produkovat něco, čemu jiní říkají vědomí. 

 Tento pohled na tuto věc sám o sobě, vyznívá dost groteskně, 
protože člověk cítí, že se jedná o nesmysl. Pokud by to byla 
pravda, tak on sám by byl jenom tím kusem hmoty, která se 
zorganizovala, a která nemá vůbec žádný význam v tomto 
Vesmíru v tomto Universu v tomto čase a prostoru. 

Všichni cítíme, že je to nesmysl, a že takhle to rozhodně není. 
Jak to tedy ale je? Jak je to tedy opravdu? 

Pokud se podíváme na fenomén života, tak musíme konstatovat 
jediné, že vše je podřízeno jeho vývoji, tedy evoluci, a už jsme si 
řekli, evoluce není evolucí hmoty, ale evolucí vědomí! Je nutné se 
tedy podívat na tuto evoluci vědomí mnohem důkladněji, nežli 
jsme to dosud prováděli. 

V předchozích kapitolách jsme mluvili o tom, že vědomí má 
všechno živé, od buňky počínaje a konče člověkem. Pokud tomu 
tak je, a vše nasvědčuje tomu, že ano, pak musí toto vědomí do-
znat různých stupňů své inteligence. Vědomí buňky není totiž 
srovnatelné s vědomím člověka. To je přece evidentní. 

Uvědomění v nižších tvorech je vědomím, které samo o sobě je 
pouze řídícím činitelem toho, kterého živého objektu, tedy vlastně 
živočicha. Zlom ve vývoji vědomí nastává až tehdy, když toto 
vědomí si začíná uvědomovat samo sebe.  

Tento stav nastává u člověka. Člověk si začíná uvědomovat 
sám sebe, ale pouze ve svém hmotném projevu, tedy v těle. 

Tělo ale není vědomí. Tělo je tělo a je jasné, že toto vědomí se 
dostalo teprve na první stupeň toho, co umožňuje jeho 
sebeuvědomění. Dalším stupněm tedy musí nutně být stupeň, 
který nás dovede k tomu, že toto vědomí si uvědomí vyšší stav 
svého bytí, tedy stav vyššího těla. 
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Vyšším stavem těla, v provedení člověka, je jeho tělo éterné 
následně pak astrální. Éterné tělo má za úkol zpracování 
veškerých věcí v hmotném těle a řízení tohoto hmotného těla. 
Znamená to, že pokud se uvědomíme v tomto éterném těle, pak 
budeme schopni tento děj nejenom sledovat, ale také částečně i 
řídit. Tento stav zatím nikdo z nás běžných lidí neovládá.  

Ovládají ho pouze jenom někteří lidé, kteří jsou schopni řízení 
těchto vnitřních věcí tak dalece, že například jed, který pozřou, jim 
neublíží a tělem jenom projde, že jsou schopni zpomalit tep svého 
srdce a po určitou dobu se dokonce nechat třeba zasypat 
zeminou, aby po několika dnech mohli opět z této izolace vyjít 
zdraví a mnohdy i osvěženi.  

To je ale pouze extrém a dokáží to jenom někteří lidé. Pro cel-
kový stav lidstva jako takového tyto věci nemají větší význam, 
protože jsou nepřenositelné z člověka, který je ovládá, na člověka, 
který je neovládá. 

Vyšším stupněm je pak uvědomění si astrálního těla. Astralita 
jako taková je něco jiného a věci s ní spojené taky. Uvědomění a 
částečné ovládnutí astrálního těla je tedy něčím, co dokáže 
člověka posunout mnohem dál právě proto, že tento stav 
uvědomění je mnohem vyšší.  

Nejde o to, že takový člověk ovládá něco navíc, ale o to, že 
tím kultivuje své vědomí, které se dostává na mnohem vyšší 
stupeň a tím se dostává i na vyšší stav vibrací a tím zároveň i 
do vyšších stavů moudrostních a morálních, které jsou 
daleko bližší ke stavu vyšších bytostí nad námi. 

Je zbytečné, abych tady do podrobnosti rozpitvával to, co je 
tímto stavem možno získat. Zůstaňme pouze u tohoto základního 
konstatování, že vyšší vědomí předpokládá ovládnutí sama sebe 
na vyšších stupních těla, které jsou bližší tomuto vědomí, tedy k 
tomu čemu se běžně v ezoterice říká "JÁ". 

Všechno, co jsme si tady řekli, je pouze určitým stupněm tohoto 
vědomí.  

Nic jsme si ale neřekli o struktuře tohoto vědomí, o tom, co to ve 
skutečnosti je 

Takže, co to je vědomí? 

Vědomí je určitý stav, který připomíná duševní nebo duchovní 
výtvor, který je úzce spjat s tím, o čem jsme předtím mluvili, tedy s 
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vědomými informacemi. Sami ale cítíte, že vědomé informace jsou 
zcela pasivní a jsou dopředu dány, kdežto onen systém vědomí se 
vlastně vyvíjí, podléhá evoluci, podléhá vývoji, podléhá něčemu, 
co ho někam vede.  

Někam k vyšším hodnotám.  

Toho vědomé informace pochopitelně nejsou schopny. Vědomé 
informace jsou statickým vyjádřením určitého stavu, který, byť 
třeba v dokonalejší formě, je stále jenom informací. 

Vědomí tedy není z tohoto světa v tom smyslu, že by bylo 
tvořeno formou. Forma sama o sobě je projevem pouze 
hmotného světa a na vyšších stavech astrality se již takto 
neprojevuje.  

Přitom vědomí je z mnohem vyššího stavu, ze stavu du-
chovního, kde forma jako taková není vůbec projevena. 

K tomuto fenoménu se ještě můžeme vrátit, ale nyní budeme 
pokračovat v tom, co je nebo není vědomí. 

Vědomí tedy představuje cosi, co nelze jen tak jednoduše defi-
novat právě proto, že my lidé jsme zvyklí na definici, která obsahu-
je alespoň nějakou formu. Pokud kdokoliv má jakýmkoliv způso-
bem uspořádáno myšlení tak, že je schopen abstrakce, je scho-
pen této abstrakce právě proto, že si dokáže představit různé for-
my, které jsou na sebe jednotlivě navázány. 

My se ale pohybujeme ve stavu, kde tato abstrakce není možná 
ve smyslu forem. 

Vědomí je cosi, co nemá formu, ale v tom případě my lidé nej-
sme schopni tomuto vědomí porozumět, protože nejsme schopni 
si představit to, co tuto formu nemá.  

Zkusme si tedy vypomoci tak, že na okamžik si tuto formu před-
stavíme. Zdůrazňuji, že se jedná o pomůcku a zdůrazňuji, že je to 
naše vlastní představa, která se skutečností nemá vůbec nic spo-
lečného.  V dalším textu ji použiji jenom proto, abych na ní de-
monstroval to, co si jinak nelze pod pojmem vědomí představit.  

S plnou váhou toho slova ovšem znovu zdůrazňuji, že se jedná 
o pomůcku, a nelze za žádných okolností tento systém brát tak, že 
takto to vědomí vypadá. Znovu zdůrazňuji, pohybujeme se na 
úrovních, kde forma není vyjádřena.  
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Že to lidské vědomí není zcela tak docela schopno pochopit, je 
logické, a proto, vážení čtenáři, si musíme nějakým způsobem 
vypomoci v tom, abychom si vůbec uvědomili, jak a jakým způso-
bem to vše pracuje. 

Představme si tedy vědomí jako jakýsi trychtýř, v němž probíhají 
po jeho stěnách určité impulsy jakoby po orbitě tohoto trychtýře. 
Některé probíhají při ústí toho trychtýře, to znamená, že mají 
mnohem menší orbitu, tedy způsob oběhu, jiné probíhají na 
vyšších a vyšších stupních a některé probíhají až na otevřeném 
konci tohoto trychtýře, tudíž na velmi vysokém stavu a jejich orbit 
je největší.   

Tyto částice, které obíhají na tomto orbitu, představují určitou in-
formační strukturu. Tato informační struktura je jistým způsobem 
kódována. Na stejné úrovni a ve stejné výšce a na stejném orbitu 
může být těchto informačních bloků neuvěřitelně mnoho, prakticky 
nekonečné množství. 

Lidské vědomí je ve stavu, které si neumí představit cokoliv, 
aniž by tomu dodalo nějakou formu. Tato forma je nutná pro naši 
představu, neznamená to ale, že tato forma, jako taková, je vůbec 
potřebná. Je potřebná pouze pro nás, pro lidi.  

S plnou vážností tohoto slova je nutno si uvědomit, že veškerá 
struktura všech hypotéz, které tady na Zemi existují, je založená 
na formách, ať už se jedná o cokoliv, vždy je to aplikováno pomocí 
forem. Totiž i například struktura Vesmíru je tvořená pomocí určité 
hypotézy, která se opírá o formu. Jak jsme si ukázali na struktuře 
našeho vědomí, ke které se ještě vrátím, je tato hypotéza forem 
zavádějící. 

Proto také dochází k tomu, že mnoho hypotéz je pouze ve 
smyslu forem. Obsah hypotézy prakticky zůstává stejný, když 
forma nové hypotézy doznává značných proměn, které tuto 
hypotézu ukazuji v novém světle. To je právě způsobeno tím, že 
tato hypotéza není založena na formě, ale pouze na něčem, co 
jako svůj vedlejší produkt tuto formu potřebuje pro své vyjádření. 
My lidé pak tuto formu zaměňujeme za příčinu, místo toho, 
abychom si uvědomili, že je to důsledek celé akce. 

Není se, ale ještě vrátím, k tomuto našemu vědomí. 

Toto vědomi je zde proto také vylíčeno s nějakou formou, neboť 
my lidé nejsme schopni věci jinak chápat. Tato forma může být 
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pravdivá, může být stoprocentně pravdivá, nebo může být 
naprosto nepravdivá. Tato forma nám slouží pouze k naší 
orientaci. Znovu a znovu si to musíme uvědomovat. Přesto v 
současném stavu, v současném našem vědění, je tato forma 
velmi významnou pomůckou a bez ní to jaksi nejde. 

Takže zůstaneme-li u této formy našeho vědomí, tak se ještě 
podíváme na to, co nám to vlastně všechno říká. Tato forma nám 
ukazuje na skutečnosti, které nastávají při evoluci tohoto vědomi. 
Na jednotlivých orbitech jsou jednotlivé informační bloky, které 
tvoří informační struktury od sebe oddělené tak, že jsou jinak 
vibračně kódovány. Tím pádem zůstává informace jako taková a 
nemíchá se s jinou informací.  

Tento systém my známe a běžně používáme. Třeba ve 
vysokofrekvenčních kabelech, kde se jednotlivé telefonní hovory 
pouštějí dokonce i proti sobě a přesto nedochází k jejich rušení 
nebo záměnám a tím k znehodnocování.  

Trychtýř, který je zde použit, je tu proto, aby bylo vidět, že ne 
každá informace je stejného ražení. Jedná se tak o další stupeň 
vibračního oddělení, a to proto, aby bylo možno oddělit vibrace 
nižšího a vibrace vyššího původu úplně automaticky od sebe. 
Takže v jedné rovině je možno zajistit mnoho těchto informačních 
struktur, a je možno zajistit také to, že dotyčné vědomí v dané 
rovině má velmi široký přehled o tom, co se kde a jak a jakým 
způsobem děje a zároveň je možno také zajistit i to, že toto 
vědomí bude pracovat na nižších vibracích, tedy při ústí toho 
trychtýře, nebo na mnohem vyšších vibračních strukturách, které 
jsou na vyšších orbitech tohoto trychtýře, tedy v oblasti jeho 
rozšíření. 

Pokud se tedy bude jednat o vědomí, které je na tom opravdu 
špatně, tak na orbitech bude jenom pár informačních struktur a ty 
budou posunuty více méně do dolní části tohoto trychtýře. 

Pokud se bude jednat o vědomí, která je na tom mnohem lépe, 
bude těchto informačních struktur mnohem více, a budou se 
pohybovat na vyšší části tohoto systému, tedy tohoto trychtýře. 
Pokud by se tedy jednalo o velmi vysoké vědomí, pak se tento 
systém informačních struktur posune až k samému okraji tohoto 
trychtýře, tady v tom případě k jeho nejrozšířenější části. 
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Pokud se ale jedná o vědomí, které stojí vysoko nad člověkem, 
pak toto vědomí má mnohem větší onen vyšší stav tohoto 
pomyslného trychtýře a struktury tohoto vědomí obsahují 
nesrovnatelně vyšší počet informačních struktur, které se v tomto 
takzvaném trychtýři nacházejí. 

Že to, o čem tady mluvím je nutno, a znovu to zdůrazňuji, 
uvažovat pouze jako pomůcku, přesto pomůckou velice žádanou a 
vhodnou, je jasné.  

Na rozdíl od mnoha hypotéz, které tvrdí to, že dané věci jsou 
přesně takové, jak je daná hypotéza líčí, já naopak tvrdím, že věci 
o kterých se zde zmiňuji, jsou nejlépe vyjádřeny způsobem, který 
jsem zde vylíčil ne proto, že tomu tak skutečně je, ale proto, že my 
jsme schopni to tak nejlépe pochopit. 

Takto by měly být vlastně chápány veškeré struktury, které jsou 
u nás dávány do systému různých hypotéz a je jedno, jestli se 
jedná o Stvoření či vytváření Vesmíru či o Evoluci nebo cokoliv 
jiného. 

 

Kdo tvoří vědomé informace 

 

Nyní si řekneme ještě něco o dalšího fenoménu a tím jsou 
vědomé informace. V roce 1992 byly mezinárodním společen-
stvím uznány za další sílu, která je počítána k základům toho, co 
tady na Zemi existuje. Takže vedle gravitační a elektromagnetické 
síly, a vedle sil slabé a silné interakce v atomových jádrech, 
přibyla další významná část a tou je tato vědomá informace. Tím 
se uzavřel celý tento komplex sil a vztahů, a de facto se propojila 
kvantová fyzika s Einsteinovou teorií relativity. 

Je mi velmi líto, že po více než 20 letech v České republice se o 
tomto fenoménu neučí ani na vysokých školách. Neučí se o něm 
ani na Karlově univerzitě v Praze. Je to hrubou obžalobou těch, 
kdo stojí v čele celého tohoto společenství, je to hrubou obžalobou 
celé naší inteligence. Tato inteligence už dávno přestala být 
nositelem pokroku a tím, kdo nese ideu vzestupu této společnosti, 
ale stala se brzdou celého tohoto uspořádání státu. Stala se retar-
dačním mechanismem, který způsobuje to, že dnešní Česká 
republika je chápána jako jeden z velmi a velmi zaostalých států. 
Na úrovni Evropy je dokonce chápána jako jeden z 
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nejzaostalejších. Velmi dobře je to vidět v kosmickém 
projektování. Tady dostáváme jen podřadné úlohy, například do-
staneme za úkol udělat nějaké šasi nebo nějakou elektroinstalaci 
a to je tak asi všechno, čím jsme pověřováni mezinárodním 
společenstvím. 

Tento systém znamená jediné. Jsme posouváni a odsouváni do 
stavu, který je v rozporu se vzdělaností tohoto národa a jeho 
schopnostmi. Bohužel v čele tohoto našeho společenství neboli 
státu, stojí lumpové, lotři a podvodníci všeho druhu, kteří vědění 
zaměnili za mamon. Zločin je pak něco, co patří k jejich denní 
praxi. 

Vraťme se ale k oněm vědomým informacím. 

Tak jako člověk dokáže vytvořit něco, čemu říká program v 
počítači, tak i vyšší bytosti dokážou vytvořit něco, o čem lze 
prohlásit, že se jedná o vědomou informaci. 

Tyto vědomé informace jsou tedy produktem těch, kteří stojí 
vysoko nad námi. Tak jako malíř, který dokáže namalovat obraz je 
někým, kdo dokáže do tohoto obrazu, do světa malby, vniknout 
mnohem hlouběji, nežli normální člověk, tak i tyto vysoké bytosti 
do tohoto systému vědomých informací vstupují velmi hluboko.  

Tím, že nedokážeme vytvořit tyto vědomé informace, nejsme 
ještě odsouzeni k tomu, že bychom je nedokázali číst. Tak jako 
obraz dokáže člověk vnímat a přesto není schopen ho namalovat, 
tak i vědomé informace člověk dokáže číst, aniž by je dokázal 
vytvořit. Takže pokud něco nedokážeme vytvořit, neznamená to 
ještě, že bychom to něco nemohli také používat. 

Vědomé informace ale nejsou tak docela mimo náš dosah. 
Vědomé informace lze už v některých případech i námi lidmi 
vytvářet a dávat dohromady. Jsou to samozřejmě vědomé infor-
mace primitivní a jednodušší, ale jsou.  

To je to podstatné. Je smutnou skutečností, že jako všechno, 
tak i tento systém dostal zelenou především ve vojenství a v 
systémech zabíjení lidí navzájem. Chtěl bych věřit tomu, že je to 
naposledy, co se něco takového děje tímto způsobem.  

Chtěl bych tomu věřit, ale stane-li se to, to záleží na tom, jestli 
lidé se skutečně stanou lidmi, anebo to pořád ještě bude stav, 
který je něčím, co lze jenom odsoudit.  
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Přesto zde budeme nadále mluvit pouze o tom, že tyto vědomé 
informace vytvářejí pouze bytosti nad námi, protože to, co 
dokázali stvořit někteří lidé, byť to jsou vědomé informace, pova-
žuji osobně za paskvil. 

Vědomé informace jsou tedy produktem těch, kdo stojí nad 
námi.  

Super vědomé informace, o kterých jsme se zmínili v 
předchozích kapitolách, jsou ale informacemi, které stojí ještě 
daleko výše, než jsou klasické vědomé informace.  

Tyto Super vědomé informace jsou vlastně řídicím systémem, 
podle kterého se řídí Vývoj, Evoluce, podle kterého se řídí 
jednotliví živočichové, ale i jednání celých národů.  

Pozor!  

To neznamená, že jsme otroci tohoto systému.  

Vůbec ne.  

Znamená to jediné.  

Znamená to, že jsme něčím, co může tyto vědomé 
informace použít, ale také nemusí. My máme totiž svůj vlastní 
rozum a své vlastní vědomí, které jako nejvyšší instance 
rozhoduje o tom či onom ve spolupráci s naší VŮLÍ.  

Ano, jsme někam vedeni. To je pravda. Ale to vůbec 
neznamená, že my lidé s tím budeme souhlasit. My lidé se 
můžeme dostat do stavu, že toto vedení odmítneme a zůstaneme 
stát na polovině cesty.  

Co potom se s námi dál děje, je už jiný problém.  

Jsme ale těmi, kdo skutečně mají možnost se rozhodnout o tom, 
jestli to či ono budeme chtít, nebo ne. 

Super vědomé informace jsou tedy něčím, co je zapsáno vědo-
mím ještě daleko vyšším, nežli jsou schopné provést "běžné" 
vysoké bytosti nad námi.  

Neznamená to, že to musí být zapsáno přímo Bohem, i když i to 
je možné, ale z logiky věci plyne, že k Boží moci "Trůnu", máme 
ještě velmi a velmi daleko. Super vědomé informace jsou informa-
cemi, které řídí současný Vesmír.  

Takových vesmírů už tu bylo mnoho a také velmi mnoho jich ješ-
tě bude. A podle hodnověrných zpráv je člověk ve svém vývoji, 
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protahován už čtvrtým z těchto vesmírů a na různých planetách 
toho kterého vesmíru se učil těm či oněm věcem tak, aby se v 
tomto našem Vesmíru, tedy tady, objevil jako člověk, tak jak ho 
známe. 

Je nutné se seznámit s tím, co tady máme k dispozici.  

Je nutné porozumět tomu, co tu máme k dispozici.  

Je nutné se učit z toho, co tu máme k dispozici.  

Bohužel v této zemi se dostaly k moci síly, které všechno toto 
učení hodily do prachu cest a odmítají vůbec cokoliv z toho v praxi 
aplikovat, a to právě proto, že se domnívají, že jenom ony jsou 
těmi povolanými, kdo může rozhodnout o tom, či onom. 

Přestože musím zde konstatovat takovéto věci, musím také ale 
konstatovat, že Vývoj neboli Evoluce se zastavit nedá, a je jen 
otázka času, nežli tento neblahý stav skončí, a lidé si opět budou 
moci volně vydechnout a radovat se z toho, co je kolem nich a učit 
se i z těchto vědomých informací. Tato doba přijde. Je jen otázkou 
času kdy. To ale záleží především na nás, lidech, kdy k tomu bu-
deme připraveni. 
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Pohled na vývoj na Zemi. 

Nyní se na uvedenou věc podíváme z poněkud jiného zorného 
úhlu. Jistě jste si všimli, vážení čtenáři, že svět bývá na mapách 
znázorněn jako západní a východní polokoule. Toto dělení je 
zcela pragmatické. Není ale náhodné. 

Toto dělení se obvykle dělá tak, že západní polokoule bývá 
označená tou polokoulí, která je na západ od Greenwichského 
poledníku, který je známý též jako Základní poledník nebo též 
Nultý poledník, a východní na východ. Toto dělení není zcela 
přesné. 

Podíváme-li se na Evropu, pak je nám jasné, proč.  

Evropa dělená Nultým poledníkem, by vycházela tristně. Na 
západě by byla jen s malým kouskem, a na východě by byla 
prakticky celá.  

Tak tomu ve skutečnosti není.  

Střední Evropa je označována za střední ne proto, že by byla 
dělena greenwichským poledníkem, ale proto, že je skutečně ve 
středu Evropy. Ke střední Evropě se počítají vedle našeho státu i 
takové státy nebo národy, jako jsou Slováci, Poláci, Maďaři, 
Rakušané a Němci. My mnohdy máme tendenci se považovat za 
úplné srdce této Evropy, tedy za to, co je zcela ve středu této Ev-
ropy. Z mnoha důvodů je toto intuitivní vyciťování zcela oprávně-
né. 

Abychom pochopili to, co vám nyní chci naznačit, musíme se 
podívat napřed na celkovou uspořádanost všech národů na celé 
Zemi. 

Národy Západu, a zde mám na mysli především Američany, 
vypadají zcela jinak a odlišně než národy Východu, a zde mám na 
mysli nejenom Rusy, ale i Indy a případně i Číňany.  

V čem je největší rozdíl? 

Američan vystupuje pragmaticky a také v Americe je každoročně 
podán jeden z největších počtů vynálezů a praktického využití 
techniky. 

Rus, Ind nebo Číňan vystupují spíše intuitivně. Oněch vynálezů 
tam mají velmi, velmi málo. Spíš něco ze Západu zkopírují.  
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Ale. 

Pokud se podíváme například na šachisty, tak zjišťujeme, že 
nejsilnější zázemí šachistů je právě na Východě a ne na Západě.  

Co to znamená? 

Na Západě je věda a technika vytvářená lidmi, kteří pronikají do 
hmoty. Na Východě je hloubka myšlení, která je zapotřebí, 
například i při šachové hře, stahována z vyššího stavu duchovna. 

Vážení, západní člověk je člověkem, který je víc vázaný na 
hmotu a jeho myšlení je s touto hmotou daleko víc spojeno, tedy 
je člověkem, který je pragmatický, cílevědomý a člověkem, který 
ví, co chce. 

Člověk Východu je daleko víc svázán s duchovnem a s 
hloubkou myšlení a uvědomuje si, že primitivní myšlení západního 
člověka není jeho doménou a svým způsobem jím i opovrhuje. On 
potřebuje hloubku myšlenky, aby dokázal vyjádřit svůj stav duše. 

Ze Západu tedy přichází něco co je zemské, z Východu něco, co 
je nadzemské, tedy duchovní. 

Proto si západní a východní člověk nemohou rozumět a jsou 
vzájemně v protikladu. Mezi Západem a Východem je kontinent 
Evropa. Tato Evropa v sobě samotné sdružuje také západní a 
východní část, a samozřejmě také i tu část, která je uprostřed té 
celé Evropy a která čerpá z obou dvou stran, a to jak ze Západu, 
tak i z Východu.  

Česká republika je typickým příkladem takového státu, 
respektive národa. Porovnáme-li Čecha s Polákem a s Němcem, 
docházíme k velmi různorodým hodnotám. Jedná se o to, že 
národní duše jednotlivých národů jsou prostě jiné. 

Němec je tím, kdo na rozdíl od Čecha je pragmatičtější a 
cílevědomější. Polák je proti Čechovi daleko laxnější a věci neřeší 
tak dalece a nechává jim mnohem větší volno, než by to udělal 
Čech.  

Čech je někým, komu Němec nebude rozumět. Němec má za 
to, že Češi jsou lidmi, kteří nejsou příliš pořádkumilovní a jsou 
proti nim i těmi, kdo si s věcmi nedělají příliš starostí. Na Západě 
se o Češích mluví jako o národě zlodějů.  
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Ale především v dřívějších dobách se o něm také mluvilo jako o 
zemi velmi zručných řemeslníků nebo muzikantů nebo jako o 
lidech, kteří si umějí poradit v každé situaci. 

Tady je vidět velmi rozdílné přístupy jednotlivých pohledů na 
danou věc. My sami o sobě se domníváme, že jsme lidmi, kteří 
jsou těmi správnými lidmi, a naopak Němce vnímáme jako lidi, 
kteří jednají poněkud tvrději a jakoby bezohledněji nežli jsme my 
osobně zvyklí.  

Celý tento problém tkví právě v tom, že máme rozdílné národní 
duše. Co to je a co to není národní duše, tak k tomu se 
dostaneme později. Nyní chci poukázat pouze na to, že tento stav 
takto existuje.  

Je evidentní, že tento stav nevznikl náhodně. 

Proč a za jakým účelem tedy vlastně celý tento systém vzniká, 
proč na Západě jsou lidé pragmatičtí a na Východě jsou víc 
náboženští a víc lidmi, kteří jdou do hloubky?  

Proč nejsou všude lidé stejní? 

Je to proto, že Země je řízena vyššími bytostmi tak, aby 
procházela učením, která jednotlivé části obyvatelstva dovede ke 
stavu, který je v jejich zájmu. 

Vážení čtenáři, jsou lidé, kteří se o politiku nezajímají vůbec a 
domnívají se, že když oni se nezajímají o politiku tak všechno 
kolem nich, včetně této politiky se nebude zajímat ani o ně. Jsou 
podobní pštrosům, kteří strčí hlavu do písku a nechtějí nic vidět, 
nic znát, a o nic se zajímat.  

Jde o nesmysl. 

Základní skupina lidí ale takto tento problém s politikou nevní-
má, domnívá se, že je to tak v pořádku a že tato špinavá práce, 
která v politice rozhodně je, se jich netýká jenom proto, že oni 
samotní se nedotýkají jí. Že tím prokazují daleko horší službu 
společnosti, než cokoliv jiného, a že tím vlastně umožňují tuto 
špínu produkovat, nenahlíží. Takže to je první skupina obyvatel.  

Druhá skupina obyvatel je taková, která se domnívá, že v této 
politice může být úspěšná. Ne proto, že by něco chtěli dělat 
dobrého, ale proto, že chtějí z této politiky a z tohoto snažení 
nějakým způsobem těžit.  
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Oni jsou těmi, kdo se v této politice pohybují jako ryba ve vodě a 
protože nemají příliš problémy se svědomím a s morálkou, nemají 
ani problémy dělat různé podrazy a různé nečestnosti a různé 
nedobré věci. Protože tato politika jim velmi dobře vyhovuje. 

Třetí skupinou lidí jsou lidé, kteří cítí, že tato politika je špatná. 
Cítí, že by se s tím něco mělo udělat, ale zároveň vnímají to, že 
oni samotní v této politice prachmálo zmůžou, protože se 
domnívají, že vstupem do této politiky si mohou jenom ublížit a 
můžou si ublížit nejenom sami sobě, ale i vlastně celému 
společenství, protože celá tato skupina politiků je chybná a špatná 
a proto i chybně vede společnost.  

Domnívají se, že celé toto uskupení je vedeno lidmi, kteří jsou 
vysoce nemorální a ať už jsou to Rockefellerové, či ať už jsou to 
jiní magnáti, tak se lidé této skupiny domnívají, že tito magnáti 
vlastně uzurpovali toto společenství tak dalece, že dneska 
vládnou světu a nic není schopno tomu zabránit.  

Jinak řečeno, není síla, která by jim v tom zabránila. Aspoň tak 
oni tento svět vidí a takto mu také rozumí. 

Poslední skupinou jsou lidé, kteří si uvědomují všechno kolem 
tohoto systému, tedy kolem vedení lidí na této Zemi.  

Jsou to lidé, kteří si uvědomují, že celý tento systém není a ani 
nemůže být řízen nějakými Rockefellery, nebo lidmi jim 
podobnými, ale že to musí být systém, který je cílevědomě veden 
k určitému závěru a je veden bytostmi s určitým záměrem. 

Tito lidé si uvědomují, že ve vedení nejsou lidé ale skutečné 
a vysoce postavené bytosti, které nám nějakým způsobem 
umožňují naše vlastní učení. 

Uvědomují si, že problém není v tom, jestli ve vedení je politik 
ten či onen, jestli zřízení té či oné společnosti je svěřeno tomu 
nebo onomu, ale že problém je v tom, kdo jsou oni samotní.  

Že problém je v nich samotných, tedy v nás lidech. Že 
problém je uvnitř každého člověka jako takového. 

 Pokud tedy nebude vyřešen tento problém uvnitř nás, tedy 
v lidech jako takových, není možné za žádných okolností, aby 
bylo přikročeno k dalším a vyšším stavům jednotlivých 
dílčích opatření, a aby se lidé mohli zvednout ze stavu, v 
němž se nacházejí.  
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Uvědomují si velmi dobře, že demokracii nelze nastolit v 
zemi, kde lidé na ní nejsou připraveni. Protože skutečná 
demokracie může být nastolena jedině tenkrát, když lidé 
dobrovolně, a ze své vlastní vůle, se touto demokracií budou 
řídit, tedy řídit se vlastním podnětem ze sebe sama a tyto své 
podněty budou nejenom respektovat, ale také si je budou 
uvědomovat a je dále kultivovat. 

V předchozích odstavcích jsme si něco řekli o tom, že lidé 
Západu a lidé Východu jsou lidmi, kteří jsou si vzájemně v 
protikladu. Tento protiklad má svůj vlastní význam a je velmi 
vhodný k tomu, aby celé lidstvo někam dospělo.  

Nyní si postupně probereme jednotlivá dílčí uskupení tohoto 
řízení tak, jak toto řízení lidské společnosti je.  

Takže začneme celkovým pohledem na bytí nás lidí tady na 
Zemi.  

Dalším pohledem potom bude pohled z úrovně lidí a posledním 
pohledem potom bude pohled z úrovně člověka jako takového.  

Takže začínáme prvním pohledem. 

 

Tři roviny – 1. rovina Země 
 

Přibližně před více než 12 tisíci lety byla uprostřed Atlantického 
oceánu pevnina. Tato pevnina se nazývala Atlantida. Tato pevnina 
obsahovala velmi rozvinutou civilizaci a to jak s kulturní, tak i 
technickou částí. Lidé v Atlantidě byly vyspělí, ale byli to lidé, kteří 
teprve měli projít dalším vývojovým stupněm.  

Atlantida se potopila  

V době katastrofy byla Evropa zemí, která byla pod sněhem, a 
prakticky tady nikdo nežil. Osídlení Evropy přišlo o mnoho, mnoho 
tisíc let později (Golfský proud nesměřoval kolem Evropy). 

Atlanťané byli lidmi, kteří využívali svou techniku poněkud jinak 
a jiným způsobem, nežli jsme zvyklí my lidé současnosti. My v 
současnosti vnímáme věci velmi hmotně a pronikli jsme do velmi 
úžasných hloubek hmoty, a dokonce jsme i "rozbili" atomové já-
dro. 
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Atlanťané měli techniku založenou na poněkud jiných princi-
pech. Oni využívali rostlinné síly, o kterých my dneska nemáme 
sebemenší ponětí. Tyto rostlinné síly jim dodávaly schopnosti, 
které je vedly k tomu, že mohli sestrojit například i létající přístroje, 
které jsou později známy z Véd (staroindické učení) jako VIMANY. 
Nejenom tyto VIMANY, ale i další a další technické vynálezy, za-
ložené na principu přírody, postavily Atlanťany do velmi zvláštního 
světla, které nakonec vedlo ke katastrofě. 

Atlantida se potopila.  

Potopila se proto, že bylo nutno převést lidi do jiné skupiny vývo-
je.  

Do skupiny, kdy lidé začínají používat své vědomí (mozek) 
ve smyslu myšlení.  

Atlanťané používali především svou paměť, kterou měli ohromu-
jící. Jejich paměť dokonce přesahovala i přes několik generací. 
Tudíž tato paměť byla komplexnější než jednotliví členové té které 
rodiny (rodu). Pro nás je to nepředstavitelný stav. 

Tento stav je skutečně pro nás, lidi v současnosti, naprosto ne-
představitelný. To, co je ale pro nás důležité, je ale něco jiného. 

Z oblasti Atlantidy vyzařovala obrovská síla. Tato síla byla 
zemská, a tato síla byla pragmatická, o tuto sílu nyní běží. 
Tato síla de facto způsobila i zničení této Atlantidy, protože 
bylo zapotřebí, jak už jsem se zmínil, lidi dostat do jiného 
způsobu uvažování. 

Tato síla tedy nevychází z lidí. Je to síla, která je zemská a je 
zemsky precizní. V protipólu této síly vychází z Tichého oceánu, z 
oblastí, kde kdysi bývala pevnina, která se nazývala Lemurie. Tato 
druhá síla vychází z obráceného principu. Je to nebeská síla (je z 
astrality) a provází jí složka, která je hodně zaměřena na vnitřní 
část člověka. 

Tyto dvě síly mezi sebou jakoby soupeří. Obě dvě síly mají svojí 
pokleslou část. U síly, která vychází ze Západu je to síla, kterou 
my známe v ezoterice a antroposofii jako AHRIMANSKOU sílu. 
Naproti tomu pokleslá část druhé síly vycházející z Východu je 
síla, která působí z vyšších, tedy astrálních rovin a známe ji pod 
pojmem LUCIFERSKÁ síla. Koneckonců slovo Lucifer je vlastně 
doslova přeložené slovo - nosič světla. Mezi těmito dvěma silami 
se vyvíjí lidstvo.  
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Západ je tedy tím, kdo je pod vlivem této první síly a proto dale-
ko víc proniká do hmoty. Daleko víc a dřív si uvědomuje svou 
vědomou duši, ale zároveň jde více po povrchu věci. 

Východní síla je síla, která přichází z vyšších rovin, ale přitom 
jde o sílu, která není tak diferencovaná a působí víc přes naše 
nitro a tudíž přes naše nevědomí. Obě dvě tyto síly jsou velmi 
důležité. 

My ve střední Evropě jsme lidmi, kteří se přiklání jednou nad tu 
a jednou na onu stranu. Také jsme tvarováni národy, které se víc 
přiklánějí tu k Západu tu k Východu. Tento systém tvarování 
střední Evropy je velmi důležitý, protože právě zde ve střední Ev-
ropě v současnosti dochází k největšímu kvašení těchto všech 
světových názorů, které přicházejí do úvahy. 

Tyto názory jsou, konkrétně u nás v České republice v součas-
nosti podmíněny tím, že náš národ byl konfrontován se Západem 
tak, aby nebyl schopen odolat pokušení, tedy hmotařskému poku-
šení mamonu, pokušení moci, které nyní na Západě panuje. A jak 
už to bývá, stali jsme se papežštější než papež. Takže jsme nyní 
ve stavu, že zlodějiny, podvody a darebáci všeho druhu jsou u nás 
na mnohem vyšší úrovni, než kdekoliv na Západě.  

To všechno je dočasné. Český člověk se musí tímto prokousat, 
ale hlavně poučit. To znamená, že tím musí projít a musí pochopit, 
že tudy cesta nevede.  

V současnosti právě přicházíme ke stavu, že strany a politická 
hnutí, která reprezentují tento západní styl, se začínají jevit jako 
uskupení, která jsou velmi zpátečnická. Vláda, která letos padla 
(píše se rok 2013) je vládou, která byla u všech lidí asi z 90 % 
neoblíbenou. Připravují se nové volby.  

Tyto nové volby ale budou volbami, které pravděpodobně vyhra-
je uskupení, které je blíž Východnímu pojetí (jde o systém nezod-
povědných slibů a idejí). Pochopitelně v rámci možností naší re-
publiky. Jedná se o takzvané socialisty (psáno před volbami 
2013). 

Toto nové uskupení je samozřejmě padlou podobou tohoto Vý-
chodního pojetí a bude se jednat opět o další lumpárny, které 
budou provázet jejich vládu. Je to nutné k tomu, aby lidé pochopili, 
že ani tento směr je nemůže uspokojit a že musí volit svůj vlastní 
směr. 
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Tímto novým směrem je směr Skutečné demokracie. Jsme to 
my, kdo tento směr prosazuje. My, myšlenkový směr Skutečné 
demokracie (SKDE). Přesto lidé nebudou schopni tento systém 
jen tak pochopit a uskutečnit. 

Jde o to, že tento nový systém bude požadovat po lidech to, aby 
oni samotní si sáhli do svého života, do svého jednání a sami na 
sobě dokázali, že budou lidmi, kteří jeden ke druhému se budou 
chovat jako lidé, a ne, že jeden druhému bude škodit. 

Takže toto padlé pojetí, ať Západní nebo Východní, nemá šanci 
na to, aby u nás uspělo, ale pouze nás tvarovalo. Bude u nás ale 
tak dlouho, dokud my tuto základní pravdu nepochopíme.  

To je Alfa a Omega celého tohoto snažení a jednání vyšších by-
tostí, a to proto, aby nás lidi vytříbily v tom smyslu, že se u nás 
najde skupina lidí, kteří porozumí celému tomuto ději, a ostatní lidi 
za sebou začne vytahovat.  

Tento systém skutečně existuje v tom, co my prosazujeme. Ne-
jedná se o stranu, nejedná se o hnutí, jedná se o myšlenkový 
směr, který je zde, v České republice, prezentován právě v myš-
lenkách Skutečné demokracie. 

Dokud toto nebude pochopeno tak dalece, že tento systém u 
nás zakotví, do té doby není možné očekávat cokoliv, co by bylo 
hodno toho, aby to lidé mohli aplikovat. 

Střední Evropa je nyní ve stavu, kdy má přebrat vedoucí úlohu 
od západní Evropy, vedoucí úlohou, která ukazuje, kam bude 
pokračovat vývoj. Jsme to my, národy střední Evropy, které tento 
vývoj musí aplikovat. Český národ je národem, který je přímo v 
centru tohoto dění, přímo v centru Evropy, a proto je jedním z 
těch, kdo bezpodmínečně nutně musí tento systém převzít. Máme 
na to největší předpoklady, jsme nejblíž systému, který je tu na-
značen, ale zároveň, v současné době, i nejvíc od něj odkloněni, a 
sice v tom smyslu, že tady u nás je všechno možné jiné, nežli to, o 
čem bychom mohli mluvit jako o Skutečné demokracii.  

U moci jsou lumpové, lotři, podvodníci a darebáci všeho druhu. 
Lidé naprosto nečestní, nemravní a lidé, kteří jsou propojeni s 
organizovaným zločinem. 

Dokud toto všechno nebude změněno a nebude nastolen nový 
progresivní řád, tak nebude dobře v této zemi.  
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Ani po nastolení tohoto nového systému to nebude mnoho let 
ještě úplně v pořádku. Protože zpátečnické síly toho kterého 
uskupení se budou snažit pochopitelně věci zvrátit.  

Ze sousedství, tedy ze sousedních států budou silně podporo-
vány, takže nás nečeká "procházka růžovým sadem", ale čeká 
nás velmi usilovná práce, jak na sobě, a to především, tak i na 
ostatních s tím, aby pochopili, že jiná cesta není možná. 

 

Tři roviny – 2. rovina Lidstva 
 

Začneme netradičně a to obrázky z mé knihy - 

CESTA ČLOVĚKA (viz následující strana). 

Tak jako člověk má tělo, duši a ducha, tak i společenský systém 
má tělo duši a ducha. 

Tělem je vše, co spadá do výrobní sféry. 

Duší je to, co lze nazvat právem, politikou nebo třeba informač-
ním systémem. 

Duchem je pak to, co označujeme jako kulturu, náboženství, 
morálnost nebo to, co rozumíme pod pojmem tvořivá složka vědy, 
nebo tvořivá složka umění. 
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Zde jsou názorně vidět jednotlivé vazby navzájem a zároveň 
je tu i vidět celková koncepce. 

 

 

 

Na prvním obrázku je vidět systém trojčlennosti tak, jak se 
navzájem k sobě váže ve smyslu rozdělení do jednotlivých skupin 
a to ve vztahu společnost a člověk. 

My se nyní zaměříme na systém společnosti a ukážeme si 
jednotlivé vazby, tak jak být mají a jak jsou v dnešní společnosti 
aplikovány.   

Že tomu dnes není dobře rozuměno a že vše je jinak nežli by 
mělo být, to dnes snad cítí už každý soudný člověk. 

 

Výroba  Tělo Spolupráce 
 

Právo 

politika  Duše Rovnost 

Duchovní 

práce 
 Duch Svoboda 

Společnost Člověk Princip 
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 Tady jsou vidět chybné vazby ve společnosti na principy, 
které k sobě nepatří a z nich plynoucí společenské systémy. 

 
 

 
 
Druhý obrázek pak představuje porušené některé důležité 

vazby. K tomu si ale řekneme něco poněkud více. Začneme ale 
od začátku. 

Už jsme mluvili o tom, že ze západu i z východu působí dvě 
protichůdné síly duševně-duchovních sil. Ani jedna z nich není 
dobrá nebo špatná. Obě jsou dobré, když jsou správně pochope-
né.  

Obě dvě jsou špatné, pokud budou špatně pochopené.  
 

Výroba Spolupráce 

Právo  

politika Rovnost 

Duchovní 
práce Svoboda 

Společnost Princip 

družstva 

komunismus 

  kapitalismus 
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Bohužel my lidé máme tendenci napřed procházet tím, že 
musíme být tvarováni tak, aby to zlo v nás vzbudilo odpor, a 
teprve poté se přikloníme k dalšímu stavu, tedy v tomto případě k 
onomu dobru.  

Takže podívejme se na to důkladněji. 

Západ stále hovoří o svobodě, ale o svobodě v hospodářské a 
materialistické oblasti, což je nesmysl (na diagramu je to situace 
se šipkou, kde je označení "kapitalismus").  

Východ hlásá bratrství, neboli spolupráci v ideové, neboli 
duchovní oblasti, což je rovněž nesmysl (viz diagram).  

Svoboda je totiž pojem, který přísluší výlučně duchovní oblasti. 
Svobodný může být Duch ne Tělo.  

Svoboda ve fyzické oblasti nic neznamená. Je to jenom právo 
silnějšího, který uzurpuje toho slabšího. Pokud se hovoří o 
svobodě ve sféře výroby a rozdělování, tak výsledkem toho je 
pouze to, že jeden má "svobodu" toho druhého zničit, nebo obrat 
o peníze.  

Právě takovéhoto přístupu jsme nyní svědky u nás. Zde by byl 
pochopitelně na pořadu systém, který se nazývá spolupráce.  

Výroba v budoucnu je to, co se bude odehrávat na vědomé spo-
lupráci, to znamená na systému družstev. Tady si ale nesmíme 
představovat jen omezený systém dnešního chápání družstev, ale 
to, že družstevnictví bude rozšířeno do takového rozsahu, že to 
postihne veškerou výrobu. Pokračujme ale zatím v úvaze o tom, 
jak jsou tyto vztahy pomýlené. 

Budeme-li hovořit o spolupráci v oblasti Ducha, byl by to zase 
obrovský omyl. Protože lidé se ve svém duchovním jsoucnu a 
původu liší jako hvězdy na nebi. Házet je přitom do jednoho pytle 
je totéž, jako kdybyste hodili Hitlera, Stalina do stejného koše jako 
sv. Františka, Einsteina či Jana Amose Komenského. 

Zde bych chtěl jen připomenout neustálé snahy těch, kdo dané-
mu principu nechtějí rozumět a snaží se o "spolupráci" různých 
iniciativ na současné politické scéně. Neustále se s někým chtějí 
dávat dohromady, dělat kompromisy a nechápou, že jde o nesmy-
sl. Nerozumí pojmu myšlenka a pojmu svoboda a nejsou schopni 
to pochopit a to proto, že do tohoto systému neustále tlačí to, co 
tam nepatří. 
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Pokud jde o další oblasti, pak tu samozřejmě a ze zcela pocho-
pitelných důvodů nejde o to, že by hospodářský nebo duchovní 
život měl mít přednost před tím druhým, jde jenom to, že musí být 
správně interpretován. Jinak řečeno. Pokud "dobro" působí na 
nesprávném místě tak je z něj vlastně "zlo". 

Tak jako člověk má tělo, duši a ducha, tak i společenský orga-
nismus má tělo, duši a ducha.  

Tělo společnosti je výrobní sféra.  

Duší je právo, politika, informace.  

Duchem pak jsou v takové systémy jako kultura, náboženství a 
tvořivé složky umění a vědy a pochopitelně sem patří i morálka.  

V oblasti těla, tedy v této první oblasti se má uplatnit spolu-
práce, v druhé oblasti se má uplatnit rovnost a ve třetí oblasti 
svoboda. V oblasti materiálního zabezpečení má tak vládnout 
spolupráce, před zákonem má vládnout rovnost a v oblasti 
ducha pak svoboda. 

Pokud se tyto pojmy a oblasti pletou, když se svoboda, rovnost 
a spolupráce abstraktně proklamují, ale konkrétně aplikuji v oblas-
tech, kam nepatří, vrhá to společnost do zmatku. Když se napří-
klad pokoušíte uplatnit rovnost v oblasti majetkové, vzniká z toho 
rovnostářský systém, což jsme zažili v komunismu, a v oblasti 
ducha vyúsťuje do myšlenkové nesvobody, což je vlastně diktatu-
ra. 

Všude, kde naopak výrobní sféra zasahuje do oblasti duše, 
vzniká z toho korupce. Průmyslový, bankovní ani jiný kapitál nemá 
co zasahovat do zákonodárství ani do šíření informací. Čehož 
jsme v současnosti svědky právě v naší zemi v nebývalé míře. Při 
tvorbě zákonů a v justici není možné pokukovat jedním okem po 
tom, co si žádá kapitál a ani dávat přednost tomu, co některé sku-
piny, které mají finance, chtějí nebo nechtějí, aby si tyto zákony 
jaksi vylepšily. V horším případě dokonce i koupily. 

Zákon má co do činění pouze s principem spravedlnosti, ne s 
tím, kdo má kolik peněz. Pokud například nějaká instituce hodlá 
trvale poškozovat přírodní prostředí, tak to nemůžeme vyřešit tím, 
že jí dáme pokutu, byť by ta pokuta byla sebevětší, protože ta 
pokuta se strhne opět jednom z prostředků, které zaplatí občané. 
Musí se to vyřešit tím, že vše bude uvedeno do normálního stavu 
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tak, jak tomu bylo předtím. Tím bude zabezpečeno to, že k tako-
vémuto poškozování nebude docházet. 

Ani bankovní úředníci ani nikdo, kdo má finance moc a peníze, 
nemůže zasahovat do toho, co se bude publikovat či co se bude 
vysílat v masmédiích či jakým způsobem se tyto programy budou 
ovlivňovat. To je právě obrovský nešvar, který se dneska děje a 
který vlastně ničí tuto oblast tak dalece, že není už samostatnou 
oblastí, ale je pouze vazalem toho, co tyto skupiny chtějí. Pak 
ovšem to není informace, jedná se pouze o demagogii, v lepším 
případě o reklamu, a prosazování svých názorů. 

Informace má co do činění pouze s principem pravdy a pravda, 
nemá nic společného s tím, kdo na ní má nebo nemá peníze. 
Pravda je pravdou, byť byla hájena jenom jedním člověkem a 
zůstává pravdou, byť nebyla podpořena jedinou korunou. 

Pokud tedy politická sféra se snaží zasahovat do oblasti du-
chovní tvorby, tak tato začíná upadat a odumírat. Jinak řečeno, 
pokud umění má být řízeno podle komerčního efektu, tak velmi 
rychle popře svůj vlastní smysl, ztrácí na kvalitě a ztrácí na všem. 
Stává se dekadentní. Podobný úpadek nastává i ve vědě, když se 
hlavní smysl vývoje a bádání upírá jenom do směru, který dává co 
nejrychlejší a co nejefektivnější zisk ve výrobě.  

Pokud se do svobodné duchovní tvorby míchá politická sféra, 
jako tomu bylo za socialismu, kde vše bylo třídně řízeno a kde 
dělnická třída určovala vývoj a rozvoj v hudbě, matematice nebo 
fyzice, je tento svobodný duch velmi silně zbrzděn. Věda a umění 
mají co do činění výlučně s principem pravdy a krásných věcí, a s 
ničím jiným. 

 

Zhodnocení 

 

V současné době jsme svědky dalšího vystupňování celého 
tohoto systému, a sice tím, že tu nastupuje nový společenský 
systém. 

Starý systém, tedy kapitalismus, i to co ho provázelo, tedy 
socialismus už zanikly. To, co si mnozí lidé představují, že dnes 
existuje, tedy jakýsi rozvinutý kapitalismus je jenom nesmysl, který 
je šířen mezi lidmi právě proto, aby si neuvědomovali vlastní 
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dosah toho, co se dneska děje. 

Nový společenský systém, tedy Finanční systém, je systémem, 
který se zásadním způsobem liší od kapitalismu. Kapitalismus se 
stará o své lidi, o své pracovníky, alespoň nějakým způsobem a to 
tak, aby mu přinášeli zisk, byť tento vztah není úplně správný, jak 
jsme si před chvílí vysvětlili. Peněžní systém ale překračuje tuto 
hranici velmi významně. Finanční systém se nestará o své lidi, 
nestará se vůbec o nic jiného nežli o to, aby se uplatnil ve smyslu 
moci a ve smyslu bezprostředního zisku, tedy mamonu. 

Finanční systém představuje jakéhosi hráče, který zarputile 
hraje svojí hru. V jeho hře jsou obětovány tisíce a dneska už i 
miliony lidských životů, aniž to kdokoliv z těchto hráčů, kteří tuto 
finanční hru hrají, zaregistroval. V dnešní době umírá ročně hlady 
víc lidí, a to především žen a dětí během jednoho roku, nežli byly 
válečné ztráty druhé světové války, míní se pochopitelně roční 
válečné ztráty. 

Tento systém, který svobodu povýšil nejenom nad výrobní sféru, 
ale i nad politiku, doznal takového rozšíření právě proto, že dosud 
nebyl nastolen zcela nový odlišný a diametrálně se lišící systém, 
který by jednoznačně utnul tyto praktiky. 

Mohly vzniknout jenom proto, že samotný kapitalismus nebo 
samotný socialismus nestačil na to, aby lidi dovedl k tomu, že mají 
mít jiný pohled na věc, že se mají dostat do stavu, kdy lidé budou 
k sobě lidmi a ne, že se budou k sobě chovat jako zvířata. I když 
tato zvířata se chovají mnohdy nakonec daleko lépe.  

Tento nový systém je tedy systémem, který je super systémem 
na výchovu lidí. Tento nový systém (finanční systém) zde bude tak 
dlouho, dokud my lidé neporozumíme tomu, že je nutno s tím 
něco udělat.  

Ano, mnozí z nás lidí to již chápou, ale těch lidí, kterým to do-
chází, je ještě žalostně málo. Všichni ostatní jenom hořekují nad 
tím, co se to vlastně s nimi děje, ale sami o sobě by se vlastně na 
tomto systému chtěli spolupodílet. Oni nehořekují nad tím, že je 
tento systém špatný, oni hořekují nad tím, že oni osobně se 
dostali do stavu, že tímto systémem byli skřípnuti. To je ale něco 
zcela jiného. Člověk, který nepochopí a neporozumí tomu, že je to 
především on sám, kdo se musí změnit, tak bude nadále tímto 
systémem tlačen k tomu, aby změnil svoje myšlení, svoje chápání 
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a svoje žití tak, aby se to stalo. 

Takže výsledkem musí být nakonec změna chápání toho 
kterého člověka tak dalece, že úplně automaticky v sobě příjme to, 
co přijmout musí, tedy odvrhnutí tohoto současného systému jako 
takového. Musí to odvrhnout i za cenu, dejme tomu, svého života, 
i za cenu nejvyšších útrap, i za cenu všeho, co si lze jenom 
představit. Musí to odvrhnout proto, aby se mohl dopracovat do 
stavu, kdy si uvědomí, že on je tím, kdo ve skutečnosti podporuje 
to špatné, byť v současné době je on sám tím nejposlednějším, 
nejnižším a nejubožejším člověkem v širém dalekém okolí. 

Tady totiž vůbec nezáleží na tom, kdo je kdo. Tady záleží na 
tom, čím ten člověk ve skutečnosti je. Záleží na jeho vnitřním 
stavu. Záleží na tom, jak a jakým způsobem bude uvažovat, 
protože toto uvažování se bude zapisovat do vyššího stavu 
JSOUCNA a toto zapisování, ve svém důsledku jako zpětná 
vazba, bude působit na celou lidskou společnost. Proto ti, kteří 
doufají v nějaký zázrak, že se cosi stane a sami nemusí přiložit 
ruku k dílu, jsou jenom fantastové a svým způsobem i ubožáci, 
kteří nechápou podstatu celého tohoto jevu, podstatu lidství a 
podstatu vývoje jako takového.  

Zlo tady na Zemi nezpůsobují ti, kteří stojí v našem čele, to je 
vizitka nás všech ostatních. To je jenom vizitka těch, kteří 
převažují v této společnosti a nemusí to být ani počtem, ale stačí, 
když je to jejich intenzitou myšlení. 

Intenzita lidského myšlení, byť by byla třeba i v menšině, může 
způsobit to, že do čela společnosti se dostanou nezodpovědní 
lidé. Ale nejenom že může, ona ve skutečnosti si tento stav vynutí. 
Vynutí si ho proto, jak už jsem řekl, protože dochází k tomu, že 
toto myšlení má svůj zpětný dopad a toto myšlení není pak už 
jenom myšlením jednotlivých lidí, ale je to myšlení celé této 
společnosti. 

Musíme si znovu a znovu uvědomovat, co to myšlení je, co jsou 
to myšlenky. Musíme si uvědomit, že myšlenka není toho kterého 
člověka, ale že je to něco, s čím ten daný člověka rezonuje. 

Pokud bude rezonovat s nedobrými věcmi, tak tyto nedobré věci 
se budou velmi silně angažovat a budou způsobovat právě to, 
čeho jsme nyní svědky. To znamená, že do čela společnosti se 
dostávají nedobří a zlí lidé, ale především, a v naší společnosti 
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obzvlášť, lidé chamtiví.  

Jsou to tedy podvodníci, darebáci a lumpové všeho druhu a jsou 
prorostlí organizovaným zločinem.  

To je přesně to, co je v tomto národě, a co tento národ vlastně 
de facto žije. On sám je tím, co je vlastně dáno tomuto 
společenství ve formě jakoby vizitky, ve formě jakoby razítka, ve 
formě jakoby odznaku těch, kteří stojí v jeho čele. 

Pokud v jeho čele budou stát jiní lidé, tak to bude znamenat, že 
celý tento národ je jiný.  

Proto nelze uskutečnit to, v co mnozí doufají, že vedení tohoto 
státu, této společnosti, se prostě jenom vymění.  

Tak to totiž nefunguje a tak to také nikdy fungovat nebude.  

Podíváme-li se do historie, pak si můžeme uvědomit hlubokou 
pravdu toho, co jsem zde právě řekl. 

Pokud byl v historii nějaký tyran a byl svržen lidovým hnutím, tak 
se vlastně stalo to, že někdo z tohoto hnutí si tuto moc, tuto novou 
moc, znovu uzurpoval, a stal se de facto dalším tyranem v té dané 
společnosti. Proto není možné násilí zničit násilím, ale vždy a za 
všech okolností je to nutno udělat pouze tím, čemu my říkáme 
dobro. 

Teprve tímto způsobem je možno znovu nastolit řád a pořádek, 
který byl narušen. 

Tak je tomu i u nás, a tak tomu tak i bude. Takže nový systém 
přijde teprve s tím, že lidé si uvědomí svojí pozici, svoje 
schopnosti, svoje sebevědomí. V okamžiku, kdy lidé přijmou na 
svá bedra odpovědnost za věci své i věci svého okolí, všechny 
tyto problémy odpadnou jako listí ze stromu.  

Co se dneska zdá naprosto neřešitelné, bude úsměvné v této 
budoucí době, protože tato budoucí doba to vyřeší úplně hravě. 

Příkladem může být například i to, že my máme dneska 
obrovský problém s tím, že k moci se dostávají politické strany, 
které jsou prolezlé nejenom korupcí, ale doslova a do písmene 
organizovaným zločinem, který už nejenom že zajišťuje 
rozkrádání, ale v mnoha případech stojí už i za zabíjením, tedy za 
vraždami normálních lidí. Viz například poslední metylalkoholová 
aféra, která způsobila smrt desítek lidí. Z logiky věci musela 
minimálně stovky a stovky dalších lidí zmrzačit, v nejčastějším 
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případě samozřejmě slepotou. Nejedná se ale jenom o tento me-
tylalkohol, jedná se vlastně o všechno, na co se podíváte kolem 
sebe. 

Jak z toho ven? 

Je to velice jednoduché, že to bere dech. 

Nikdo nikomu nebrání, aby vytvořil spolu se sousedy 
samosprávu, do které se zvolí ti nejlepší z jeho okolí.  

V této nové samosprávě by pak byli ti, kteří by řídili tuto 
společnost, tuto mini společnost, mnohem lepším způsobem než 
kdokoliv jiný. To proto, protože lidé jim dali důvěru, a oni si této 
důvěry váží. Způsob volby vylučuje, že by si tito lidé do svého čela 
volili lumpy, lotry, podvodníky a darebáky všeho druhu, ale volili by 
lidi odpovědné (viz volby zdola podle SKDE).  

Pokud by zůstal k dispozici ještě tento současný systém 
volených stran a volených kandidátů tak, jak my ho v současnosti 
známe, pak není žádný problém požádat kohokoliv z úřadů o to, 
aby ve styku se mnou kontaktoval mého zástupce, tedy mnou 
zvoleného zástupce, kterému já dávám plnou důvěrou. Přitom by 
mě tento můj zástupce mohl ve všem zastoupit a tím mě mohl 
takto i chránit ve smyslu nedobrých věcí. Čímž míním především 
systém padlých zákonů v této padlé společnosti.  

Proč tomu tak není? 

Protože lidé by si museli převzít na svá bedra část celkové 
odpovědnosti. A to je problém, který v současnosti většina lidí 
nechce řešit, a chce se mít dobře na úkor druhých lidí. 

Nevěříte mi? 

Tak se podívejte kolem sebe a zeptejte se lidí kolem sebe, koho 
trápí to, že každý rok hlady zemřou na této Zemi miliony a miliony 
lidí, a to především žen a dětí. Tito lidé na vás budou přitom 
koukat a nebudou vám chtít vůbec rozumět a budou vás 
považovat za nějaké aktivisty nebo nějaké blázny, nebo za 
kohokoliv jiného, jenom aby sami sobě nemuseli přiznat tuto 
jednoduchou a prostou pravdu, že o pravdách a o této skutečnosti 
nechtějí nic slyšet. 

V novém systému, tedy budoucím, by bylo velice jednoduché 
zajistit to, že tito lidé, kteří dneska umírají hlady, by mohli být 
zapojeni do společnosti tak, aby se toto nedělo.  
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Pomoc těmto lidem nemůže v žádném případě být taková, že 
jim budeme dovážet nějaké potraviny a házet jim je jako psům 
kost, ale tak, že uděláme všechno možné proto, aby v dotyčných 
zemích se postavily školy, aby se tam postavily jednoduché 
výrobny, aby vlastnictví země přešlo do jejich rukou, aby oni 
samotní mohli být pány ve své vlastní zemi a stali se tak našimi 
partnery a ne našimi otroky. 

To je ale něco, co mnozí lidé ve skrytu své duše odmítají, 
protože oni samotní se obávají, že tento počin by byl na úkor jich 
samotných.  

Ano, ze začátku určitě ano.  

Ze začátku by muselo dojít totiž k tomu, že životní úroveň 
ostatních by se musela poněkud snížit, aby vůbec bylo 
uskutečnitelné to, o čem jsem tady mluvil.  

Ale to by byl pouze začátek. Výsledek by byl ale naprosto 
ohromující.  

Jenomže, právě tento začátek nikdo z těchto lidí nechce připustit 
právě proto, že oni samotní by museli nějakým způsobem přiložit 
rukou k dílu, a proto o tom nehodlají ani přemýšlet.  

Příkladem tohoto chybného uvažování a přemýšlení jsou i sou-
časné pseudovolby. Všimněte si například toho, kdo je v těchto 
volbách volen. Ve volbách jsou voleni lidé, kteří představují obraz 
nás samotných, kteří je volíme.  

Ano, nejsou to naši zástupci, jsou to jenom nastrčení lidé, to je 
sice pravda, ale i mezi těmito nastrčenými lidmi jsou lidé horší a 
lidé lepší, přesto v naší společnosti se neustále a stále dokola volí 
ti, kteří buď propagují nesnášenlivost mezi lidmi, což jsou 
komunisté, anebo ti, kteří nějakým způsobem chtějí uzurpovat 
majetek a moc, což jsou lidé sdružení v ODS a v současné době 
také lidé sdružení kolem Kalouska v takzvané TOPCE (píše se rok 
2013). 

 Jsou to lidé samozřejmě zavrženíhodní, ale a to je to podstatné, 
tito lidé tam byli zvoleni námi. Jak to, že nejsou voleni lidé 
mnohem mírumilovnější, kteří se také v tom spektru nacházejí, byť 
jsou to třeba také zloději podvodníci a darebáci, ale nejsou tak 
vyhraněni vůči ostatním a neprovádějí své zločiny tak okatě? 

Počty procent v našich pseudovolbách, které představují 
komunisté a další nedobré síly (ODS, TOP apod.) představují 
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obvykle víc než 50 % těch, kteří jsou voleni.  

To je něco naprosto úděsného. 

Za tohoto stavu není možné, aby tato společnost doznala 
něčeho, co by bylo kvalitativně nové. 

Pokud se to skutečně stane, pak dojde k obrovským třenicím v 
tomto národě, protože skupina lidí, kteří pochopí a porozumí 
novému vývoji a porozumí tomu, kam má celá společnost jít, 
narazí na hradbu těch, kteří se budou chtít vrátit do původního 
systému.  

Narazí na hradbu komunistů a těch, kteří dneska ještě nemají 
jméno, ale které bych označil za služebníky moci a mamonu. Tito 
lidé, vedle těchto fanatiků, budou onou hradbou, která bude velmi 
silně klást odpor této nové společnosti. 

Bohužel si tím musíme projít, a dokud většina z nás nepochopí, 
anebo neporozumí tomu, jak to má být, nebude dobře. 

Tato většina, jak už jsem zdůraznil v předchozím textu, nemusí 
znamenat fyzickou většinu.  

To co je důležité, je většina ve smyslu myšlení, ve smyslu 
intenzity tohoto myšlení, ve smyslu opravdovosti tohoto myšlení, 
protože to, co určuje tuto společnost je vratný pohyb tohoto 
myšlení, který utváří tuto atmosféru této společnosti.  

Znamená to například to, že pokud bude třeba 70 % lidí 
naprosto laxních, a dalších 20% "vlažných" a dejme tomu jenom 
10 % lidí naprosto dobře vědoucích, bude to stačit k tomu, aby 
tato společnost se převrátila do dobrého stavu, ale v případě, že 
tyto poměry budou jiné, například tak, že dejme tomu, jenom 30 % 
bude lidí, kteří budou chtít majetek a budou chtít zločin, protože to 
mají zakořeněno v sobě a ostatním to bude jedno, tak to může 
způsobit to, že tato společnost nebude schopna se překlopit do 
mnohem vyššího stavu, než je tomu dnes. 

Je nutné tyto věci brát zcela zodpovědně a vážně, a je nutné, 
abychom si všichni sáhli na srdíčko a porozuměli tomu, co je zde 
řečeno, protože jinak je to tady řečeno, zbytečně. 
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TSO.  (Trojčlennost v sociálním organizmu) 

 
V naší zemi je několik organizací, které se zabývají trojčlenností. 

Jednu z nich zmíníme v následné kapitole, a sice organizaci, která 
dosud působí v Baťových závodech ve Zlíně. Tady se zaměříme 
na jinou organizaci, která nese název TSO a která se také zabývá 
trojčlenností. TSO  je organizací, která se tváří, že vše má po teo-
retické stránce jasné a proto to také dokáže aplikovat i v praxi. Že 
tomu tak zdaleka není, si řekneme o několik řádků níže. Ona ale 
tvrdí, že jí ony vědomosti stačí k tomu, aby to vše vyřešila. 

Toto tvrzení je velmi vzdálené pravdě. 

Tak jak jsme si řekli v předešlém povídání, trojčlennost je něčím, 
co má své pevné zásady. Tyto zásady jsou zcela jasné, a pokud 
někdo na ně bude chtít přijít, nebude mu to dlouho trvat a přijde na 
ně (na zásady trojčlennosti) take. Byť by to nebyl nikdo, kdo by s 
trojčlenností měl kdy vůbec někdy něco společného. Ovšem 
pokud vím, jak něco má být, tak to neznamená, že to skutečně 
dokážu vyřešit. Trojčlennost (TSO) ví, že svoboda přináleží 
nejvyšším strukturám ducha, že výroba přináleží spolupráci a že 
politická scéna, tedy soudy a podobně jsou to, kde by se měla 
uplatit rovnost.  

To všechno je pravda.  

Ale to všechno vůbec nic neřeší, pokud to neumím vyřešit sám.  

V předchozím povídání jsme se řekli něco o tom, jak a jakým 
způsobem je naše společnost poškozená. Jak a jakým způsobem 
je nutno z toho poškození vyjít, a sice v tom smyslu, že je nutno 
tuto společnost posunout na úplně jiné, kvalitativně nové  stupně 
vývoje. 

To TSO pochopitelně neřeší. Naopak, pokouší se o řešení, které 
je útěkem před skutečností. 

Abych toto tvrzení více objasnil.  

V této společnosti TSO jsou lidé, kteří se snaží založit rodové 
osady, které budou pracovat na základě nejenom dobrovolnosti, 
což je samozřejmé, ale i na základě toho, že v těchto osadách lidé 
budou žít zdravě, budou vzájemně mezi sebou komunikovat na 
zdravém sousedském systému a vzájemně si pomáhat.  
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To všechno je moc a moc hezké. V praxi to ale naprosto nic 
neznamená. Důvod je jasný. Tyto osady jsou osadami, které svým 
způsobem žití vlastně utekly před životem.  

Utekly do ústraní a nemají kontakt s normálním světem a 
normálním životem běžných lidí tak, aby jej byly schopny nějakým 
způsobem ovlivnit.  

Pokud budu žít v nějaké takové osadě, tak budu ve stavu, že se 
budu vzdalovat z tohoto našeho systému, který tady je, a tento 
náš systém mi může být víceméně ukraden. To ale není řešení. 

Řešením je úplně něco jiného. Řešením je to, že v tomto systé-
mu v tomto národě, v těchto lidech musím probudit sebevědomí 
tak dalece, aby byli schopni porozumět tomu, že oni samotní 
musejí přejít na vyšší úroveň bytí. Pokud to neudělám, tak jsem 
člověkem, který jenom utíká před odpovědností.  

Je to naprosto stejné jako s lidmi, kteří jdou k volebním urnám, 
aby tam hodili lístek, a vůbec je nezajímá to, kdo bude vládnout s 
poukazem, že oni to přece stejně nezmění. 

Samozřejmě, že to lidé mohou změnit. Změní to tím, že se 
postaví striktně proti. Jejich vědomí, jejich myšlení, a jejich 
promýšlení věcí se bude vzpírat tomu, aby byli zařazováni do 
situace ovcí, do situace poslušných otroků, a bude nabývat na 
síle.  

Tato síla je pak onou rozhodující silou, která potom může 
zvrátit stav dějin. 

Utéct ale někam do ústraní a domnívat se, že budu žít správně, 
je iluzí. Proč? Protože v situaci a prostředí, které jsem tam opustil, 
jsem zanechal jenom bláto, zanechal jenom neřádstvo, zanechal 
jenom to, co někdo jiný musí za mě upravit, spravit a dát do 
pořádku.  

Proto toto není řešení. 

Takovéto komunity by byly a budou řešením v Rusku, kde vidím 
tyto komunity tak, že budou základem budoucích uspořádání 
daleko ještě větších komunit, z nějž vzejde budoucí civilizační 
okruh. Tam to slouží ale k něčemu jinému. Tam to slouží k tomu, 
že tito lidé ze sebe budou vyzařovat to, co se dál bude rozvíjet. 
Tady u nás něco takového neexistuje, protože tady se tento 
systém nemůže rozvíjet, neboť celková atmosféra vztahů je tu 
zahlcena.  
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Jak už jsem vysvětlil o několik řádek výše, tak prostředí, z něhož 
odcházíme, zůstávají věci nevyřešené. Tyto věci je nutno napřed 
předělat a spravit a zajistit také zpětné působení z této komunity. 
Tudíž, jinak řečeno, pokud nebudeme ve stavu, který nám i 
ostatním pomůže v našem běžném životě, tak nejsme ve stavu 
vůbec cokoliv řešit a tyto komunity naopak ještě přispívají k 
většímu zmatku. 

Takže ještě jednou, takováto komunita v Rusku je velice 
prospěšná a bude prospěšná pro všechny lidi, jak v onom Rusku, 
tak také na celém světě. Tatáž komunita u nás je k ničemu a 
naopak je nakonec škodlivá, protože představuje útěk lidí před 
skutečností a před tím, aby řešili, a pomáhali řešit, úkoly které 
tady byly na nás, na lidi položeny.  

My lidé ve střední Evropě máme zcela jiné úkoly, které 
nesouvisí s tím, co má řešit budoucí civilizace, ale které souvisí s 
tím, co máme řešit my dnes a tady. Budoucí civilizace na území 
dnešního Ruska by měla vzniknout až za cca 1500 let! 

My máme vyřešit a vytvořit situaci tak, abychom byli schopni 
předat věci Západu budoucí civilizaci, která vznikne na Východě. 
Tato civilizace na Východě bude vycházet z toho, co Západ má, a 
bude to dále rozvíjet do stavu, kterého již Západ není schopen. My 
tak ve střední Evropě jsme těmi, kdo tomu musí být nápomocni.  

Jinak řečeno.  

Jsme těmi, kdo vytváří most mezi civilizací Západu a civilizací 
Východu, když do situace, která vznikla vyžitím se Západu, 
vkládáme něco, co Západ nemá a nemůže mít. Tedy to, čemu já 
osobně říkám srdce, nebo taky vnitřní vyciťování. To není ještě to 
pravé ořechové, které přijde v budoucích časech v budoucí civili-
zaci, ale je to něco, čím můžeme tady ve střední Evropě přispět. 

 

Tři roviny – 3. rovina Člověka 

 

Vnitřní svoboda, vnitřní rovnost, vnitřní spolupráce. 

Abychom mohli uplatnit trojčlennost v praxi, tak jí musíme 
uplatnit především v sobě.  
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Omyl těch, kteří prosazují trojčlennost, je v tom, že se domnívají, 
že nastavením správných poměrů v podnicích, institucích a ve 
všem, co je vnější, zajistí tuto trojčlennost. Jedná se o velký omyl. 
Toto vše trojčlennosti nepomůže.  

Tak to totiž nelze provést.  

Nelze proto, že takto trojčlennost nemůže nikdy fungovat, 
protože není zakotvená v člověku jako takovém. 

Vzpomínáte si na družstva z minulého století? Na družstva z let 
1946 a 1947? 

V letech 1946 a 1947 se zemědělci sami zorganizoval do 
družstev, která byla velmi progresivní a výkonná. Prakticky stejná 
družstva nařízená komunisty, tak zvaná JZD, byla ale katastrofou. 
Protože to, co jde zevnitř lidí, je zcela něco jiného, nežli to co 
přichází zvenku. 

Takže co to znamená, to zakotvení v člověku? 

Začneme od začátku. Člověk má svobodu. Tuto svobodu má v 
sobě samotném. Pokud se tedy budeme snažit interpretovat 
svobodu navenek, dojdeme k naprostým nesmyslům. Příkladem 
může být například komunistické heslo, které zní: 

Svoboda je poznaná nutnost.  

Svobodu nelze určit vnějšími parametry. Budu-li svobodu 
vymezovat vnějškově, tedy na věcech, které mi patří, tak jí budu 
interpretovat do oblasti majetkové a nebude to nikdy svoboda, ale 
bude to jenom závislost na tomto vnějším světě. Svobodu nelze 
vnějším stavem věcí určit. Svoboda je, a vždy byla, vnitřním 
stavem toho, kterého člověka. 

Tak jako komunista nebo primitivní člověk chápe heslo 
Svoboda je poznaná nutnost doslova, tak i mnozí další lidé, kteří 
již sice nejsou tak primitivně naladění jako komunisté a materialis-
té se domnívají, že výraz svoboda slova, svoboda národa, 
svoboda určení, svoboda toho či onoho je rozhodující. To jsou 
jenom vnější známky určitého jevu.  

Proto tomu tak není. Tyto tak zvané svobody jsou opět jenom 
výrazem toho, co ten daný člověk momentálně žije. Pokud tento 
člověk je angažován v národním hnutí, pokud tento člověk je an-
gažován v různých spolcích, tak se domnívá, že to, co právě dělá, 
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je tím pravým ořechovým, tím velmi důležitým, tím, za co stojí žít a 
pracovat.  

Je na tom vlastně podobně jako statkář, který za své bere pouze 
ten svůj statek a jakákoliv újma na tomto jeho majetku, je z jeho 
strany chápána jako omezování jeho vlastní svobody. Že tomu 
zdaleka tak není, on nenahlíží a ani ve skutečnosti nahlížet nemů-
že, protože jeho stav vědomí je právě ve stavu, kdy svůj stav svo-
body obětoval, ale zatím za něj nezískal patřičnou náhradu. 

Cikán (Rom), který přijde na kraj lesa a podívá se do údolí, tak 
vnímá celý tento kraj jako svůj. On je svobodným člověkem. On je 
svobodným právě proto, že tuto svobodu cítí uvnitř sebe sama. 
Hospodář, který v tom údolí má zmíněnou usedlost, se cítí 
omezen touto usedlostí a vše, co je za hranici této usedlosti už 
nevnímá jako svoje, ale svou osobu promítá pouze do toho, co je 
jeho, jeho svoboda je tak omezeným stupněm tohoto stavu. 

Znamená to snad, že onen cikán má větší svobodu než ten 
statkář v údolí?  

Ano znamená.  

Problém je v něčem jiném. Problém je v tom, že tento statkář v 
údolí tuto svou skutečnou svobodu obětoval, aby mohl získat něco 
vyššího, většího, mohutnějšího. Toto větší a mohutnější je 
schopnost, která se nazývá rovnost. 

Tuto rovnost, která je v nás samotných, jsme zatím všichni ne-
získali. O tuto rovnost dneska se vede urputný boj. Tato rovnost v 
nás musí teprve vyrůst. Tato rovnost, znamená to, že budu k tomu 
druhému přistupovat jako rovný k rovnému, jako k někomu, kdo je 
na tom stejně jako já, a jako k někomu, s kým se podělím o krajíc 
chleba, pokud on ho mít nebude a já ano. Je nutné si uvědomit, že 
rovnost je něco daleko víc. Je to něco, co srovná vše do určité 
roviny, která je vyšší rovinou nežli ta, kterou kdykoliv předtím 
člověk vnímal. My v současnosti podléháme klamu moci a klamu 
mamonu a to tak dalece, že tuto rovnost lidí nehodláme vůbec ani 
náhodou aplikovat. Tato rovnost pochopitelně nemá naprosto nic 
společného s rovnostářstvím. I když toto konstatování je asi 
zbytečné, dávám ho sem pro ty méně chápavé.  

V okamžiku, kdy teprve bude v nás zajištěno to, co tato rovnost 
znamená, bude předpoklad k tomu, abychom z této prekérní 
situace vystoupili. 
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Jinak řečeno. My v současné době jsme ve stavu, kdy jsme 
obětovali svobodu, abychom získali tuto rovnost.  

Tato oběť stále probíhá.  

Tato oběť je obětí i ne obětí. V okamžiku, kdy získáme tuto 
novou schopnost, tedy rovnost, tak se dostaneme do stavu, že 
tato svoboda se nám opět vrací. Vrací se nám ale na daleko 
vyšší a mohutnější úrovni, která zabezpečuje to, že tato rovnost 
bude podchycena i onou svobodou. 

Teprve v tomto stavu, kdy budeme mít schopnost vnímat, co to 
rovnost je, tak tuto rovnost i tuto svobodu jako celek znovu 
položíme na oltář a znovu jí jakoby obětujeme k tomu, abychom 
získali ještě vyšší post, kterým je spolupráce.  

Tato spolupráce představuje neuvěřitelný stav lidského bytí. 
Spoluprací se budou vyznačovat budoucí kultury, které vzniknou 
jako následek toho, co existuje dnes po rozvinutí Západní Evropy 
a pro kulturu, kterou my dnes žijeme.  

Tyto nové kultury vzniknou především na Východě na území 
dnešního Ruska, ale nebudou to dnešní Rusové, budou to jejich 
potomci spolu s Baltskými národy a dalšími a dalšími národy, 
které na jejich území tuto novou kulturu budou vytvářet.  

Rozkvět této kultury má nastat asi za 1500 let.  

Ze zákona vývoje víme, že základ nové kultury se vždycky začí-
ná asi v první třetině předchozí kultury, která předcházela tomu, o 
čem my uvažujeme. Tedy v tomto případě naší kultuře.  

Tato 1/3 je právě za námi, není to úplně přesně, je to asi 600 let, 
co tato Západoevropská kultura existuje. Přesto je již znát, že ve 
Střední Evropě a především v našem národě vznikají určitá 
centra, která by mohla předznamenávat vznik této nové kultury. 
Tato centra budou sílit a budou přebírat do sebe iniciativy, které 
budou zpracovávat kulturu Západu, a to tak dalece, že ji nakonec 
celou překlopí do zcela nového pojetí a toto nové pojetí bude 
teprve onou novou kulturou, která má vzniknout na Východě. 

Toho jsme právě svědky.  

Aby se to všechno mohlo podařit, musí právě ona centra začít 
vznikat. 
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Tato kniha a obdobná pojednání jsou vlastně základem toho, 
aby lidé pochopili a porozuměli tomu, jak tato centra mají vlastně 
vypadat, v tom smyslu o co vlastně jde. 

Tato centra jsou rozvinutím vnitřního stavu toho kterého daného 
člověka, aniž je nezbytně nutné, že tito lidé žili nebo pracovali 
pospolu. Vtip je v tom, že tito lidé se svými myšlenkovými 
potenciály vlastně propojí a to i v případě, že žijí a pracují daleko 
od sebe. Není tedy nezbytně nutné, aby v jednom místě vzniklo 
centrum, kde budou lidé žít úplně jinak. Ale také to není 
vyloučeno. Závisí to totiž na okolnostech. 

Takže trojčlennost, tak jak ji propagoval Rudolf Steiner, může 
skutečně vzniknout, až tato trojčlennost bude v daném člověku 
zakotvena tak dalece, že nejenom onu svobodu, kterou získá 
zpět po obětování, ale i tuto rovnost v sobě, bude uplatňovat 
takovým způsobem, že bude schopen oné poslední části tedy 
spolupráce. 

Tento systém v člověku probíhá totiž obráceně. Svobodu jsme 
vždycky měli, jako jediné kritérium, které můžeme vysledovat v 
dějinách od jejich úplného začátku. Svoboda je to, čeho jsme si 
velmi málo vážili. Je tím, co jsme považovali za samozřejmost a 
to, co jsme v průběhu dějin zaměňovali za všechno možné jenom 
ne za to, co tato svoboda ve skutečnosti je a co představuje. 

Domnívali jsme se, že svoboda je svobodou státu, národa, rodu, 
že je to svoboda vyznání, že je to svoboda přesvědčení, že je to 
svoboda všeho možného, jenom ne to, že se jedná o svobodu 
ducha jako takového. Tato svoboda ducha musí být taky takto 
uplatňována. To znamená, že se musí jednat skutečně o svobodu 
ducha, a ne o různé závislosti, které plynou z vnějšího světa nebo 
z učení vnějšího světa. 

Tuto svobodu si můžeme uvědomit v plném rozsahu teprve 
tenkrát, když ji budeme konfrontovat na vyšší úrovni. To znamená, 
teprve tenkrát si svobodu uvědomíme, když ji obětujeme, 
abychom získali další post, tedy v tomto případě rovnost. Teprve 
získáním rovnosti můžeme zpětně uvidět, co vlastně představuje 
svoboda a co to vlastně je. Onen cikán, o kterém jsem se zmínil, 
na onom kraji lesa, si tuto svobodu vůbec neuvědomuje, on jí 
prostě žije. Tato svoboda svým způsobem nemá význam, protože 
je vlastně útěkem před zodpovědností. K tomu, abychom mohli 
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plně tento život žít, je nezbytně nutné právě tuto svobodu propojit 
s onou rovností a propojit jí i s tím čemu tady říkáme spolupráce. 

Spolupráce je ale ještě vyšší stav, nežli je rovnost právě proto, 
že je to stav, který je podpořen nejenom tou rovností, ale i onou 
svobodou. Mnozí lidé mi asi v tomto okamžiku ne zcela budou 
rozumět, protože nejsou schopni tuto svobodu zcela pochopit, 
natož aby pochopili rovnost. Oni se budou domnívat, že se jedná 
o něco vnějšího.  

Opak je pravdou.  

Jsou to stavy, které teprve přijdou. Pro ty ale, kteří tuto 
společnost řídí, by to již měla být skutečnost. Proto mluvím o tom, 
že lidé, kteří v organizacích propagují trojčlenný organismus, jsou 
lidmi, kteří tomu nerozumí právě proto, že toto stavy nežijí sami v 
sobě. Proto nemohou rozumět ani tomu, co to vlastně ve 
skutečnosti ta trojčlennost je a tudíž nemohou ani pochopit, jak to 
ve skutečnosti má být. 

Spolupráce je tady něčím daleko vyšším. Je to stav, že tuto 
svobodu i tuto rovnost položí na oltář vlasti v tom smyslu, že 
budou aplikovat tuto spolupráci. Spolupráce je něco, kde je 
nezbytně nutné rozumět tomu, co to je svoboda, míněno vnitřní 
svoboda, co to je rovnost, míněno vnitřní rovnost, aby se tato 
spolupráce dala uplatnit v co nejširším měřítku. Teprve tato 
spolupráce je skutečnou spoluprací a není to něco vynucené, 
není to dáno tlakem vnějších událostí, ale je to zcela dobrovolné, 
ale nejenom to.  

Člověk v tomto stavu cítí, že je nezbytně nutné, aby takto 
spolupracoval. Protože se v tom okamžiku cítí být nejenom 
členem toho kolektivu, ale nedílnou součástí celého tohoto bytí, 
všech těchto lidí, proto vlastně musí vně s nimi souznít a 
spolupracovat.  

Je to něco podobného, jako na hmotné úrovni včelí úl. 
Jednotlivá dělnice nepracuje pro sebe, ale pracuje pro tento úl. 
Jenomže tyto včely pracují na úrovni, kterou lze chápat jako 
úroveň, která je dána dědičností, která je vnucena systémem, 
která je vnucena přírodou. 

Člověk ale tuto spolupráci musí vytvořit zevnitř sebe sama. Jsou 
to stavy, které teprve budou uplatněny v budoucnu a které dosud 
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tady na této zemi nejsou ještě rozvinuty. Jsou tu jenom náznaky, 
které ukazují, kam že to bude směřovat.  

Prvním náznakem, je náznak, který vytvořil Tomáš Baťa ve 
svých v závodech v době naší První republiky. 

 

Tomáš Baťa 

 

Po první světové válce, v době, kdy vzniká naše První republika, 
se v ní objevuje několik pozoruhodných fenoménů. Vedle našeho 
prvního prezidenta T. G. Masaryka jako demokrata, který mluví o 
demokracii v tom smyslu, že to musí být něco, co vychází z člově-
ka, a že demokratem nemůže být nedobrý člověk, je tu i fenomén 
nového podnikání. Je jím Tomáš Baťa.  

Kdo to byl Tomáš Baťa? 

Tomáš Baťa bude možná pro některé překvapení. Je totiž člo-
věkem, který měl pouze 4 třídy základní tedy obecné školy. Tedy 
vzdělanost, alespoň ze začátku, nebyla jeho předností.  

Jeho předností se stalo totiž naprosto něco jiného. Jeho před-
ností se stal vnitřní stav k tomu kterému člověku, když si uvědomil, 
že jenom vnitřním vztahem člověka k člověku může dojít k tomu, 
co je zapotřebí. To bylo nakonec to, co ho tak proslavilo.  

Jeho začátky nebyly slavné. Asi 4× zbankrotoval. Dokonce byl i 
v Americe, kde se učil od předních podnikatelů a u nich, v jejich 
továrnách se učil jako dělník, jak a jakým způsobem by vlastně 
měl vyrábět, nebo podnikat aby uspěl. 

Pochopil, že Američané jdou špatně. Pochopil, že k tomu, aby 
mohl uspět, musí zvolit zcela jinou taktiku. Jeho taktikou a pře-
svědčením bylo to, že každý člověk musí mít blízko k druhému 
člověku. Tedy zavedl něco, co před ním už definoval Rudolf 
Steiner.  

To něco byly prvky trojčlennosti.  

Tomáš Baťa uplatnil některé prvky trojčlennosti, neuplatnil ji úpl-
ně celou a neuplatnil ji v plném rozsahu a přesto, to co dokázal, 
ohromuje dodnes všechny, kteří se s něčím podobným setkávají. 

To, jak Tomáš Baťa ve svých továrnách tuto trojčlennost zavá-
děl, jak to konkrétně vypadalo, jak preferoval jednotlivé lidi, co 
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všechno dělal či nedělal, je popsáno v jiných mých knihách, pře-
devším v mé knize o POZNÁNÍ. Takže tady to nebudu už rozebí-
rat, ale poukážu na zcela nový a jiný fakt, který jsem tam nerozví-
jel. 

Tímto faktem je skutečnost, že lidé v jeho v dílnách dosahovali 
nebývalé výkony nejenom tím, že dokázali vytvořit a stvořit věci, 
které nikde jinde nebyly k dispozici, ale také tím, že byli neuvěři-
telně mobilní. Nikde jinde ve světě nebyla schopnost jim konkuro-
vat právě proto, že lidé v jeho továrnách byli velmi schopní a vari-
abilně přestavovali výrobní program a linky. Neuvěřitelně rychle 
dokázali reagovat na trh, neuvěřitelně rychle mohli obměňovat 
výrobu a v případě nezbytnosti byli schopni velice rychle reagovat 
vlastně na cokoliv. 

Takhle když se to řekne, tak to příliš nevyzní. Uvědomte si, ale 
jednu věc.  

Tomáš Baťa dokázal soustředit jejich myšlení a tvůrčí činnost 
určitým, přesně daným způsobem, a to bylo právě ono, co doká-
zalo vytvořit v tehdejší době naprosto neuvěřitelnou sílu tvořivosti. 
Protože dnešní společnost něco takového nedokáže ani náhodou, 
tak si to obšírněji popíšeme, abychom pochopili, o čem to tady 
vlastně mluvím. 

V době kdy se mezi Araby objevil Mohamed, byly tyto arabské 
kmeny velmi rozhádané a bojovaly mezi sebou. Pro ostatní svět 
nepředstavovaly naprosto žádné nebezpečí. Arabové byli nebez-
peční pouze mezi sebou samotnými. Mohamed dosáhl toho, že 
tyto kmeny sjednotil a jejich sílu obrátil zevnitř navenek. 

Během krátké doby, pochopitelně historicky krátké doby, přibliž-
ně sta let, se pojednou z arabského světa stává ohromující vel-
moc.  

Jejich panství sahá od Atlantiku až daleko na východ a to až ke 
Kaspickému moři. To bylo umožněno tím, že síla, která předtím 
byla ničena ve vzájemných půtkách, se pojednou obrátila do jed-
noho směru, a proto byla schopná zajistit rozšíření tohoto systému 
způsobem, který jsem tady naznačil. 

Totéž vlastně provedl DŽINGISCHÁN, který rovněž sjednotil 
mongolské kmeny a vytvořil říši, která sahala téměř až od střední 
Evropy ke břehů Tichého oceánu. Podrobil si Čínu a stál na hrani-
cích Indie. 
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Baťa ale sjednotil něco jiného.  

Baťa dosáhl toho, že lidé, které zaměstnal, dali svoji tvoři-
vost a um ve prospěch společné věci. To je to, co je tady no-
vum. 

V této souvislosti si, vážení čtenáři, jistě umíte představit, 
kam by společnost dospěla, kdyby současný potenciál lidí 
byl směřován tam, kam má. Kdyby zloději, podvodníci a da-
rebáci všeho druhu neničili potenciál lidí na to, aby tito lidé 
pouze přežívali, a nemuseli mnohdy žít jako zvěř.  

Pokud by moudří lidé v čele společnosti dokázali tento po-
tenciál usměrnit do jistého směru, který by představoval po-
krok této společnosti, tato společnost by mílovými kroky vy-
kročila dopředu nejenom za poznáním a za celkovou kulturou 
ale za celkovým vzestupem lidstva jako takového.  

To je to, co jsem vám tady chtěl naznačit, a to je to, co Baťa 
svým počinem pootevřel. 

To ale my musíme sami svým počinem a svým jednáním rozvi-
nout dál. Musíme k tomu, abychom to dokázali, přijmout to nejdů-
ležitější, co existuje. Přijmout totiž odpovědnost za to, co jsme. 
Přijmout odpovědnost za svůj život, za své jednání. Jsme to my, 
kdo musíme sami v sobě rozvinout tento tvůrčí potenciál. Tomáš 
Baťa nám ukázal směr, to ano, ale jsme to my, kdo tento směr 
musí nastoupit.  

Jsme to my, kdo musíme po této cestě vykročit.  

Pokud nevykročíme touto cestou, nezbývá nic jiného, než aby 
nám systém dále dával najevo, že naše jednání je špatné.  Sys-
tém s námi pak nadále bude provádět to, co dosud. To znamená, 
že nás tak dlouho bude "školit", až konečně pochopíme, že se na 
tuto cestu musíme vydat. 

Ano, vážení čtenáři, jsme to my, kdo na tuto cestu musí vykročit. 
Jenom my samotní můžeme tento krok udělat. Nikdo za nás to 
dělat nebude, ani dělat nemůže. Jsme ve věku duše vědomé a tak 
musíme vykročit na tu cestu každý sám za sebe. Žádný vůdce už 
nepřijde. Vůdci jsme my samotní. 

Žádný dobrý mocnář nemůže přijít. Lidé už vyspěli do takové mí-
ry, že něco takového je prostě už překonáno samotným vývojem. 
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Člověk v dnešním světě 

 

Nejen v historii lze hledat poučení. Lze ho najít všude kolem 
nás. Příkladem může být na příklad i postoj našich známých či 
přátel. Dostal se mi do ruky zcela nedávno dotaz na otázky, které 
dotyčného trápily. Pro jistotu je zopakuji: 

 

 

 

Co mě občas vrtá hlavou. 

 

1.  Problém odpuštění obecně.  Rád bych se vyrovnal se 
všemi, co jsem jim v životě ublížil, ať už vědomě či nevě-
domě. Občas je prosím v duchu za odpuštění. Nevím, jak to 
udělat správně. 

2. Hřích obecně. Přemýšlím o tom, co je to vlastně hřích. Je 
to porušení 10ti přikázání? Je šance, aby si člověk uvědomil 
co má  či nemá dělat? Jak dojít k tomu proč. 

3. Léčitelé. Mám (nejspíš z webu stažený) článek o léčitelích 
a léčení obecně. Je stále aktuální a myslím, že by měl být 
veřejně známý. 

4. Spisovatel HAUSCHKA se rozepisuje o substancích.  Bylo 
to pro mne nudné čtení, dalo mi práci to od něj chápat. 
Možná by stálo za zvážení shrnout stěžejní myšlenku o pů-
sobení vitaminů (např.) atpod. 

5. Obecně tápu v tom, zda jíst maso, či nikoliv. Cit mi říká, 
že bychom neměli jíst jiné živé tvory. Vadí mi to, ale nejsem 
zatím schopen se vzepřít a sestudovat si vegetariánství. 
Když zabíjíme prase, tak ho prosím za odpuštění.  

 

 

 

Tak zde jsou mé postoje: 

 

 

 



PRAVDY  ŽIVOTA 
 

Pravdy života Stránka 79 
 

Problém odpuštění obecně. 

 

Nejlépe si danou věc vysvětlíme na příkladu. Předpoklá-

dejme pana Aloise a pana Barabáše. Pan Alois je člověk, 

který je vážený, který toho hodně ví a který je člověkem, který 

by snad ani mouše neublížil. Za tímto člověkem chodí mnozí 

a radí se s ním a obecně ho mají ve velké vážnosti. Za to pan 

Barabáš je člověk, který není až tak na výši. Jedná se o stan-

dardního člověka, kterých je v naší společnosti velmi mnoho. 

Pak Barabáš je člověkem, který závidí panu Aloisovi jeho 

celkovou vážnost i úspěchy, i vše, co podle jeho soudu se mu 

v životě zcela neoprávněně daří, zatímco jemu, tedy panu 

Barabášovi nikoliv. 

Proto si jednou vymyslí pomluvu, kterou dá ve společnos-

tech k dobru s tím, že v ní pana Aloise velmi silně pomluví. 

Takto pomluva je ale opravdu, jak bychom řekli lidově, pod-

pásová. Zprvu lidé tuto pomluvu berou na lehkou váhu, ale 

postupem doby se přece jenom tato pomluva ujme v tom 

smyslu, že na každém šprochu je pravdy trochu. Pan Alois, 

díky této pomluvě, přijde o jistou svou hotovost, které až tak 

moc nelituje, ale to, čeho je mu opravdu líto, je ona jeho 

dobrá pověst, ona důvěra ostatních lidí, kterou touto po-

mluvou definitivně ztrácí. 

Plynou léta. 

Po uplynutí několika let se panu Barabášovi rozleží jeho 

čin v hlavě a začne litovat toho, co provedl. Snaží se získat 

odpuštění od Boha i od bytostí nad ním (svatých) s tím, že to 

přece jenom tak zle nemyslel a že nyní svého činu lituje. Ale 

tato jeho lítost mu v ničem nepomáhá, ale naopak tuto vinu 

jenom dále násobí. 

I pan Alois nezůstane lhostejný k tomu, co se mu stalo. Po-

stupně, během času, se v něm usazuje na pana Barabáše 
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zlost, protože dobře ví, že celý tento problém způsobil on 

svou závistí a nedobrotou. Pan Alois je čím dál víc zatrpklej-

ší a má čím dál větší pocit toho, že nejenom tento pan Bara-

báš, ale i mnozí další mu začínají ubližovat a že mu vlastně v 

podstatě ubližuje celý svět, a to zcela neoprávněně. 

Tady máme klasickou situaci, která vzniká mezi lidmi. Jak z 

ní ven? 

Začněme panem Barabášem. 

Pan Barabáš se snaží přečin, kterým zavinil neštěstí jiného 

člověka smýt tím, že žádá o odpuštění svého činu. 

Proč to vlastně nefunguje? 

Důvod jasný. 

Stalo se totiž to, že pan Barabáš svým činem vytvořil ja-

kousi dírou do časoprostoru, v němž žijeme. Můžeme si to 

představit tak, že snížil vibrace časoprostoru, které se k ně-

mu váží. Aby tyto vibrace vrátil na původní úroveň, musí 

provést něco, co tyto vibrace opět pozvedne.  

To něco je čin. 

Takže, jakým činem by se měl pan Barabáš prezentovat, 

aby dosáhl žádaného?  

Jediná možnost je přiznat vinu v plném rozsahu, to zname-

ná, že se k této vině musí veřejně doznat. Není rozhodující, 

jestli dotyčný člověk, v tomto případě pan Alois, ještě žije 

nebo nežije, ale je rozhodující to, že lidé, kteří tuto vinu panu 

Aloisovi dávali, a s ním spojovali, existují. A i kdyby tito lidé 

už nebyli, tak existuje prostředí tohoto časoprostoru, který 

tuto vinu, údajnou vinu, zachovává.  

Veřejným doznáním se pouze dostáváme do stavu, v němž 

jsme teprve na cestě k tomu, abychom tuto vinu smyli.  

Dalším krokem musí být závazný příslib, že něco takového 

v budoucnu nikdy už nebude opakovat, ale že tento jeho čin 
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ho natolik poučil, že pochopil, že tudy cesta nevede. Teprve 

tímto činem se vlastně dostává do stavu, že smývá tuto vlast-

ně karmickou záležitost, byť třeba ještě neprošla přes životy. 

V případě, že by se tak stalo, by tak musel učinit stejně, to 

ale zde zatím rozebírat nebudu.  

Takže tento závazek musí vycházet z něho (z nás), zevnitř 

jeho samotného, musí to být závazný příslib, který ho jedno-

značně postaví do úplně jiného světla, do světla bojovníků 

proti tomu, aby kohokoliv v budoucnu takto neprávem něko-

ho obviňoval.  

Jedině tento postoj ho může dostat do stavu, že vinu plně 

smyje. 

Na obecné rovině, kdy se vina dotýká nás samotných. 

Není možné tuto vinu smýt jakýmkoliv formálním způso-

bem, to znamená, že není možné se například formálně 

omluvit v novinách, formálně se omluvit v tom smyslu, "no 

tak já se omlouvám", nic takového.  

Tato omluva musí vycházet z hloubky člověka, z hloubky 

nás samotných, z naší vlastní podstaty, z toho čím jsme.  

Je to naše omluva systému, v němž my žijeme.  

My nemůžeme žádat nikoho o odpuštění, protože jsme to 

my, kdo vytvořil problém, a proto my tento problém musíme 

také odstranit.  

Škemrat o odpuštění je nesmysl a proto to nikdy nemůže 

fungovat.  

Hodnoty v této společnosti jsou úplně převráceny. To si 

musíme uvědomit. 

 

Jak je to ale s panem Aloisem?  
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Pan Alois se dostal do stavu zatrpklosti. On zůstal viset na 

tomto sníženém vibračním stavu a je na něm, aby se od toho-

to stavu odpoutal.  

Jak? 

On musí odpustit panu Barabášovi v plném rozsahu jeho 

čin, a teprve tímto aktem se odpoutává od tohoto pokleslého 

stavu, ať už v současnosti byl či nebyl tento čin vyrovnán ze 

strany pana Barabáše. Pokud byl už vyrovnán, tak zbytek, 

který zůstává u pana Aloise je dostatečně velký na to, aby 

způsoboval problémy, pokud pan Alois tento čin, tehdy toto 

odpuštění neprovede. Opět, musí to provést z hloubi své du-

še, z hloubi své podstaty, z hloubi své bytosti. 

A pokud to takto neudělá, zůstává viset na tomto problému, 

a i tento problém by se také mohl přenést přes životy. Je to 

vlastně stav, který by zaváděl (startoval) karmickou závis-

lost, pokud by nebyl anulován. 

Karma nikdy nebyla systémem zub za zub, oko za oko. To 

je nesmysl a výmysl těch, kteří karmě naprosto nerozumí. 

Takže co k tomu říci na závěr? Dotyčný, pokud má s tímto 

problémy, musí jednat buď jako pan Barabáš, nebo jako pan 

Alois s tím, že tyto věci musí řešit zevnitř sebe sama.  

To je má odpověď, to je má rada. 

 

Hřích obecně.   

 

Co je to, hřích? 

Je to porušení božích zákonů, to je evidentní. Ale my tyto 

zákony nepříliš dobře známe. Jsou tací, kteří je poznali mno-

hem lépe než ostatní lidé a snaží se nám je tlumočit. Problém 

je ovšem v tom, že ani po tomto "tlumočení", nejsme schopni 

tyto zákony dobře rozpoznávat. Zkusme se tedy na tento pro-
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blém podívat trochu obecněji, a sice v tom, že tento problém 

přirovnává nikoliv k Božím zákonům, ale k lidským zákonům. 

Pokud tedy vezmeme lidské zákony, pak porušením zákonů 

sice nevzniká hřích, ale vzniká přečin nebo zločin, který je 

těmito zákony postihován. Problém v dnešní společnosti je v 

tom, že tyto zákony se snaží popsat všechno možné i nemožné 

tak, aby nebylo úniku z těchto zákonů.  

Opak je ale pravdou.  

Dnešní zákony představují neuvěřitelné množství předpisů, 

nařízení a i vlastních zákonů. Je to tak obludné, že už se v 

tom ani odborníci nevyznají. Pokud existuje zločinec, pak v 

džungli těchto zákonů může velice snadno kličkovat a unikat 

a je de facto nepostižitelný.  

Systém těchto zákonů takto postavených je nesmysl.  

Je nesmyslem právě proto, že není možné popsat do detailu 

jakoukoliv činnost člověka, protože tento člověk není popsa-

telný způsobem, který je definován v těchto zákonech.  

K tomu, abychom mohli tyto zákony, tyto lidské zákony, 

aplikovat, musíme přejít do zcela jiného systému.  

Musíme dosáhnout toho, aby soudce, který tyto zákony 

aplikuje, byl na výši a byl tím, kdo lidskému životu rozumí. 

Zákony musíme omezit pouze na několik málo zákonů. Já 

osobně preferuji 100 až, dejme tomu, 300 základních zákonů 

a zbytek by se přikryl duchem zákona. Soudce pak musí roz-

lišit nuance, které v tomto našem životě vznikají při jednotli-

vých naších činnostech, přiřadit naši činnost k tomu či ono-

mu zákonu, pokud uzná, že tato naše činnost je v rozporu s 

tímto zákonem. 

Takže tento přečin nebo zločin by byl na posouzení vyššího 

stavu mysli (vědomí) onoho soudce. 

To lze konstatovat o lidských zákonech.  
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Co lze ale říci o Božích zákonech?  

Tam sice také máme soudce, a dokonce nejvyššího soudce, 

je jím dokonce samotný Bůh, ale my s tímto nejvyšším soud-

cem přímo nekomunikujeme. Musíme si tedy vypomoci, jinak. 

K tomu, abychom mohli posoudit co hřích skutečně je, mu-

síme se dostat do stavu, že podobně jako onen soudce v lid-

ských zákonech i my musíme provést zhodnocení toho které-

ho činu, a sice tak, že se budeme snažit co nejvíce se přiblížit 

k tomuto Božímu stavu, k tomuto Božímu vyřazování a při-

tom musíme pochopitelně brát v úvahu i to, co nám říkají ti, 

kteří jsou na tom mnohem lépe než my ve smyslu vývoje a 

pokroku. Mám na mysli pochopitelně lidi obecně zvané za-

svěcence. 

Pokud se takto podíváme na danou věc, tak nám vyjde 

vlastně řešení. 

Hřích bude to, co my osobně za hřích považujeme ne svým 

vědomím a vnějším životem ale svým vnitřním stavem, tedy 

naším svědomím a tím co je uvnitř nás samotných.  

Z tohoto tvrzení plyne závažný fakt.  

Stejný čin může být u jednoho člověka proviněním neboli 

hříchem, a u jiného člověka to vůbec nic nebude znamenat ve 

smyslu tohoto hříchu. Prosťáček, který netuší, že svou čin-

ností může způsobit problém, nemůže být za tento svůj čin 

volán k odpovědnosti. Naopak člověk, který si je plně vědom 

toho, co svým činem způsobí, a přesto ho udělá, musí být 

volán za tento svůj čin k odpovědnosti. 

Netrestáme dítě proto, že něco provede a netuší, že to udě-

lalo špatně. Trestáme ho teprve tenkrát, když toto dítě už 

velmi dobře ví, že jeho činnost je špatná a opakuje jí. 
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Úplně stejně musíme přistupovat i k lidem obecně. Je tedy 

možné, že někdo páchá hříchy a jiní nikoliv, právě proto, že 

si jich nejsou vědomi.   

Lidská spravedlnost je v tomto velice nedokonalá. V lidské 

společnosti panuje teze, že neznalost zákonů neomlouvá.  

Jde o totální nesmysl a protimluv.  

Ten, kdo zákony nezná a domnívá se, že jedná v právu a 

správně, nesmí být trestán a pokud tomu tak je, tak tohoto 

hříchu, přečinu, potažmo zločinu, se dopouští společnost na 

tomto člověku. 

To samozřejmě nepadá v úvahu v Božím systému. Bůh, po-

tažmo Universum, člověka netrestá tenkrát, když tento trest 

si nezaslouží. Trestá ho jedině v případě, že to, co provádí, si 

plně uvědomuje v tom smyslu, že to provádí nevhodným způ-

sobem a provádí to špatně. 

Znamená to pouze to, že v současnosti naše činy jsou něja-

ké. V budoucnu mohou být úplně jiné a ani dneska a ani v 

budoucnosti se nemusí jednat o hříchy jenom proto, že se 

jedná o rozdílnost těchto činů, zrovna tak, jako v obou pří-

padech se o hříchy jednat může. 

Na obecné rovině lze konstatovat pouze to, že hříchem ne-

bude stav, kdy dotyčný člověk přesto, že se dopustil přečinu, 

se snaží o poznání, o to, aby se dostal k věcem, k moudrosti a 

myšlenkám, které jemu i společnosti umožní vzestup.  

Ovšem tyto nuance nemůže posoudit normální člověk, ne-

může je posoudit společnost, nemůže je posoudit žádná cír-

kev, může je posoudit jenom ten, kdo je skutečně na výši ve 

smyslu vnitřního stavu toho kterého člověka.  

Jinak řečeno, mohou je de facto posoudit pouze zasvěcenci.  

Co tedy říci závěrem 
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Hřích obecně je tedy přečin, který je způsoben tím, že 

vnitřně cítím rozpor mezi svým činem a tím, co jsem měl pro-

vést ve smyslu dobra. 

Dokud lidé nebyli příliš seznámeni s tím, co se má či nemá, 

tak zde bylo Desatero. Toto Desatero dnes může být návo-

dem, ale rozhodně není a nemůže být tím předpisem, který 

určuje co hřích je, či není.  

Jde totiž o základ.  

Je samozřejmé, že tento základ ve své drtivé podstatě musí 

být dodržován, aby vůbec byla možnost jít k dobru, ale jedná 

se skutečně jen o základ. Hřích může vznikat a vzniká dneska 

už v myšlenkách, které tímto Desaterem nejsou zcela pod-

chyceny, nebo jím nejsou podchyceny vůbec.  

Dnešní člověk se osamostatnil ve svém JÁ.  

Toto JÁ je branou k Bohu a k vyšším bytostem. Toto JÁ 

musí být čisté, průzračné a průchodné. Musí to být brána k 

těmto silám. Všechno, co tuto bránu zanáší, všechno co jí 

uzavírá, je vlastně hříchem. Nic z toho nebylo řešeno v době, 

kdy nám bylo dáno Desatero, to je nutné si uvědomit. Jsme 

tedy na daleko vyšším stupni vývoje a hříchem tedy bude i to, 

co je také na vyšším stupni vývoje.  

Vědomý člověk obecně si musí dát daleko větší pozor na to, 

aby hřích nekonal, nežli tomu je u nevědomého člověka. To 

neznamená, že bychom měli zůstat ve svém vývoji stát a nic 

nedělat. To by byl ten vůbec největší hřích, protože se jedná 

o přečin proti vývoji, proti evoluci i proti Božímu plánu. 

V souvislosti s tím bych chtěl upozornit ještě na jednu věc. 

V současné době se na Zemi, tedy na planetě Zemi, objevili 

lidé, kterým já říkám ne - lidé. Jsou to bytosti, které jsou 

dnes ve vedení korporací, bank, institucí a všech možných 

podobných podniků. Jsou to lidé s velmi silně vyvinutou ro-

zumovou duší. S duší, která přichází svým způsobem už do 
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stavu jakoby vědomé duše, ale, a tady je problém, nemají 

vůbec pocitovou (cítivou) duši. U těchto lidí byste marně 

hledali něco takového jako je svědomí. U nichž byste marně 

útočili na jejich cit a jejich lidskost.  

Proč tomu tak je, je mimo rámec tohoto povídání o hříchu. 

V této souvislosti pouze na to upozorňuji. Znamená to, že ani 

oni se vlastně hříchu nedopouští, protože se svým vývojem 

ještě nedopracovali ke stavu, v němž by tento stav činů, které 

běžně provádějí, mohli jako hřích hodnotit, a to přesto, že 

jako nedobrý vidí jejich čin téměř všichni ostatní lidé z celé 

naší planety Země. 

Tolik k tomu, co hřích je a co není. 

  

Léčitelé. 

 

Jde o můj článek a zde ho zveřejňuji v plném znění. 

Je hodně lidí, kteří mají špatné zkušenosti s lékaři. Nejde 

jen o jejich mnohdy přezíravý postoj, který je dán snad již z 

profese, ale i o naprostou neznalost celostní medicíny, jako 

takové. 

Medicína dneška se orientuje pouze na vnější hrubohmotné 

tělo a o nějakých příčinách duchovního charakteru nemá ani 

ponětí. Sice tuší, že je tu cosi, co způsobuje komplikace, ale 

vše to přičítá pouze duševnímu, tedy emocionálnímu rozpo-

ložení daného člověka. O duchovních příčinách nic neví. 

Mluvím pochopitelně o medicíně u nás, to znamená v České 

republice. Jinde ve světě jsou na tom přeci jenom lépe. U nás 

po listopadu 89 převládla na odpovědných místech byrokra-

cie materialisticko-komunistického ražení nejenom v politice, 

ale i v medicíně a dokonce i ve školství.  

Proč o tom mluvím? 
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Ono to totiž všechno velmi úzce souvisí. Jde o duchovní 

předpoklady a ty je nutno respektovat. Tak jako se nelze do-

mnívat, že můžeme jít jíst s rukama od šmíru, tak také nelze 

předpokládat, že se můžeme vyléčit v prostředí podvodů, lží 

a podrazů všeho možného charakteru.  

Začněme ale od začátku. 

K tomu, abychom se vyznali v problematice onemocnění, je 

nutné si uvědomit i způsob jak k němu dochází a co se to 

vlastně děje. To, co máme možnost vnímat očima, je pouze 

hrubé tělo a jeho struktury. Ono je ale posledním v řadě, kde 

se nemoc projevuje. Proto, chceme-li být úspěšní, musíme za 

příčinou nemoci. Ta je, ve většině případů, ponořena hlubo-

ko v nás samotných. Tato hloubka je dána naším rozvrstve-

ním v několika úrovních našeho Universa. 

Prvním stupněm je naše tělo. To v tomto přiblížení pone-

cháme prozatím stranou.  

Druhým stupněm je Životní (éterické) tělo. Má na starosti 

bezprostřední řízení a "správu" našeho hmotného těla. 

Třetím stupněm je pak astrální tělo, to znamená tělo našich 

emocí a našeho prožívání ve smyslu "užívání si". 

Čtvrtým stupněm je teprve naše JÁ, někdy zvané taky EGO, 

neboť u většiny lidí se nachází na příliš nízké vibrační rovi-

ně. U tohoto čtvrtého stupně je nutno se zastavit. Jde totiž o 

to, že právě v tomto stupni proděláváme náš evoluční posun. 

Tento čtvrtý stupeň vznikl díky propracování části astrality 

(třetího stupně) do stavu v němž jsme se mohli uvědomit. 

Propracování má na svědomí náš Božský duch (naše vlastní 

podstata). Jde tedy, stručně řečeno, o stav mezi astralitou a 

duchovnem. Vysvětluji to proto, aby bylo jasné, že u každého 

jedince lze předpokládat jiný stupeň uvědomění si sebe sa-

ma. Tím nemám na mysli to, zda si dotyčný dokáže uvědomit 

svojí identitu, ale to, v jaké vibrační rovině se nachází. 
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Čím je výše, tím více má možnost zasahovat do dění nejen 

ve svém těle, ale i kolem sebe. O tom ale později. Toto dělení 

má ještě další důsledky. Pokud se nacházíme svým vědomím 

příliš nízko (v nízkých vibracích), jsme otroky prostředí, v 

němž se naše JÁ (EGO) nachází. Pokud ale jsme výše, pak 

jsme schopni rozhodovat sami za sebe a nejsme vlečeni svým 

emocemi zatíženým stavem. 

Abychom pochopili to, co jsem zde naznačil, ukážeme si, 

jak probíhá tragédie narkomanů.  Narkoman je ten, kdo má 

JÁ (EGO) zakotveno vskutku nízko. Je ve vleku emocí se vším 

všudy. Není schopen odolat prakticky ničemu z této oblasti. 

Pokud si vezme drogu, pak sice dosáhne stavu blaženosti, ale 

protože nemá pevně zakotveno JÁ, nemůže se zde pohybovat 

díky vlastní vůli a je proto jak list ve větru. Drogy původně 

byly určeny pouze pro pokročilé lidi k nahlížení do astrality 

a především do duchovních (myšlenkových) světů. Narkoman 

tím, že tento stav nezvládá, tak si ničí nejenom duševní tělo, 

ale i všechna těla pod ním a to včetně fyzického. 

Tady je dobře vidět náš problém. Pokud tedy v duševním 

těle uděláme "přehmat", pak výsledkem je disharmonie ve 

směru dolu a to až do fyzického těla. Tady samozřejmě vy-

stoupí na povrch se vším všudy.  

To co jsem zde naznačil, platí nejenom pro nemoci, ale i 

pro "náhody" úrazů. Vše je řízeno s naprostou moudrostí, 

pomocí zákonů, jež jsme si zvykli nazývat Božími zákony.  

Ano, můžeme existovat i s JÁ (EGEM) na nízké úrovni a 

nemusíme dělat žádné přehmaty, které by vedly do stavu ne-

moci. Potom ale je nutné se řídit tím, co je doporučováno 

skutečnými léčiteli a lidmi jim na roveň postavenými. Kdo je 

tedy ten, o kom je možno prohlásit, že je skutečným léčite-

lem?  Je to člověk s tak vysoko vibračně postaveným JÁ 

(EGEM), že může bez problémů existovat na vibrační rovině, 
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které běžně říkáme myšlenkový svět. On je schopen zde nejen 

existovat, ale i tvořit či pracovat. Co to konkrétně znamená, 

si vysvětlíme na příkladu s onemocněním. 

 

Jak pracují léčitelé? 

 

Léčitel na rozdíl od lékaře nenasazuje léky na zklidnění či 

"uzdravení" problému v hmotném těle. On pracuje dvojím 

způsobem. 

 

1. Pomocí energie 

2. Pomocí informace 

 

Pomocí energie 

Pomocí energie je možné inkriminované místo zklidnit a to 

většinou na úrovni Životního těla. Tím pochopitelně dojde i 

ke zklidnění na úrovni fyzického těla. Pokud by se jednalo 

pouze o případ, který je na tomto Životním těle závislý, pak 

lze mluvit o odstranění příčiny. V tomto případě by to bylo 

např. vyčerpání. Pokud ale je problém zakotven výše, je uve-

dená praxe jen dočasným řešením, podobně jako u klasické 

medicíny a problém tím nelze řešit. Vždy jde jen o dočasnost. 

Nemoc se tak znovu vrací, i když třeba v pozměněné podobě.  

Léčitelé na této rovině mají ještě další problém. Oni totiž 

nevidí příčiny a tak se spoléhají na kyvadlo či virguli nebo 

jinou mechanickou pomůcku. Tady je největší problém. Oni 

vše dělají v dobré víře, že kyvadlo či virgule jim dobře radí.  

Virgule či kyvadlo jsou ale nástroje, které jsou řízeny z 

astrality! 

To je nutno mít neustále na zřeteli. Astralita neobsahuje 

klíč k řešení! Naopak. V astrální planině je plno těch, kdo si 
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mohou z léčitele "vystřelit". Mohou tak léta dávat pravdivé 

informace, aby poté, v kritické době, dali zavádějící. Léčitel 

na této rovině se podobá slepci, který důvěřuje náhodnému 

kolemjdoucímu. Ano, může dostat správnou odpověď, může 

ale taky být nemile překvapen tím, že místo volného prostoru 

vrazí do zdi a to v tom lepším případě.  

Dalším jeho problémem je skutečnost, že ani zbla netuší, 

zda smí uvedený případ léčit. Nezná totiž souvislosti a ani je 

znát nemůže. 

 

Pomocí informace. 

 

Ten, kdo chce léčit pomocí informace, musí být značně na 

výši. On doslova "vidí" celý problém v celé jeho složitosti. 

Vidí problém hmotného těla, podobně jako lékař a léčitel 

nižšího stavu. Vidí i problém Životního těla, kam už doktor 

nemá šanci nahlížet a léčitel nižšího stavu jen s obtížemi a 

nakonec vidí i problém v myšlenkovém světě, kam dohlédne 

jen on sám. 

To má několik zásadních dopadů. Protože vidí problém v 

jeho základu, tak ví, oč se jedná. Ví i to, zda ho může řešit a 

jestli ano, pak jak. 

Současná medicína se hluboce mýlí v tom, že se domnívá, 

že nemoci léčí. Ani jednu z nemocí neléčí, jen odstraňuje 

důsledky nemoci na hmotném těle. Vyléčit angínu či chřipku 

znamená jí vyléčit jednou a provždy. Taková nemoc se již 

nikdy nesmí vrátit. Pak lze mluvit o vyléčení!  

K tomu, aby to bylo možné, je ale nutno odstranit klíč k té-

to nemoci, který je právě uložen v myšlenkovém světě. To 

klasická medicína u nás neumí. Jinde ve světě již mnozí po-

chopili tento grandiózní omyl a snaží se, jak mohou. Tak se 
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ve světě již objevily přístroje na čtení informačního pole člo-

věka (lidského mozku). Nejedná se o to samé, co dokáže "vi-

doucí" léčitel, ale o to, co je na úrovni léčitelů z astrální 

roviny. Pro informaci uvádím, že tyto přístroje pod názvem 

OBERON již pronikly i k nám. Stojí řádově desítky tisíc Kč a 

nahradí veškeré diagnostické přístroje v hodnotě desítek a 

stovek milionů Kč. Správně tušíte, že nejde o akci lékařů či 

lékařské komory. 

Vrátím se ale ke skutečným léčitelům. 

Návštěva takového léčitele může být chápána v mnoha pří-

padech, jako pokus o záchranu života.  On ale bude na rozdíl 

od "normálních" léčitelů od vás vyžadovat několik věcí, které 

se vám mohou zdát i divné. Pokud se ale nad tím zamyslíte, 

pak přijdete na to, že je to naprosto v pořádku.  

Především to bude jeho požadavek vašeho souhlasu s jeho 

zásahem. Bez něj by to totiž bylo zasahování a nikoli po-

moc. Dále tu bude striktní požadavek vašeho příslibu, že se 

v budoucnu vyvarujete činnosti, jež vedla k uvedenému 

problému. Protože je schopen vnímat myšlenkový svět, je 

schopen i posoudit, zda jste schopni obstát. V opačném pří-

padě vás jen zklidní a nebude léčit. Podílel by se totiž vě-

domě na disharmonii Universa a to nikdy neudělá. Případ-

ně vás pošle k obyčejnému léčiteli. Jeho léčení, pokud k 

němu dojde, je okamžité, bezprostřední a trvalé! Tito lidé 

jsou zde mezi námi a ve většině případů žijí skromný a ne-

nápadný život. Jejich život se odehrává veskrze ve vnitřním 

světě, o němž normální lidé nemají ani tušení. 

Antonín Mareš 
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Spisovatel HAUSCHKA   

 

Spisovatel HAUSCHKA je někým, kdo zcela vynikajícím 

způsobem se pokusil nám lidem přiblížit tento náš svět.  

Čtení knih od HAUSCHKY představuje naprosto něco 

úžasného. Jedná se dle mého názoru o stav, kdy si uvědomu-

jeme, jak jsme zde v této hmotnosti pomýleni tím, že se do-

mníváme, že okolní svět kolem nás je světem, který je zákla-

dem. 

Pan HAUSCHKA nám ukazuje v chemii i v rostlinách a v 

životě vůbec to, že základem jsou síly, které se projevují a že 

vše, co kolem sebe vidíme je jenom pouze zbytkem těchto sil, 

jejich jakousi zkostnatělou substancí, která zůstává viditelná 

poté, když už tyto síly splnily svůj vlastní základní úkol. On 

sice nemluví o vědomých informacích. Mluví o silách, ale 

tyto síly v jeho pojetí jsou vlastně oněmi vědomými informa-

cemi, které jsou nabité tímto informačním potenciálem a 

vlastně zde na Zemi tvoří to, co máme možnost kolem sebe 

vidět. 

Ano jsou to přírodní síly, jsou to přírodní zákony, ale my 

známe pouze jenom dopad z těchto sil, těchto přírodních 

zákonů v tom, co vnímáme kolem sebe. Pan HAUSCHKA 

svým pronikavým vhledem dokázal odhalit příčinnost všeho 

tohoto dění a ukázal nám, že spousta věcí, o kterých my se 

domníváme, že jsou stabilní a základní, jsou jenom výsled-

kem působení těchto sil. Jenom ten, kdo si dokáže tuto knihu 

od něho přečíst, dokáže pochopit, jak obrovský vhled tento 

člověk měl do stavu hmotně-duchovních. On si uvědomoval, 

že hmota jako taková, včetně naší Země, je jednom struskou 

neboli odpadem toho, co se v Kosmu děje.  

Uvědomoval si, že tato Země by vlastně svým způsobem ani 

nemusela vůbec existovat, že vše je tady jenom vlastně odra-
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zem neuvěřitelně nádherné kombinace sil toho, co on byl 

schopen vnímat.  

Pan HAUSCHKA, jak o rostlinách, tak i v jiných substan-

cích ukazuje na to, jak jednotlivé tyto rostliny vznikají, jak v 

nich působí síly, jak v nich dochází k jednotlivým dějům, jak 

se vlastně ona rostlina vyvíjí, jak se vlastně zakotvuje v zem-

ském prostředí, jak vlastně prochází celým svým vývojem a 

zakončuje celou svou stavbu vstupem do astrality ve smyslu 

květů a posléze až do stavu, v němž se vytváří plody a po-

dobně.  

My vnímáme jenom vnější část tohoto stavu, on vnímal pří-

činnost, on vnímal skutečné síly, které to tvoří. Teprve pře-

čtením si HAUSCHKY jsem začal tak trochu chápat, co to 

byli vlastně Atlanťané v tom smyslu, když používali a praco-

vali s touto rostlinou silou a jak hodně, a jak mohutně s touto 

silou potom mohli nakládat a s ní vytvářet další věci. 

My samozřejmě postupem času dospějeme z této hmotné 

úrovně na úroveň, kterou už viděl HAUSCHKA, na úroveň, 

kdy opustíme tuto primitivní zemskou strukturu a vstoupíme 

do struktur života. Je to opravdu o mnoho a mnoho řádů výš 

a je to něco, co skutečně bere dech. Pan HAUSCHKA patří k 

velikánům tohoto světa, k velikánům, před kterými se může-

me pouze v úžasu sklánět nad tím, co tito lidé byli schopni už 

vnímat a jak to vnímali. Jsou to vlastně lidé budoucnosti, 

kteří jednou budou řítit celou naši společnost a budou nám 

ukazovat cestu, jak dal. 

Tak jako zůstávají pozadu někteří andělé, aby se blíž při-

blížili k člověku a mohli ho lépe vést, tak také někteří lidé se 

předbíhají ve svém vývoji a vlastně těmto andělům podávají 

ruku a jsou s nimi v daleko bližším kontaktu a mohou tedy od 

nich čerpat informace nesrovnatelně vyšším a lepším způso-

bem nežli my ostatní lidé. 
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Děkuji panu HAUSCHKOVI za to, že napsal knihy o tomto 

pojetí o těchto silách, které máme možnost vnímat ve vněj-

ších věcech. Děkuji lidem, kteří tyto knihy přeložili a zároveň 

nerozumím lidem kteří čta tohoto HAUSCHKU se domnívají, 

že by v něm měli nalézt nějaké návody na to, jak působí to či 

ono, a to pouze proto, aby z toho měli osobní prospěch. To 

mi připadá skoro jako znesvěcení. 

 

Obecně tápu v tom, zda jíst maso 

  

Pokud jde o tento problém, tak můžu konstatovat pouze 

svůj osobní názor. Vzhledem k tomu, že mám jisté vyciťování, 

podobně jako léčitelé, tak jsem schopen vnímat své spoluob-

čany zevnitř jich samotných. 

Proto mohu konstatovat, že asi 10 % populace je lidmi, 

kteří maso jíst musí. Dalších asi 10 % populace je lidmi, 

kteří by maso jíst nikdy neměli. Zbytek populace, který tvoří 

asi 80 %, jsou lidé, kteří maso jíst můžou, ale také nemusí. 

Toto své konstatování nikomu nevnucuji, protože nemám 

možnost ani prostředky ho jakýmkoliv způsobem doložit. Ale 

z normálního lidského pozorování je evidentní, že tento stav, 

tím míním rozdělení na procenta, bude zhruba odpovídat, ať 

už vezmeme metodu jakoukoliv, kterou budeme tento pro-

blém zkoumat. 

Takže co s tím? 

Já osobně bych doporučoval se vrátit ke stavu, v němž exis-

tovali naši předkové přibližně asi před 100 lety.  

Na venkově v té době bylo zcela běžné, že lidé měli bezma-

sou stravu celý týden a maso měli pouze na neděli. Přes tý-

den jedli brambory, kroupy, obiloviny a různé knedle. Jedli 

luštěniny, tedy hrách, fazole, čočku a podobně. Tato jídla 

byla jídlem bez masa. Maso jako takové měli ve velké většině 
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pouze k nedělnímu obědu. Tito lidé byli zdraví a byli lidmi, 

kteří svým způsobem prosperovali. Domnívám se, že takto 

pojatá strava je velmi vhodným prostředkem k obživě.  

Pokud se podíváme do historie, tak zjistíme, že ani popřed-

ní mystici nebo zasvěcenci maso jako takové neodmítali.  I 

Ježíš Nazaretský v době, kdy byl s námi jako Ježíš Kristus, 

bez problému maso, v tomto případě ryby, konzumoval. Ne-

byl to jenom on, ale byli tu i další zasvěcenci, kteří se masu 

nevyhýbali, ale také ho nevyhledávali. 

O masu obecně lze říci, že v člověku vytváří stavy, které 

jsou velmi blízké stavům na emoční rovině zvířat. Zvláště v 

dnešní době, kdy zvíře žije v podmínkách, které jsou napros-

to zvrácené. Je živočichem, který je stresován, který se bojí 

smrti a který toto vše má ve své podstatě, kterým je jeho tělo. 

Proto po zabití tohoto zvířete a úpravě masa z něho, tyto 

emoční stavy přicházejí i do konzumenta, tedy do nás lidí.  

Proto dnešní doba je dobou, která se velmi silně přibližuje 

těmto zvířecím praktikám a to především k tomu, co toto zví-

ře zažívá.  

Jistě, že to nezažívá plně na vědomé úrovni, ono si není 

schopno uvědomit ani sama sebe, ale ve své podstatě, ve 

svém podvědomí to všechno v tomto zvířeti je. Konzumací 

tohoto masa a přebíráním těchto stavů se dostáváme do po-

zic, které nejsou hodny člověka. 

Pokud budeme konzumovat pouze rostlinnou stravu, dosta-

neme se do obráceného stavu a budeme víceméně pasivní a 

budeme se snažit jakoby očekávat věci příští, aniž bychom do 

nich příliš zasahovali. Ani tento přístup není dobrý. 

Proto se domnívám, že nejlepší je to, co jsem tady naznačil. 

Konzumace masa ano, ale jenom za určitých podmínek a v 

určité době a vzhledem k ostatní stravě v podstatě prakticky 

výjimečně. Tímto přístupem se také dostaneme do stavu, že 
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naše zvířata, která pěstujeme, budou žít v daleko důstojněj-

ších podmínkách a nebudeme těmi, kdo se jednou hluboce 

budou stydět za to, co jsme to s těmito svými druhy, se kte-

rými obýváme Zemi, vyváděli. 

Tolik můj názor. 
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Historie 
 

Poatlantské kultury. 
 

Ve škole jsme se cosi učili o dějinách. Dějiny, které jsme se 
učili ve škole, jsou ale na hony vzdáleny tomu, co je skuteč-
nost. Tady si nyní ukážeme situaci z poněkud jiného zorného 
úhlu, poukážeme na skutečnosti, které se běžně, nejenom ve 
školách, ale i v ostatním životě nevyskytují k tomu, aby bylo 
zřejmé, jak a jakým způsobem vznikají důsledky z dějinných 
příčin, které jsou jinak v nedohlednu od nás. 

Začněme takzvaně od Adama. 

Jedním z nejvýznamnějších poryvů v lidských dějinách je náš 
současný evroamerický systém civilizace, to je bezesporu.  

Jak ale tento systém vůbec vznikl? 

K tomu, abychom to pochopili, se musíme podívat hodně dale-
ko, nebo lépe řečeno, hodně hluboko do základních příčin, které 
nás povedou k dnešku. Tyto příčiny jsou položeny ještě do doby, 
která předcházela celému tomuto systému, do doby, které se říká 
Atlantská doba. 

Nebudu zde probírat jednotlivé národní skupiny, nebo kulturní 
skupiny Atlanťanů, ale začnu už rovnou časem, kdy Atlantida za-
niká. A tím hlavním a nejdůležitějším, co tento kontinent, respekti-
ve tato civilizace dala světu.  

Bylo to, mimo jiné i to, že z tohoto prostoru byla vyvedena sku-
pina lidí, kteří dosáhli jistých schopností. Tuto skupinu Atlanťanů 
vyvedl vůdce, který se nazýval MANU a který tuto skupinu lidí 
zavedl do střední Asie. Tato skupina lidí měla pod jeho vedením 
pěstovat především to, co bychom dneska označili za "myšlení". 

V Atlantidě totiž žili lidé, s velmi silně vyvinutou pamětí a tato 
paměť jim nahrazovala to, co my dneska vytváříme pomoci myš-
lení. Smyslem vývoje ale nebylo udržet tuto paměť, smyslem vý-
voje bylo to, aby se tato paměť víceméně nahradila systémem 
uvažování, tedy systémem myšlení.  
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Proto se základní paměť poněkud potlačila, aby se toto myšlení 
mohlo rozvinout. Bylo potřeba tedy rozvinout toto myšlení tak, aby 
se člověk, jako jedinec, dostal do stavu, že sám o sobě bude 
schopen tohoto uvažování, tedy tohoto myšlení. 

Tento systém, tento nový systém, je daleko vhodnějším pro-
středkem pro vývoj jedince právě proto, že umožňuje reagovat na 
cokoliv, pokud to něco se objeví jako nečekaná událost. Atlanťan 
hledal řešení v minulosti, hledal ho v jednotlivých událostech, kte-
ré předcházely době výskytu této problematické události, se kte-
rou se setkal. Současný člověk hledá toto řešení ve způsobu vy-
řešení této situace, a sice v tom smyslu, že přemýšlí o tom, jak by 
tuto situaci řešil a tudíž, i když neodmítá paměť, se ta pro něj stá-
vá pouze podřadnou součástí jeho uvažování. 

Z této základní skupiny, kterou MANU přivedl do střední Asie se 
napřed, přibližně před 10 000 lety, odpojila skupina, která založila 
Staroindickou kulturu. Tato kultura byla ještě hodně pod vlivem 
toho, co si Atlanťané přenesli s sebou. Oni totiž vedle toho, co 
jsem zde naznačil ve smyslu obrovské paměti, měli ještě něco.  

To něco byla schopnost pronikat do astrálního světa a rozmlou-
vat s bytostmi, které jsou nad námi a jsou obyvateli tohoto astrál-
ního světa. Vzhledem k vývoji lidstva jako takového, tato část as-
trality, která byla nejpřístupnější, se už značně poškodila. 

 Proto takzvaní BOHOVÉ byli těmi, kteří mezi sebou zápasí, kte-
ří mají vlastnosti podobné lidem, kteří jsou někdy dobří, ale také 
někdy nedobří. Celý tento systém, nahlížení do astrality, se nese 
dějinami dokonce, až do kultury, která je od nás velmi nedávná to 
znamená do Řecké kultury, kterou my poměrně dobře známé ve 
smyslu dějinném. Vraťme se ale k této Staroindické kultuře. 

Tato kultura prosazovala to, že se lidé mají pokud možno co nej-
rychleji, vrátit do svého původního domova to znamená do vyšších 
světů a nedbala na to, že sem přišli k tomu, aby se tady, v této 
pozemské rovině, učili.  

Obyvatelé staroindické kultury zcela správně chápali, že tento 
hmotný svět je jenom jakýmsi závojem, jakýmsi předvojem sku-
tečnějšího světla, kterým je svět nad ním, tedy svět astrální. To, 
co dnešní lidé vůbec nemají šanci vnímat, oni vnímali jako daleko 
reálnější věc, než to, co my tady dnes žijeme, to znamená náš 
svět kolem nás.  
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Tato Staroindická civilizace sice správně hodnotila vývoj, průběh 
a dokonce i různé vzniky a zániky Vesmíru, ale to, jak konkrétně 
tady má člověk na Zemi existovat, nechápala, a svým způsobem 
nechtěla ani chápat. Než tento směr nebyl dovolen realizovat a 
vývoj musel jít tak, jak šel. 

Proto nastupuje další civilizace Praperská, která rozvíjí v člově-
ku daleko víc, než ona Staroindická civilizace. Vyvíjí totiž vztah k 
tomu, kde člověk žije, tedy konkrétně k zemi. 

Tato Staroperská civilizace, stejně jako Staroindická civilizace, 
dnes už neexistuje. Zůstaly po nich jenom torza a víceméně 
zkreslené náhledy těch, kteří dneska žijí, jak na území Indie, tak 
na území Persie (Iránu).  

Tato nová civilizace, Praperská, se vyznačovala tím, že vztah k 
zemi značně posílil. Její učení, lépe řečeno, učení jejich moudrých 
mužů, začalo ukazovat na dvě síly. Na sílu zemskou, tedy ahri-
manskou a sílu vyšší, sluneční. Objevil se tady další fenomén, 
který dokázal lidi svádět. Tím fenoménem byl onen Ahriman, tedy 
zemská síla. Je to síla, která začala vznikat tím, že lidé začali 
stále víc a víc upřednostňovat svou vlastní osobu, tedy to, čemu 
se později začalo říkat Ego. 

Po těchto dvou civilizacích nastupuje další, je to Babylonsko-
egyptská civilizace. Tato civilizace se skládá ze dvou částí, po-
stupně si je probereme. Babylonská část má za úkol rozvinout 
mystérium zrození. Připravit vše na to, aby do následné civilizace 
se mohl vtělit někdo, kdo je skutečně vysokou duchovní bytostí.  
Civilizace egyptská pak má rozvinout mystérium smrti, jako cosi, 
co předznamenává odchod z tohoto světa do systému původního 
našeho bytí, tedy do duchovna. 

V obou těchto civilizacích nastupuje fenomén, který lze velice 
dobře rozpoznat. Je to Luciferský fenomén. Ne že by byl nový to 
ne. Luciferský fenomén je znám už z doby Atlantidy a projevoval 
se v této civilizaci. Ale v současné době, to je v době, kdy se vy-
tváří tyto nové Poatlantské civilizace, se v prvních dvou příliš ne-
projevoval. Jeho opětný nástup se datuje právě k těmto dvěma 
civilizacím, Babylonské (Chaldejské) a Egyptské. 

Vzniká tak trojice sil, které se s člověkem pojí. 
Na jedné straně je to Ahrimanská síla, jako zemská síla, která 

je silou, která na nízkých úrovních představuje to špatné, je to síla 
Marsu, je to síla která představuje války, zabíjení, vraždění a ni-
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čení. Na svém vysokém konci pak představuje tvorbu a ušlechti-
lý čin. 

Luciferská síla je silou, která přichází z astrality a je to síla, kte-
rá na svém nízkém, tedy pokleslém stupni představuje podvody, 
lumpárny a darebáctví všeho druhu a především to, že je tu únik 
před skutečností, do nedefinovatelné duchovní fantazie. Jde o sílu 
Venuše. Na svém vysokém postu pak představuje to, čemu se 
říká obecně láska. 

Střední síla, tedy síla Sluneční, je silou, která tyto dvě síly vy-
važuje, aspoň v našem systému hmotnosti. Je to síla, která stojí 
samozřejmě vysoko nad těmito dvěma silami a je vůdčí silou. Je 
to síla, která nám ukazuje směr vývoje a nás podněcuje k tomu, 
abychom šli k dobru. Tato síla je reprezentována pouze tím, že 
vytváří jakýsi tah, který nutí lidi k tomu, a obecně civilizace, aby šly 
stále dál. Svody, které jsou na této cestě, představují tedy svody 
ahrimanské a svody luciferské. Jsou to tedy tyto dvě síly, které 
nás odvádějí z cesty vývoje. 

Jak to tedy bylo v té Babylonii? Babylonie měla rozvinout síly 
zrození. Jejich mystéria tomu odpovídala. Tím, že došlo k pádu, 
se stalo to, že prvorození byli obětování jako obětiny. To zname-
ná, že prvorozené dítě bylo, podobně jako zvířata, obětováno, aby 
se usmířili "BOHOVÉ".  

Tento princip pochopitelně vedl k tomu, že lidé přestali mít úctu 
ke zrození svých potomků. Přestali to vnímat jako dar a začali to 
vnímat jako cosi špatného, protože tyto prvorozené děti, které 
byly, nebo musely být obětovány, nemohly vzbuzovat naději, ale 
naopak. Pochopitelně nikdo z rodičů nebyl tímto stavem, nadšen. 
Tím se také stalo, že v Babylonii se velmi rozmohla prostituce a 
lehké děvy zaplavovaly prostranství náměstí, i okolí bran, kterými 
se do měst vstupovalo. Toto znevážení zrození bylo všeobecné. 

V Egyptě došlo k obrácenému stavu, kde zemřelý místo toho, 
aby se klasickým způsobem jeho ostatky vrátily zemi, byly, pokud 
to bylo jenom trochu možné, balzamovány a tyto ostatky uchová-
vány. Dodnes nacházíme mumie popředních hodnostářů Egypta 
Tyto mumie, tedy balzamovaná těla, pochopitelně k sobě vázaly 
to, co mělo odejít na druhou stranu. Duše tak nebyla ve stavu, že 
by mohla v klidu opustit toto tělo a přejít na druhou stranu, tak jak 
bylo zapotřebí. Tento systém vlastně znemožnil klasický koloběh 
jednotlivých bytostí, a vedl k jejich zadržování, k jejich neschop-
nosti procházet řádně duchovním světem. 
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Proto vlastně došlo k tomu, že židovský národ, který byl vy-
hlédnut k tomu, aby se v něm zrodila ona vysoká duchovní bytost, 
napřed vyšel z prostředí babylonského a posléze byl tvarován i v 
Egyptě. Zakladatelem židovského národa byl Abraham, který po-
cházel z města Ur, které existovalo v Babylonii a ukončujícím fak-
torem, který dotvaroval židovský národ, byl Mojžíš, který tento 
židovský národ vyvedl z Egypta. Teprve takto utvořený a dotvoře-
ný národ, který v sobě měl prvky, jak zrození, tak smrti, ve své 
správné podobě, mohl další svou kultivací potom následně při-
jmout onu vysokou duchovní bytost a to prostřednictvím Ježíše 
Nazaretského. Tímto se ale dále zabývat už nebudeme. 

Další civilizací, která vzniká po těchto dvou a to Egyptsko-
babylonské je civilizace Řecko-římská. Právě uprostřed této Řec-
ko-římské civilizace se rodí, lépe řečeno vstupuje, do lidských 
dějin ona vysoká bytost tedy Kristus. Tato událost, která byla 
dlouho připravovaná a navíc i tělo Ježíše Nazaretského, do které-
ho Kristus vstoupil, muselo být zvláštním způsobem ještě dále 
připraveno k tomuto aktu. Připomínám to proto, aby bylo jasné, že 
jde o komplikované věci. 

Od této doby začíná vzestupný oblouk vývoje lidských dějin. Je 
pochopitelné, že ne všechno se dá otočit okamžitě, a proto někte-
ré věci, jako by dobíhají, otáčejí se teprve postupně. Narození 
Ježíše Nazaretského, a následný vstup Krista do tohoto těla Ježí-
še Nazaretského, znamená začátek tohoto obratu. My jsme 
dneska ve stavu, kdy dochází k dokončení tohoto obratu a defini-
tivnímu vstupu nebo výstupu nahoru. O tom si ještě ale řekneme 
více. 

V Řecko-římské civilizaci je ještě velmi patrné, že Řekové byli 
ještě národem, který nějakým způsobem upřednostňoval kulturu a 
umění, koneckonců řecké sochy a stavby jsou toho dokladem. 
Římani naproti tomu byli národem, který tyto schopnosti už zdale-
ka neměl takto vytvořené, ale dal světu něco jiného. Souhrnně by 
se to dalo nazvat Římským právem.  

V Římě totiž došlo k rozvinutí duše rozumové do takového 
stadia, že mohla vzniknout tato nová oblast, tedy Římské prá-
vo, které je odrazem lidské snahy řídit události. 

V současnosti žijeme v další civilizaci. Jedná se o Západoev-
ropskou civilizaci, někdy zvanou jako civilizaci západních států, či 
národů. Zde mám na mysli především Anglii, Francii, Španělsko, 
případně Německo no a pochopitelně i Ameriku (USA). Rozvoj 
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této naší civilizace začíná až ve středověku. Obecně se klade do 
roku 1413. Tato naše civilizace tedy vzniká pod vlivem nebeského 
znamení RYB neboli Jupiterského znamení.  

Zde bych jenom chtěl podotknout, že tu dochází k obrovským 
omylům v tom smyslu, že mnozí, kteří tomu nerozumí, si pletou 
znamení a souhvězdí. Souhvězdí VODNÁŘE a RYB je naprosto 
něco jiného, než je znamení VODNÁŘE a RYB. Znamení není 
totožné se souhvězdím. Znamení je naprosto něco odlišného. 
Souhvězdí jsou jenom ukazatele na nebi, jsou to hvězdy, které se 
znameními mají společné jenom názvy. Toto je nutné si uvědomit, 
abychom byli schopni pochopit a porozumět tomu, co se tady 
dnes děje.  

Obdobných omylů, které jsou podobné tomuto, je v dnešní době 
více a jsou způsobeny právě tím, že lidé ztratili vhled do situací, 
které by mohly celou věc objasnit, tedy do situací, kdy by mohli 
nahlížet do astrálních světů, respektive v těchto světech vědomě 
pobývat. 

 

Viditelné a neviditelné dějiny. 
 

Snad každý z nás, kteří jsme prošli školou, jsme se v ní cosi učili 
o dějinách. Tyto dějiny většinou spočívaly v tom, že jsme se v této 
škole cosi učili o datech a událostech a přiřazovaly je různým ze-
mím. 

Pochopitelně záleželo na žáku, jaký měl vztah k daným událos-
tem v dějinách a obecně k dějinám jako takovým, včetně historie. 
To je sice pravda, ale v nemenší míře záleželo také na tom, jak a 
jakým způsobem učitel který v dějepisu tyto události komentoval, k 
tomu přistupoval. 

Ať už to učitel komentoval jakkoliv, vždy to komentoval tak, jak 
to dostal v direktivách školních osnov, a tudíž tak vlastně žákům 
předávat pouze vědomosti koncových událostí, a to buď datum 
nějaké bitvy, datum nastolení na trůn, svrhnutí z trůnu nějaké dy-
nastie, případně objevy, které se v ten den někde udály.  

To ale všechno je vlastně špatně, protože to, co dostával žák do 
svého vědomí, byly jenom druhotné informace.  
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Mnozí z vás teď budou možná na rozpacích, jak to, že druhotné 
informace? Co jsou to tedy ty prvotní informace?  

Ano, vážení čtenáři, byly a jsou to druhotné informace, které se 
učí naše děti. Prvotní informace jsou totiž zcela něco jiného. Jsou 
něčím, co se nevyučuje. 

Takže co je to něco, co je utajeno? 

To něco je nálada toho daného národa nebo uskupení lidí. Ně-
co, co je podtext toho, co právě v tom národu probíhá, jaký stupeň 
uvědomění v těch lidech momentálně existuje a jakým způsobem 
tito lidé na tento stav reagují. 

Právě tento systém neviditelných informací způsobuje to, co se 
dít má, nebo nemá, vzhledem k danému stavu, který se potom 
projeví událostí, kterou dotyčný učitel žákům tlumočí. 

Pokud ale žák nebude rozumět tomuto problému, tomuto zá-
kladnímu systému, který určuje dění v této společnosti, pak mu 
nezbývá nic jiného, nežli si tyto historické okamžiky pamatovat. 
Ale dějepis není o tom, abychom si něco pamatovali.  

Dějepis je o něčem jiném.  

Je to zpráva o nás samotných. O tom, jak se lidé vyvíjejí, o tom, 
jak a jakým způsobem se vyvíjí společnost, kam směřujeme my 
osobně, i celá tato společnost.  

To není o datech, to není o událostech, které se momentálně 
staly. To je o tom, abychom porozuměli tomu, čím jsme a kdo 
jsme, a to je obrovský rozdíl. 

Abychom pochopili, v čem je problém, tak se podívejme na pří-
klad. 

Představte si pevninu a poblíž této pevniny řadu ostrovů. Tyto 
ostrovy jsou od pevniny odděleny mořem. Z jednoho na druhý 
ostrov se lze dostat pouze po lodích. Nelze tam dojít suchou no-
hou. Zdánlivě to vypadá, že ty ostrovy jsou naprosto samostatné, 
na pevnině nezávislé a s pevninou nemají nic společného.  

Každý z nás ví, že tomu tak není. Tyto ostrovy jsou pod hladinou 
moře s touto pevninou propojeny a spolu s ní tvoří pobřežní šelf. 
Mořem jsou odděleny jenom proto, že jsou poněkud níže polože-
né, respektive krajina mezi těmito ostrovy a pevninou je poněkud 
níže položená a je vlastně zalitá mořskou hladinou neboli mořem. 
Ostrovy jsou nedílnou součástí pevniny. Pokud budeme určovat 
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jeden ostrov jako takový, nikdy se nedostaneme do stavu, že by-
chom snad porozuměli tomu, co ten ostrov znamená, ať co do 
flory nebo fauny nebo celkového uspořádání. Potřebujeme znát 
víc údajů, které můžeme zjistit z té pevniny, která je vedle ostrova. 
Je zapotřebí vzít tuto pevninu za základ toho, abychom pochopili, 
co se na tom daném ostrově může či nemůže vyskytovat. 

Zrovna tak i jednotlivé dějinné události nemůžeme charakterizo-
vat jako jednotlivé a na sobě nezávislé. Jedná se o celkový děj, 
který se jednotlivými událostmi pouze projevuje.  

Jsou to, podobně jako ty ostrovy, jen jednotlivé body v našem 
nazírání na svět a tyto body samy o sobě nemůžou v žádném 
případě být charakteristické pro to, abychom byli schopni pochopit 
skutkovou podstatou problému, tedy stav, který nám ukazuje, 
jakým způsobem se dějí dějinné události a jak se vyvíjejí, a to už 
vůbec nemluvě o nějakém vývoji evoluci a pokroku.  

Je přeci naprosto jasné, že žádný pokrok se nemůže dít jenom 
tím, že se cosi objeví (vynález). Toto objevení se, je důsledkem 
tohoto pokroku, nikoliv jeho příčinou, ať je to objevení knihtisku, ať 
je to objevení tranzistoru, či objevení čehokoliv, je to důsledek 
toho kam lidská mysl jde a jakým způsobem uvažuje, přemýšlí a 
věci hodnotí.  

Zvykli jsme si v materialistické vědě, která je doslova a do pís-
mene pavědou, hodnotit tyto věci chybně. Stavíme vůz před koně.  

Jinými slovy, máme příčinu, a důsledek, a my se domníváme, že 
tento důsledek je příčinou, což sami uznáte, že jde o totální pito-
most neboli nesmysl. Vývoj a evoluce probíhají v skrytu. Probíhají 
tak, že nejsou vidět. Vidět jsou pouze ony události. 

Nikde a ze žádných okolností jsem nesehnal knihu, učebnici ne-
bo cokoliv, co se týká dějepisu v tom smyslu, že by tento děj byl 
popsán, tak, jak jsem zde právě vylíčil. To znamená tím, že budou 
ukázány skutečné příčiny proč to či ono vzniká. Jako příklad nám 
může posloužit třeba objevení Ameriky. 

Amerika byla objevena dávno před Kolumbem. Byla objevena 
národem Vikingů, kteří objevili Ameriku přibližně kolem přelomu 
tisíciletí. Trvalo dalších pět set let, než jí objevil Kolumbus. Je-
nomže, Vikingové jí objevili pouze pro sebe, a toto objevení upa-
dlo v zapomnění. Kolumbus jí objevil pro veškerý svět. 

Jak je to možné? 
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Kolumbus Ameriku objevil a všichni se o tom dověděli a na dru-
hé straně když jí objevili Vikingové tak se o tom nikdo nedověděl.  

Není to zvláštní? 

Je nutné si uvědomit, že tehdejší doba, tedy doba Vikingů, byla 
dobou, která předznamenávala budoucí nový vzestup Evropy. V 
tehdejší době nebylo žádoucí, aby Amerika byla objevena prostě a 
jednoduše proto, že tento objev Ameriky byl plánován (bytostmi 
nad námi) do budoucna jako zásobárna sil, které budou přede-
vším v záložní formě.  

Pokud by Amerika byla známá od roku 1000, pak by došlo de 
facto ke katastrofě ve vývoji v Evropě. To by se stalo tím, že by 
došlo k předčasnému vývoji některých oblastí, které by vedly nut-
ně do celkové destrukce.  

Je nutné si uvědomit, že všechno se vším souvisí. Není možné 
osamostatnit nebo oddělit jistou část a domnívat se, že tato část 
se může provozovat nebo vyvíjet samostatně. 

Příkladů máme bezpočet. Je jím například i židovský národ, kte-
rý musel projít jistým svízelným vývojem, který ho nakonec dovedl 
k tomu, aby se v něm mohl objevit Ježíš Nazaretský, do kterého 
pak mohl sestoupit Kristus.  

Objevení Ameriky Kolumbem bylo v době, kdy nastupovala vě-
domá duše v Evropě. Tato vědomá duše předznamenává prudký 
rozvoj Evropy a to především v technické oblasti.  

Průmyslová revoluce v Anglii byla de facto za dveřmi a i v jiných 
státech tehdejší Evropy se objevovaly výdobytky technického roz-
voje na daleko vyšší úrovni, než tomu bylo dříve. Proto bylo vytvo-
řeno něco, co bude do budoucna, tento vývoj stabilizovat. To něco 
byly Spojené státy americké. Ve Spojených státech amerických 
došlo k prudkému rozvoji všeho technického a nejen to.  

Když se zpětně podíváme, jak vlastně vznikala Amerika, tak si 
uvědomíme, že vznikla proto, že část osadníků, kteří tam již žili, 
nechtěli podléhat striktnímu opatření od původní mateřské země, 
tedy Anglie, a to především ve smyslu hospodářských cel. 

Přesně to co provedli Američané, tedy odtržení se od původního 
finančního systému, který je deklasoval, provedli potom oni sami 
na svém vlastním obyvatelstvu. Po roce 1900 dochází v bankov-
nictví k vzestupu soukromého kapitálu, a to takovým způsobem, 



PRAVDY  ŽIVOTA 
 

Pravdy života Stránka 107 
 

že to bere dech. Doporučuji se seznámit s mou úvahou o Finanč-
ním systému.  

Nyní se znovu podíváme na to, co to vlastně znamená pro svět i 
pro tu samotnou Ameriku i z jiného hlediska. 

První světová válka byla rozhodnuta, mimo jiné, vstupem Ameri-
ky do války. Čerstvé vojenské posily ze západu znamenaly kata-
strofu pro ústřední mocnosti, kterými byly Německo a Rakousko-
Uhersko. Druhá světová válka byla opět rozhodnuta v podstatě 
vstupem Ameriky do bojů.  

Amerika mohutným náporem hospodářského rozvoje byla 
schopná zásobovat tehdejší Sovětský svaz tak mohutně, že zde-
cimovanou Rudou armádou znovu postavila svou výzbrojí a potra-
vinami (konzervy) na nohy. Umožnila tak to, že se Rusové byli 
schopni účinně bránit německému náporu a nejenom to. Následně 
pak byla schopná tato Rudá armáda opět převzít iniciativu. Na 
západně pak vytvořili tito Američané dokonce i svou vlastní frontu, 
která ze západu (spolu s Anglií) osvobozovala Evropu jako tako-
vou. Osvobození Evropy je tedy z velkého dílu americkým poči-
nem.   

Tím samozřejmě nesnižuji, a ani bych nemohl snižovat, obrov-
ské oběti Rusů v tehdejší válce. Oni zaplatili, co do lidských obětí, 
daleko největší cenu, která obsahovala myslitelnou míru všeho, co 
si lze jen představit.  

O době Stalina oficiální stránky Komunistické strany Sovětského 
svazu mluví jako o tyranii, jako o době, kdy bylo zavražděno a 
umučeno 60 miliónů lidí v tehdejších komunistických koncentrač-
ních táborech všude po Sovětském svazu. Skutečností je, že jich 
muselo být minimálně 80 nebo dokonce až 100 milionů.  Naprosto 
přesné číslo dnes již asi nelze zjistit. Pokud jde o oběti ve vlastní 
druhé světové válce, tak tam se mluví o desítkách milionů lidí. 
Takže i toto číslo je ohromující. To co se děje na území Ruska je 
předznamenáním budoucích věcí, které lidstvo teprve bude žít. 
Toto téma je zpracováno v jiných mých knihách 

Nyní hovoříme o Americe jako takové.  

Zde chci jenom podtrhnout to, jak i přes obrovské oběti ruského 
obyvatelstva by nebylo schopno tehdejší vedení Sovětského sva-
zu Hitlera zastavit, natož aby bylo schopno zvrátit průběh Druhé 
světové války. 
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Ve Spojených státech byla zahájena hromadná výroba lodí, kte-
ré se nazývaly Liberty a které zásobovaly severní cestou tehdejší 
Sovětský svaz. Těchto lodí bylo vytvořeno neuvěřitelné množství. 
Jenom Němci jich potopili tolik, že by se z nich dala postavit nej-
větší flotila námořních lodí, jaká kdy existovala.  

To jenom k dokreslení toho, co znamenala Amerika v tehdejší 
době. 

Následně potom si musíme uvědomit, že tu také byla studená 
válka, která byla vyvolána tím, že na straně západu stála Amerika, 
která se opět postavila další hrozbě a to tentokráte komunismu 
který by byl schopen zničit nebo poničit celkový dosažený vývoj ve 
světě. 

Dnešní doba už ale Ameriku nepotřebuje. V dnešní době došlo 
dokonce k tomu, že Spojené státy americké se staly retardační, 
zpátečnickou mocností, která není schopna přijmout odpovídající 
pulzy světového vývoje. 

Vraťme se ale ke skrytým dějinám. 

Co jsou to tedy vlastně ty skryté dějiny? Co je to něco, co nás 
žene vpřed a co nakonec nám v nějaké, nám viditelné události, 
ukáže průběh těchto dějů, na které se můžeme potom podívat i po 
uplynutí mnoha staletí a které nám ukazují náš vlastní stav naše-
ho vývoje. 

Skryté dějiny bychom mohli nazvat něčím takovým jako nálada. 
Nálada, ale koho, nebo čeho? Ano tušíte správně. Jako nálada 
těch, kteří nás vedou, kteří nějakým způsobem zasahují skrytě do 
našeho vývoje. Sice my lidé jsme se sami mohli rozhodnout pro 
to, či ono, ale jsou to oni, kdo nás stále více a více tlačí ke zdi v 
případě, že se rozhodujeme chybně, nebo že se rozhodujeme v 
nesouladu s těmito dějinami. Tedy s událostmi, které jsou takto 
skrytě na nás interpretovány. 

Typickým příkladem bylo třeba minulé století. Kdy vládu nad sto-
letím, nebo téměř nad celým stoletím (72 let), převzal princip sys-
tému Marsu. Jedná se systém, který je daleko lépe popsán v pra-
cích pana PÁLEŠE. Jde o vedení Archandělů, kteří nás provázejí 
evolucí, tedy provází a vedou pozemský lid.  

Jenom malá vsuvka. 

Název "archanděl" je pro tento účel převzat. To neznamená, že 
jsem tím, kdo zde provádí propagaci náboženství, tak jak to dělají 
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katolíci. Znamená to pouze, že nemáme vhodnější výraz pro by-
tosti, kteří stojí nad námi a které jsou asi nejlépe popsány v kato-
lickém náboženství. Takže tolik k tomuto názvu. 

Takže tato bytost (bytosti) nad námi převzala vedení v minulém 
století. Co znamená archanděl Marsu? Archanděl Marsu je síla, 
která představuje ve své padlé podobě zločin, válku a teror. Ve 
svém vysokém provedení je to něco naprosto úžasného. Zároveň 
ale tento archanděl představuje nejenom onen systém, ale i pořá-
dek, i řád a celkové uspořádání. Svým způsobem je tu i jistá hie-
rarchie.  

To všechno obsahuje i armáda.  

Armáda je systém, který představuje řád, systém i pořádek. 
Uspořádání hierarchie a všechno co vedoucí představitelé armády 
upřednostňují.  

Armáda je ale silou destruktivní. 

Úplně jinak celý systém vyzní, pokud ho budeme chtít (tento 
systém řádu a pořádku) aplikovat ve vyšším provedení. Příkladem 
může být mnoho století zpátky, období Karla IV zvaného taky 
vládou Otce vlasti.  

Toto období bylo rovněž pod vlivem marsických sil archanděla 
Marsu. U nás se konkrétně vyznačovalo nebývalým rozkvětem 
naší země. Stavěl se nejenom Karlštejn, ale i Karlův most, Nové 
Město pražské, byla založena Univerzita a mnoho dalšího. Ve 
stejném období ale v Evropě zahynula celá 1/3 obyvatelstva a 
Evropa byla ve válečném varu a všude zuřily války.  

To jenom na dokreslení, co je možné vytvořit pomocí sil Marsu 
respektive pod vedením těchto sil Marsu. 

Nejde o to, že bychom byli poslušnými beránky, ale o to, že si 
musíme osvojit síly, které potom následně vřadíme sami pro sebe, 
do svého už přepracovaného EGA, které já osobně nazývám JÁ. 

V současné době jsme vedeni silami, které představují sílu Jupi-
terskou. Na její nízké části je to chamtivost, podlézavost, pod-
raz, udávání a lumpárny všeho druhu.  

Na její vysoké části je to potom moudrost, která je mnohem 
vyšší než všechno s čím jsme se dosud potkali nebo setkali. 

Bohužel, jak to obvykle bývá, jsme ale skočili na špek těmto níz-
kým silám. Zvláště u nás, v České republice, jsme toho svědky v 
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nebývalé míře. Snad žádná země Evropy nemá ve svém vládním 
týmu tolik lumpáren a tolik zločinnosti a tolik podvodů, tolik špíny, 
jako je tomu u nás, v České republice (píše se rok 2013).   

Že současná situace je prorostlá organizovaným zločinem, tak o 
tom už mluví i vrabci na střeše. Bohužel nejenom mluví. Je to holá 
skutečnost a síly, které nás ovládají, jsou silami temna.  

Bohužel, znovu opakuji tato slova, způsobili jsme si to sami. My 
sami jsme vytvořili prostředí, v němž místo moudrosti roste tento 
zločinný plevel, který ukazuje nám všem ostatním, kým jsme.  

Z tohoto zločinného plevelu potom vyrůstá, samozřejmě ale po 
utrpení a bolestech to, co se dá nazvat skutečnou moudrostí. U 
nás v České republice si ještě na něco takového budeme muset 
ještě zřejmě počkat. 

Jsme uprostřed Evropy, to je historický fakt, který nelze pomi-
nout. Je možné, aby uprostřed Evropy byl stát, který by vzdoroval 
dějinám?  

Právě naopak. Uprostřed Evropy se dá předpokládat stát, který 
tyto dějiny bude chtít uskutečnit mnohem rychleji a mnohem inten-
zivněji než kterýkoliv jiný.  

Takže jak je to tedy.  

Jsme vyvrheli Evropy, nebo jsme budoucností Evropy? 

Vážení čtenáři, jsme obojím. V současné době jsme nezvládli 
svoji úlohu a vrhli jsme se na mamon, moc a peníze.  

Dovolili jsme, aby v našem čele stanuli lidé nemocní mocí, aby v 
našem čele stanuli lidé zlodějského a podvodného charakteru, 
kteří ničí nejenom přírodu, ale i vztahy mezi lidmi. Ničí kulturou, 
ničí všechno na co se lze jenom podívat.  

V této zemi už dávno není kultura, která tady má tak akorát oči 
pro pláč. V této zemi není už dávno umění, které tady má také 
pouze oči pro pláč. V této zemi není žádné KRÁSNO, které by 
vzniklo rukama těchto nádherných pracujících lidí, kdysi zručných 
řemeslníků, protože to všechno už je dávno zašlapáno do prachu.  

Ale všeho do času. 

Přijde doba, kdy všechno toto pomine.  

Bohužel tato doba nepřijde sama od sebe. Tuto dobu budeme 
muset pracně dobýt ze sebe sama. Budeme muset odhodit to 
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špatné uvnitř sebe sama, abychom dokázali rozvinout to, co je 
také uvnitř nás, ale na daleko vyšší rovině.  

Teprve pak budeme těmi, kdo si zaslouží úctu. Teprve pak bu-
deme těmi, koho si jiní budou vážit. Do té doby jsme národem 
zlodějů a jsme národem, kterým ostatní opovrhují. 

 

Kam směřuje evoluce? 
 

Kam směřuje evoluce?  

Evoluce je proces. To uznává každý. Co to ale vlastně je? Vědci 
se domnívají, že evoluce je cosi, co je jakýmsi způsobem řízeno a 
to "náhodou". Pokud by to byla pravda, pak už jenom vytvoření 
řetězce DNA je naprostý nesmysl. Řetězec DNA jsou totiž uložená 
data. Abychom pochopili evoluci, tak si musíme taky uvědomit, 
čím a jak je řízena. Velmi často se uvádí to, že člověk je řízen 
řetězcem DNA, který je umístěn v buňce. Jedná se o totální ne-
smysl a hned vysvětlím proč.  

Buněk v těle je neuvěřitelné množství. Mluví se v řádu o miliar-
dách. Každá tato buňka má v sobě řetězec DNA. Takže jak a ja-
kým způsobem může miliarda řídících jednotek řídit to, co je nad-
řazeno tomuto systému. Protože systém buněk břicha, nohou, 
rukou a já nevím čeho všeho ještě, nemůže řídit například děje v 
mozku a buňky mozku, to jen tak mimochodem. Další nesmysl, 
který z tohoto tvrzení plyne, se přímo nabízí. Je evidentní, že sku-
pinu uspořádání řetězce, tedy DNA, není možné vytvořit náhodou, 
nebo lépe řečeno, podle náhody. 

Je to teprve nedávno co lidé byli schopni lidský řetězec DNA 
přečíst. Přečtení ale neznamená porozumění. K tomu, abychom 
tomuto řetězci porozuměli, potřebujeme totiž znát ještě něco jiné-
ho, a to něco jiného je program, podle kterého se tento řetězec 
čte.  

To proto, že tento řetězec není nic jiného, nežli uložená data.  

Ano, v těchto datech jsou i základní programy, které se zapnou 
v okamžiku, když se buňka osamostatní. To jsou ale programy 
nouzové a jedná se o programy na přežití té dané buňky. Není 
proto možné pomocí tohoto řetězce, těchto dat, cokoliv dedukovat 
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v člověku. Primáti a člověk mají prakticky shodné řetězce DNA 
přesto primáti i člověk vykazují zcela odlišné a na sobě nezávislé 
vlastnosti tak rozsáhlého charakteru, že do doby než se přečetly 
řetězce DNA nikoho ani nenapadlo to, že by tyto řetězce mohly 
být tak hodně podobné.  

Vtip je v tom, že tyto řetězce, přes svou podobnost, můžou vy-
tvářet zcela odlišné struktury. Protože program, který je lokalizuje, 
načítá vždycky kombinace, které sám potřebuje, nikoliv tedy to, co 
je v těchto řetězcích uloženo, ale to, co je zapotřebí, aby tento 
program řešil. 

Tento program ale není uložen v řetězcích DNA. Tento program 
je uložen v řídícím nebo také éterném těle, které je zařazeno do 
člověka a které řídí věci v člověku.  

Jedná se o takzvané první neviditelné tělo.  

Protože vědci tomuto problému nerozumí, a jsou zcela mimo 
(věda totiž tento systém teprve bude muset objevit), nejsou 
schopni tyto věci pochopit a porozumět jim. Proto se domnívají, že 
tyto řídící struktury jsou uloženy právě v tomto řetězci.  

Z výše uvedených rozborů je jasné, že jde o hloupost.  

Je na pováženou, jak můžou vědci tak evidentní nesrovnalost 
prezentovat a dokonce jí i vážně mínit.  

Toto zjištění je totiž nejzávažnější stav, který v současné době 
existuje.  

To, že tito vědci jsou schopni takových logických nesmyslů, je 
skutečně na pováženou a ukazuje to na destrukci a pád současné 
materialistické vědy do tak hlubokých propastí, že to bude zname-
nat její definitivní konec a odepsání u všech lidí, kterým to jenom 
trochu myslí.  

To, že nelze řetězec DNA vytvořit pomoci náhody, jsme se zmi-
ňovali už vícekrát (kapitola - Role vědomí v evoluci). Jde totiž o to, 
že kombinace, které v tomto řetězci jsou k dispozici, jsou tak ob-
rovské, že jakákoliv náhoda která by byla schopna tento řetězec 
vytvořit, je skutečně tak nepravděpodobná, že se rovná ve sku-
tečnosti nule. 

Přesto tyto řetězce vznikly.  

To je fakt.  

Jak tedy mohly vzniknout?  
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Náhoda to nebyla, tak to je snad už zřejmé každému, kdo jenom 
trochu má co do činění s matematikou a s kombinacemi. Jak tedy 
tyto kombinace, které určují tento řetězec, vznikly a jak se tedy 
vlastně poskládaly jednotlivé části, ale i celé dílčí elementy v tom-
to řetězci tak, aby dávaly smysluplný obrazec? 

K tomu, abychom to pochopili, musíme zahrnout do našich kal-
kulací ještě jeden element.  

Tímto elementem jsou VĚDOMÉ INFORMACE.  

Tyto vědomé informace přicházejí ve vlnách, vždy podle toho, 
jak který stupeň jednotlivých živých elementů se má vytvářet. Tak-
že na počátku vzniku Země to byl právě onen moment, který velmi 
silně zdůrazňoval vytvoření těchto řetězců, a proto také v těchto 
vědomých informacích tento plán tvorby byl k dispozici. Tyto jed-
notlivé plány neboli stupně tvorby pomocí vědomých informací, 
jsou dobře popsány v takzvaném Mayském kalendáři.  

Mayský kalendář totiž není kalendářem času, jak se mnozí do-
mnívají, ale kalendářem evoluce. 

Proto také není možné život znovu stvořit v laboratoři.  

Jak fungují vědomé informace a jak vznikly, jsme si řekli v jiné 
části této knihy (kapitola - Kdo tvoří vědomé informace).  

Tedy se podívejme na další efekt. Pokud vědomé informace 
jsou aktivovány, a spolupodílejí se na vzniku života, pak tento 
život vzniká ve všech oblastech vesmíru současně. Není to 
samozřejmě pouze vznik života, co tyto vědomé informace 
aktivují, je to mnoho dalšího, co následuje po tomto vzniku života.  

Znamená to, že tento život je odvozen od situace, která je 
shodná se situací v celém nám známém vesmíru. Vznik buňky, 
vznik prvních rostlin, prvních živočichů a prvních zvířat i prvních 
lidí by měl být všude, aspoň pokud my jsme schopni tento vesmír 
vnímat, stejný. 

Už z tohoto důvodu je nemyslitelné, aby některé civilizace mohly 
být vyspělejší nežli naše, a tím je prakticky vyloučeno, aby mohly 
zasahovat do našich struktur vývoje. 

 Do našeho vývoje zasahují bytosti, ale jsou to bytosti, které jsou 
na daleko vyšším stupni vývoje, než jsme my lidé obecně. Lidé 
mezi sebou nejsou těmi, kdo by mohli zasahovat jedni druhým do 
rozvoje jejich společností. 
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Vědomé informace, vytvářely tento vesmír od jeho samého pr-
vopočátku.  

Vesmír je totiž strukturovaný a to je problém pro současné věd-
ce, kterým boří teorii o velkém třesku. Tato teorie totiž říká cosi o 
tom, že tento vesmír vznikl obdobným způsobem, jako vzniká 
klasický výbuch. Jenže jakýkoliv výbuch, který můžeme pozorovat, 
je proces, který je chaotický. Při tomto chaotickém procesu nemů-
že ze žádných okolností vzniknout jakákoliv struktura, tím méně 
struktura, která byla objevena v současném našem vesmíru. Ono 
toho nesouhlasí v tomto našem současném vesmíru ještě více, 
ale to zatím ponechme stranou, a podívejme se na tento efekt 
struktury. 

O struktuře vesmíru jsme se zmínili hned v úvodu této knihy. 
Pokud tedy bude existovat výbuch, jako prvopočátek toho, co 
stvořilo vesmír, pak je jasné, že tu něco nesouhlasí. Pokud ale 
připustíme vznik vesmíru poněkud jiným způsobem, tak jak jsme 
to naznačili už v úvodu této knihy, tehdy z prostorů, které jsou 
vibračně odděleny od současného našeho stavu hmotnosti, pak 
se dá velice dobře předpokládat, že tento systém struktury může 
vzniknout. 

Proč tomu tak je? 

Protože tato struktura je odvozena od struktur, které jsou v tom-
to vyšším stavu bytí, tedy v tomto případě v astralitě, která se 
jakoby vylévá do časoprostoru našeho vesmíru. Už tento stav, že 
tato struktura je nějak v tomto vesmíru zachycená, by nás měl 
vést k tomu, abychom si uvědomili, že tato struktura je něco víc 
než jenom strukturou, že je to vlastně opis nebo přepis těch věcí, 
které jsou v původním "vesmíru", který je nad námi. 

Toto pojetí nám dává předpoklad k tomu, abychom začali v této 
struktuře hledat cosi víc, než jenom to, že je to struktura. Abychom 
v ní, v této struktuře, začali hledat i kód toho, co se to vlastně děje 
a proč se to děje. Pokud takto k tomu budeme přistupovat, jsme 
dle mého názoru na správné cestě, abychom pochopili to, co je 
nutné pochopit, tedy písmo zápisu této struktury do nově vznikají-
cího hmotného vesmíru. 

Vědomé informace nejsou ničím jiným nežli "programem", který 
je přepisován do tohoto našeho vesmíru tak, aby se tento vesmír 
mohl postupně vyvíjet. Prvotní vývoj probíhá pochopitelně jen v 
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hmotné úrovni, respektive pouze na hmotné úrovni, teprve po 
určité době k němu přistupuje další fenomén, to je fenomén života. 
Pokud tedy budeme uvažovat délku nebo stáří vesmíru oněch 15 
miliard let, pak se zaokrouhleně dá říci, že prvních 10 miliard let, 
byl čas tvorby tohoto vesmíru. Teprve pak vznikly podmínky, které 
mohly umožnit vznik onoho dalšího fenoménu, kterým je život. 

Máme tedy tady už dva fenomény. Prvním je hmotný projev a 
druhým je onen zmíněný život. Je to ale všechno? Vývoj jako ta-
kový probíhá neustále a i u nás, na naší Zemi můžeme pozorovat, 
že vedle tohoto života nastupuje ještě další činitel, kterým tento-
kráte není už život, ale vědomí, které přebírá štafetou tohoto vývo-
je. Toto vědomí je cosi co se neustále vyvíjí a vrcholí vlastně v 
člověku, kdy se toto vědomí dokáže uvědomit, a je si vědomo 
toho, že existuje. 

Znamená to už konec? 

Tady se musíme uvědomit, že vlastně se ještě stále toto vědomí 
teprve uvědomuje. Musíme si uvědomit, že toto vědomí se uvě-
domilo teprve ve svém hrubohmotném těle. Toto vědomí se neu-
vědomilo dosud v sobě samotném. Uvědomění si tohoto vědomí v 
sobě samém bude představovat další obrovský skok ve vývoji, 
protože v tom okamžiku si začíná uvědomovat nejenom sama 
sebe, ale i skutečnosti, které k jeho vzniku vedly. Toto vědomí my 
můžeme ztotožnit s tím, čemu křesťané říkají duše, mystici tomu 
říkají EGO nebo také JÁ. 

 

Ani uvědoměním si tohoto vědomí sama v sobě, celý vývoj 
nekončí. Tedy mám na mysli samozřejmě vývoj tohoto vědo-
mi. Toto vědomí se nejenom musí uvědomit v sobě samot-
ném, ale musí splnit ještě další úkoly, které před ním stojí, a 
to je svůj vlastní vývoj, aby v něm transformovalo poznatky, 
které zde získává do vyššího stavu a přímo je spojilo s pod-
statou toho, co se inkarnovalo na této Zemi, tedy s podstatou 
nás samotných. Tato podstata je "duch". 

 

Tento poslední odstavec je velice důležitý. Dokonce bych řekl, 
že jedním z nejdůležitějších v této knize. Vtip je v tom, že pokud si 
neuvědomíme dosah toho, co je tu napsáno, nejsme schopni po-
rozumět tomu, co to vlastně onen vývoj je. 
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Vývoj, jako takový, představuje vzestup, ale pokud mluvíme o 
vývoji vědomí, tak si musíme uvědomit, že my samotní jsme oním 
vědomím a tedy je poněkud problém se na sebe sama podívat z 
boku. Nemožnost tohoto pohledu z boku mnohým z nás pak brání 
v tom, abychom objektivně viděli situaci, která se rýsuje. 

Proto tady proberu tento stav poněkud důkladně a vysvětlím 
jednotlivé věci tak, aby byly lépe pochopitelné a uchopitelné. 

Člověk jako takový se skládá ze tří entit. Jsou to:  

Duch, duše a tělo.  

Každá z těchto entit se rozpadá ještě do třech dalších podstavů. 
Tělo pak je to, co se dělí na nám známé hmotné tělo, které je vidi-
telné, jemu je nadřazené řídící nebo také éterné tělo, a ještě jemu 
je dále nadřazeno astrální tělo.  

Každé z těchto těl plní své specifické funkce. Tyto funkce jsou 
odvozeny samozřejmě od stavu, který je dán tím, co které tělo 
představuje.  

U hmotného těla, pomocí smyslů, máme kontakt s vnějším svě-
tem.  

U éterného těla pak máme systém, který toto hmotné tělo přímo 
řídí, ať už pomoci programu, který si svá data vytahuje z DNA 
jednotlivých buněk, nebo přímo ovlivňuje některé pochody v těle, 
ať už je to trávení, nebo je to další činnost jednotlivých orgánů v 
těle, ale zároveň v sobě zachová a uchovává to, čemu se říká 
zvyk.  

Astrální tělo pak je tělem, které je nejméně propracováno, získali 
jsme ho totiž až v pozdějším vývoji člověka. Je to tělo emocí. Tyto 
emoce se mohou potom samozřejmě proměnit na zvyk a uložit se 
v éterném těle, ale také mohou být samostatné, jako takové a v 
těle působit tak, jak to vidíme u mnohých lidí.  

Tolik naše těla. 

Vyšším stupněm nežli je systém těl, je pak systém duše.  

Systém duše, není to, co nám říká křesťanství. Systém duše je 
něco jiného. Duše představuje pracoviště, ve kterém pracuje ještě 
vyšší složka naší bytosti a tou vyšší složkou je duch, který je 
vlastně naší vlastní podstatou.  

Vraťme se ale k duši. Duše se opět dělí do přibližně tří skupin.  



PRAVDY  ŽIVOTA 
 

Pravdy života Stránka 117 
 

První část bývá označená jako pocitová nebo také cítivá duše. 
Druhová část jako rozumná nebo rozumová duše a třetí jako vě-
domá duše.  

Zde se budeme zabývat pouze touto vědomou duší. Důvodem je 
fakt, že už téměř celé evropské obyvatelstvo je už v tomto stavu.  

Tedy ve stavu této vědomé duše zachyceno. 

Cítivá duše je duší, která přináleží především lidem, kteří 
dneska žijí osaměle v komunitách, ať už jsou to indiáni, nebo čer-
noši, nebo původní Australané, kdesi v odlehlých oblastech. Tito 
lidé konají a jednají na základě citu a pocitu.  

Rozumová duše jednala a jedná na základě pouze rozumných 
nebo rozumových kombinací.  

Teprve vědomá duše je schopná zhodnocení událostí a dějů tak, 
že k činnosti rozumové duše přidá i tuto cítivou složkou a výsled-
kem je daleko vyšší vstup do událostí a dějů, a lepší pochopení 
toho, co se kolem dotyčného člověka děje. Teprve tato vědomá 
duše je schopna objektivně hodnotit situace.  

Problém je v tom, že my jsme teď v situaci, že jsme teprve stále 
na začátku rozvoje této vědomé duše a současnost je zlomovým 
časem, kdy dochází ke změně v této vědomé duši, a sice tak, že 
tato duše si začíná uvědomovat sama sebe k sobě samotné. 

Nyní bychom si také moli vysvětlit něco o tom, jak jednotlivé 
skupiny v člověku fungují. Systém těl, jak jsme si již řekli, je trojje-
diný. Každé z těchto těl potřebujeme a každé z těchto těl plní svo-
je funkce a je nezbytné pro naši existenci. 

Pokud jde o duši, tak její jednotlivé stupně představují vývojové 
stupně. Prvním stupněm je cítivá duše, pak následuje rozumová 
duše a nakonec následuje vědomá duše. Pokud máme pouze 
cítivou duši, nemáme rozumovou ani vědomou duší.  

Jedná se o budoucí stav zušlechtění naší duše, který teprve na-
stane. Pokud se dostaneme do stavu rozumové duše, máme k 
dispozici i tuto pocitovou duši i tuto rozumovou duši. Máme, tedy k 
dispozici oba dva tyto stupně. 

Pokud ale přejdeme do stavu vědomé duše, pak se cítivá duše 
spolu s rozumovou duší jakoby transformují do onoho vyššího 
stavu a svým způsobem přestávají existovat. Mám na mysli cítivou 
a rozumovou duši. Cítivá a rozumová duše tedy sloužily jako 
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předstupeň k tomu, abychom mohli vstoupit do systému vědomé 
duše. 

Duch jako takový, je ale jednolitý. Jeho různé stupně jsou pouze 
různými stupni jeho vzestupu. Ať už je duch na jakémkoliv stupni 
svého průchodu učením se, je stále tím samým duchem, jen je v 
jiné fázi svého zdokonalení. Je to stejné jako u žáka, který pro-
chází školou a který v různých třídách nabývá stále vyšší a vyšší 
vzdělanosti, přestože tento žák jako takový, tedy on sám, zůstává 
stále tím, čím je.  

Zrovna tak se můžeme dívat na existenci ducha. Pro naši potře-
bu vysvětlení jednotlivých věcí této společnosti můžeme tedy vze-
stup tohoto ducha prozatím zanedbat s tím, že tento vzestup bu-
deme uvažovat pouze na stavech, kterými tento duch prochází, 
tehdy na jeho pracovišti, kterým v tomto případě já osobně rozu-
mím duši. 

Tolik na vysvětlenou k pojmu tělo, duše a ducha. 

Nyní se vrátíme k pojmu duše. 

Současnost, jak jsem již naznačil je zlomová v tom, že duše 
prochází dalším svým stavem, kdy se začíná uvědomovat v sobě 
samotné.  

Co to znamená?  

Jaký je rozdíl mezi tím, že se duše uvědomuje a tím, že se uvě-
domuje v sobě samotné? 

Pokud se budu uvědomovat v těle, pak vnější svět vnímám po-
mocí nástrojů tohoto těla, tedy pomocí smyslů těla. Ano mám po-
vědomost o tom, že jsem přišel na tento svět, že žiji, že musím 
zemřít, že musím to či ono, ale stále mám pocit, že to, co jsem, je 
ono tělo.  

Pokud se začnu uvědomovat v sobě samotném, tedy ve své du-
ši, začínám vnímat to, že tento stav neodpovídá realitě a že tělo 
jako takové je pouze kabát, který jsem si navlékl a který taky mo-
hu i sundat ze sebe sama. Tehdy se začínám uvědomovat o stu-
pínek výš, začínám se uvědomovat v duši, tedy v podstatě, která 
tělo jako takové řídí. 

Toto řízení není jenom v tom, že si mohu uvědomit, že jsem 
čímsi více než jenom hrubé tělo, ale i v tom, že si mohu uvědomit, 
že jsem z čehosi, co je mimo tento hrubý nebo hrubohmotný svět.  
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Toto uvědomění si své podstaty, tedy uvědomění se v duši, je 
ještě na hony vzdáleno tomu, abych se uvědomoval  ve své vlast-
ní podstatě, tedy v duchu, ale je to obrovský pokrok proti tomu, 
když jsem se uvědomoval pouze ve svém hmotném těle. 

V okamžiku, kdy se budu uvědomovat ve své duši, začínám si 
uvědomovat i děje s tím spojené.  

To znamená, že si začínám uvědomovat věci na duchovní rovi-
ně. Jinak řečeno, začínám si uvědomovat i to, čím jsem ve smyslu 
toho, odkud jsem přišel, a nejenom to, že jsem se narodil.  

V tom případě si také uvědomím i své předchozí životy a uvě-
domím si i to, že až skončí tento můj pozemský život, tak odejdu 
do stavu, který je základním stavem, ze kterého jsem vzešel a v 
kterém normálně působím.  

V tomto základním stavu se mi dostane dalšího poučení a i já 
sám zhodnotím svůj vlastní život mnohem důkladněji a pečlivěji už 
jenom tím, že nebudu omámen svým hmotným projevem a budu 
schopen mnohem důkladněji pochopit a porozumět dějům, které 
probíhají na této hmotné úrovni, ale které také probíhají i na vyšší, 
tedy duchovní rovině, do které jsem právě odložením svého těla 
vstoupil. 

Po tomto objasnění vývoje člověka, se vrátíme ke svému pů-
vodnímu tématu, to jest k vývoji jako takovému. Dospěli jsme k 
závěru, že vývojem je především vývoj vědomí. Tento vývoj vě-
domí, v našem případě lidského vědomí, se dostal těsně před 
stav, který bude znamenat obrovský skok, nebo to také můžeme 
nazvat i převratem v tom, že toto vědomí si uvědomuje nebo začí-
ná uvědomovat sama sebe. 

Tento skok ve vývoji je vskutku obrovský. Podíváme-li se do mi-
nulosti, pak lze něco takového najít v okamžiku, kde se objevil 
rozum jako takový. To znamená, když jsme přešli ze stavu zvířat, 
do stavu lidí.  

V době, kdy jsme byli pouze na zvířecí úrovni, jsme měli instinkt 
a neměli rozum. Dneska jsme instinkt ztratili a dostali do vínku 
rozum jako takový. Naše vědomí tedy mohlo doznat značných 
změn. Jakých změn tedy vlastně dozná v budoucnu člověk? Co se 
vlastně v budoucnu odloží a co se vlastně v budoucnu získá? 

Podobně jako se odložil instinkt, aby se získal rozum, dá se 
předpokládat, že se odloží tento rozum, aby se získal vyšší stav. 
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Tímto vyšším stavem, který dosud neznáme, může být pouze 
stav, který předznamená vysokou moudrost v jednání a činech. 

Tato vysoká moudrost může být nahlížena v současné době 
pouze jen okrajově a samozřejmě může být spojována pouze s 
morálností, která vede lidi k tomu, aby svým počínáním se dostá-
vali do vyšších vibrací a do stavu, ve kterém k této vysoké moud-
rosti budou schopni dosáhnout. 

Podle hodnověrných zpráv je náš mozek využit pro naše vědomí 
ze tří až pěti procent. Zbytek kapacity našeho mozku se používá 
jednak pro automatické řízení těla a jednak je vlastně zálohou pro 
činnost vyšších bytostí, které jsou nad námi (ve smyslu učení 
nás).  

Toto učení je pochopitelně velmi pracné, protože nemůže být 
narušen základní postulát, kterým je naše svobodná vůle. Tato 
naše svobodná vůle je dar, na který nemůže nikdo z vyšších by-
tostí sáhnout v tom smyslu, že by se jí pokoušel obejít. Proto naše 
učení je tak pracné. Výsledek ale stojí za to. 

Výsledkem pak bude svébytná bytost (člověk), která bude 
schopna samostatné činnosti a pro tuto činnost bude mnohem 
vhodnější, nežli jsou v dnešní době bytosti, které jsou bezpro-
středně nad námi, tedy Andělé. 

Dnešní andělé se charakterizují spíš jako bytosti, které lze 
označit za posly, za někoho, kdo vyřizuje vůli vyšších bytostí, kte-
ré stojí ještě nad nimi. My ale budeme bytostmi, které budou mno-
hem samostatnější a mnohem tvořivější.  

Tento náš budoucí vývoj je dán tím, že jsme vlastně ústředním 
bodem celého toho počínání zde na Zemi. Skutečně, ústředním 
bodem je tady člověk. On je zlatým hřebem stvoření. Neznamená 
to, samozřejmě, že je jediným a tedy nedotknutelným. Pokud by to 
vše mělo selhat, pak bude vše (vývoj člověka) vymazán a vše 
začne od počátku. To je ale jenom teoretická možnost, protože 
vše směřuje k tomu, abychom zde na Zemi uspěli. 

Ať už pojmenujeme budoucí stav, který nás očekává, jakkoliv. 
Ať mu budeme říkat vysoká moudrost nebo si vymyslíme nový 
název, který tuto vysokou moudrost povýší do ještě vyššího stavu, 
bude to vždy stav, který dneska zde na Zemi nemůžeme zažít, a 
tudíž který je teprve budoucností pro lidstvo. 
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Dá se jenom dedukovat, jak takový stav bude vypadat z toho, 
jak myslí bytosti, které jsou vývojově výše nad námi. V tomto pří-
padě mám na mysli archanděly. 

Na rozdíl od mnoha lidí, kteří se modlí k vyšším bytostem, vám 
říkám pouze jediné. Archanděl jako relativně už vyšší bytost není 
schopna vnímat city, pocity, emoce a další projevy lidského bytí, 
ale z lidského bytí už vnímá jenom skutky. Vnímá opravdovost, 
která stojí v daném člověku a jeho povaze a v jeho samé podsta-
tě.  

Archanděl emoce odložil, jako my jsme odložili instinkt. On za ně 
získal dar oné vysoké moudrosti, který je vyšší nežli nám známá 
moudrost. My tento vyšší stav neumíme pojmenovat, protože ani 
nejsme schopni pochopit, co tento vyšší stav vůbec představuje. 
Jsme v podobné situaci, jako by bylo zvíře, kterému by někdo 
chtěl vysvětlit, co to je rozum. Toto zvíře by to nemohlo pochopit 
právě proto, že tento rozum nemá. Proto ani my nejsme schopni 
pochopit tento vyšší stav, který zažívají archandělé právě proto, 
že jsme nikdy s tímto stavem nepřišli dosud do kontaktu.  

Proto se o něm dá mluvit pouze jenom jako o hypotetickém sta-
vu, který se dá předpokládat. 

Tento stav musí být evidentně vysoce hodnotný a musí být ně-
čím, co představuje vysokou kvalitu bytí. To je tak asi všechno, co 
se k tomu dá říci. 

Ani tady se nedá předpokládat, že by vývoj zůstal stát a byl 
ukončen. Vývoj bude pokračovat samozřejmě i poté, ale stavy 
které nastanou, už je zbytečné dále rozvádět, protože nejsme 
schopni pochopit ani tento, o kterém jsem právě mluvil. Takže se 
můžeme jenom v úžasu dívat a vnímat tento velkolepý Boží plán, 
který stojí před člověkem, a který člověk pomaloučku začíná chá-
pat. 
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Smysl života 
 

Přede dvěma a půl tisíce lety napsal Platón svojí ÚSTAVU. Tato 
Ústava je knihou, která představuje popis toho, co by člověk měl či 
neměl dělat, aby společnost, kterou vytvoří, byla dobrá a funkční. 
My se nyní zaměříme na jednu z kapitol této Ústavy, na kapitolu, 
která pojednává o jeskyni. Tato jeskyně symbolicky přestavuje 
celý svět. V této jeskyni jsou lidé, kteří jsou řetězy přikováni za 
nohy i za hlavu tak, aby se mohli dívat pouze na protější stěnu, na 
které se zrcadlí stíny těch, kteří výše za nimi na ochozu procházejí 
a nosí břemena či jiné věci a různě se mezi sebou baví.  

Prostředí jeskyně je uzpůsobeno tak, že hlasy těch, kteří chodí 
nad nimi a za nimi na onom ochozu je dobře slyšet a vypadá to, 
díky ozvěně, jako kdyby tyto hlasy vydávaly stíny, na které se tito 
lidé dívají.  

Vše to je umožněno tím, že za tímto ochozem hoří velký oheň, 
který tyto stíny promítá na onu zmíněnou stěnu a tvoří tak jakési 
přírodní panoramatické divadlo. 

 Lidé, kteří jsou přikováni a kteří se dívají na tyto stíny, se mezi 
sebou dohadují o tom, kdo jak a proč a jakým způsobem jedná, a 
jak asi bude jednat příště. Kdo a čím je vlastně jednotlivý stín, 
který pochopitelně považují za živou bytost. 

Domnívají se totiž, že tyto stíny jsou živé a jako živé také mohou 
jednat. 

V tomto ději se dále líčí skutečnost, že jeden z vězňů byl scho-
pen se osvobodit. Tento osvobozený vězeň potom najednou zjistil, 
jak to vypadá ve skutečnosti v této jeskyni. 

Protože jeho oči byly přivyklé tmě, chvíli by mu trvalo, nežli si 
přivykl na normální světlo při pohledu do ohně této jeskyně a tedy 
i na lidi, kteří vrhali stíny na onu stěnu, na které dosud spolu s 
ostatními sledovali dění.  

To ale není to hlavní.  

To hlavní přijde v okamžiku, kdy zjistí, že tuto jeskyni může také 
opustit a přijde tak na denní světlo. Toto denní světlo mu pochopi-
telně dělá problémy a ze začátku není schopen vůbec nic vnímat, 
proto je oslněn. Teprve po určité době je schopen vnímat předmě-
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ty a děje tak, že je může vnímat pouze ve stínu a v noci. Trvá mu 
to hodně dlouho, než přivykne normálnímu světlu, tedy je míněno 
dennímu světlu, a ještě déle mu trvá, nežli je schopen vůbec svůj 
zrak přizvednout a podívat se do Slunce jako takového. 

Tento člověk, jak je líčeno v této knize, se po určité době vrací 
zpátky. Po určité době, kterou strávil mimo jeskyni na denním 
světle. Pokud by chtěl vysvětlit svým kamarádům, jak to ve sku-
tečnosti všechno je, dozajista by s tím měl velké problémy.  

První problém by nastal v okamžiku jeho návratu. Tím, že se 
vrátí z normálního světla do tmy, by opět neviděl. Trvalo by mu 
nějakou chvíli, nežli by vůbec přivykl na pološero. To znamená, že 
tento jev by v očích jeho kamarádů vyzníval tak, že on sám je 
vlastně tím, kdo byl poškozen a ne tím, kdo jim může předávat 
nějaké zprávy.  

Pokud by začal mluvit o ohni, který hoří v této jeskyni a o tom, 
že údajně živí lidé, které ostatní vnímají na projekci protější stěny, 
jsou pouze stíny a nejedná se o opravdovou skutečnost, pak by to 
znamenalo to, že mu ostatní nebudou věřit. 

Pokud by dokonce chtěl líčit nějaké skutečnosti vně jeskyně, pak 
by se dostal ještě do větších potíží, protože by ho obvinili z pusté 
lži a nakonec by mohl být rád, když by tento celý svůj výlet mimo 
tuto jeskyni přežil, neboť tito jeho kamarádi by ho nakonec mohli 
prohlásit za blázna, nebo mu dokonce ublížit tak, že by to ani ne-
musel přežít.  

Toto povídání je klasickým příkladem uvažování Platona, který 
dál nám lidem na srozuměnou, jak normální lidé vnímají skuteč-
nosti, a jak vlastně by v případě, že někdo zjistí opravdovou sku-
tečnost, dopadl, kdyby chtěl těmto "normálním" lidem prezentovat 
pravdu. 

Platon v tomto obraze, kterým vykresluje společnost, ukazuje na 
její stav. Toto hodnocení společnosti je staré dva a půl tisíce let, 
přesto ve své podstatě zůstává stále aktuální. Důvodem je sku-
tečnost, že dosud mnozí lidé nedokázali překročit svůj stín v tom 
smyslu, aby přijali odpovědnost za věci společnosti a tím i za věci 
své. 

Stále znovu a znovu dělají totéž, a domnívají se, že jejich poslá-
ním je zabezpečit pouze sama sebe na úkor všech ostatních. Ten-
to zcela chybný postoj vychází z toho, že u těchto lidí je stále ještě 
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potřeba zesílit jejich podstatu, tedy jejich Ego. Jsou totiž opozdilí 
ve vývoji, pokud jde o jejich podstatu.  

Stále je příliš mnoho těch, kteří toto Ego nezpracovali a stále je 
příliš těch, kdo si zaměňují ego se svou osobností a domnívají se, 
že toto ego jsou oni sami. 

Teprve přepracováním tohoto ega do JÁ, u jednotlivých lidí, se 
může daná společnost proměnit, a sice proto, protože toto JÁ má 
již kontrolou nad svou nižší složkou, tedy nad egem a může tak 
pracovat jak pro sebe, tak i pro společnost.  

Práce pro společnost je prvořadá, je nejdůležitější, protože tepr-
ve práce pro společnost přináší možnost vytvářet cosi i pro sebe. 
Obrácené pojetí je chybné a je špatně. 

Vraťme se ale k Platonovu obrazu jeskyně. 

Platon tam líčí skupinu lidí, kteří pozorují na protější scéně děj, 
který vzniká stínohrou. Tento děj je pochopitelně fiktivní a hodno-
cení jednotlivých lidí, kteří tuto stínohru sledují je bez významu na 
celkovém stavu a na tom, co se na této stěně odehrává. To je 
evidentní a je to jasné každému, kdo se s tímto obrazem sezna-
muje.  

Není to ale jasné těm, kdo se na tuto stínohru dívají. Oni se do-
mnívají, že jsou těmi, kdo mohou děje dokonce nějakým způso-
bem ovlivňovat či dedukovat z činností těchto stínů to, co se bude 
či nebude odehrávat, a jak a jakým způsobem budou tito lidé, tedy 
ve skutečnosti stíny, jednat či nejednat. 

Platon ukazuje dále skutečnost, že lidé, kteří jsou přikováni a 
kteří se dívají na tuto stínohru, nemohou v žádném případě být 
těmi, kdo chápou podstatu, která se odehrává úplně jinde, a sice 
za jejich hlavami na výše položeném ochozu.  

Už jenom skutečnost, že tito lidé se dívají na stínohru, tedy na 
plošný obraz a skutečný děj se odehrává v trojrozměrném prosto-
ru, by nám měl být výstrahou před tím, co nám Platon říká, a sice 
že my nejsme schopni svým vědomím úplně rozlišit záměry, kte-
rými jednotlivé děje jsou provázány.  

Skutečnost, že na stínohře může být jenom plošný obraz a ve 
skutečnosti je trojrozměrný, svědčí o nedokonalosti tohoto zobra-
zení a o nedokonalosti vjemu lidí, kteří se na tuto stínohru dívají. 
Oni totiž nemohou, při nejlepší vůli, vidět to, co se děje v okamži-
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ku, když tyto stíny se mezi sebou zakrývají nebo lépe řečeno, 
překrývají.  

Dalším fenoménem je skutečnost, že jeden z účastníků se z 
těchto pout uvolní a je schopen prohlédnout tuto lest stínů. Je 
schopen nahlížet skutečnou skutečnost této jeskyně. 

Tento člověk je pak ve skutečnosti tím, kdo v našem světě, v re-
álném světě, pochopil podvodné jednání těchto rádoby vládců, 
kteří nám předkládají svou de facto stínohru, a uvědomil si, že tyto 
věci jsou ve skutečnosti jinak.  

Chvíli mu to trvalo, nežli mu došlo, nebo lépe řečeno, než přišel 
na to, jak to je ve skutečnosti. On pochopitelně nemohl předpoklá-
dat, že by něco takového existovalo a ochoz se skutečnými lidmi 
ho musel značně překvapit v obrazu této jeskyně.  

To co nás ve skutečnosti, tedy v reálné skutečnosti překvapuje 
je pak to, že si musíme uvědomit, jak tito lidé mezi sebou jednají 
ku prospěchu svému a vůbec nedbají na to, jak a jakým způso-
bem se to odráží v dané společnosti.  

Příkladem může být například i jednání našich čelních představi-
telů, kteří ve své touze po majetku se dopouštějí zločinů, podvodů 
a všech možných lumpáren. Dnes dokonce se neštítí ani zločinů 
nejhorších. V dnešní situaci a v dnešní společnosti si takovýto 
člověk, který prohlédne, uvědomí, jak tito lidé jsou velice primitivní, 
hloupí, sobečtí, nadutí a vůbec neschopní byť jenom v náznaku 
pomáhat druhým. 

Ti lidé, kteří vrhají stíny na stěnu v Platonově obraze, jsou v re-
álné skutečnosti podobni lidem, kteří obdobné stíny dnes vrhají ze 
svých politických výšin a matou tím jen obyčejné lidi, když se sna-
ží získat jejich přízeň třeba při volbách.  

Celý tento cirkus samozřejmě nekončí tím, že člověk, který se v 
jeskyni uvolní z pout a prohlédne, je na konci svého poznání. To 
vše je teprve začátek dalšího děje, který Platon ve svém obrazu 
jeskyně dále líčí. 

Platon dále ukazuje na skutečnost, že dotyčný člověk, který zjiš-
ťuje skutečnost v jeskyni, posléze zjistí i to, že ani tato jeskyně 
není posledním stavem, který by měl být základním stavem. 

Postupně se dostává ven z jeskyně a zjišťuje, že mimo jeskyni 
je ještě úplně jiný svět. Má obrovské problémy s tím, aby se adop-
toval na tento vnější svět, aby byl vůbec schopen tento vnější svět 
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vidět a v něm přebývat a tento svět poznávat. Tento svět vlastně 
ukazuje na to, že i my žijeme v jakési jeskyni, v našem případě ve 
hmotnosti, a že teprve opuštěním této hmotnosti, v případě Plato-
na jeskyně, se dostáváme do skutečného světa, z něhož pochá-
zíme. 

V tomto novém světě postupně tento člověk, který se uvolnil z 
pout v jeskyni, si musí zvykat nebo lépe řečeno, přivykat na světlo, 
aby mohl vůbec v tomto novém světě existovat. Tento stav odpo-
vídá stavu nás, když se dostáváme z této hmotnosti do našeho 
skutečného domova, z něhož pocházíme. I my si v něm musíme 
postupně přivykat tomu, co tento domov představuje. I my nejsme 
schopni hned přijít ke světlu a pobývat v jeho záři. I my musíme 
napřed být v skrytu, tedy v prostorách, kterým křesťané říkají očis-
tec, abychom byli schopni se k tomuto světlu po určité době přiblí-
žit. V tomto očistci my odkládáme své hrubé skutky, své neřesti a 
své špatné jednání. Není to samozřejmě bez "bolesti". Teprve po 
odložení svých nedobrých věcí můžeme jít poněkud dále. Je to 
ekvivalent toho, kdy onen poutník z Platonovy jeskyně si přivyká 
na světlo. I my si vlastně přivykáme postupně tomuto světu a svět-
lu, které nás zprvu příliš oslňuje a v jehož blízkosti zprvu vůbec 
nemůžeme přebývat. 

Čím se tedy vlastně liší nazírání společnosti Platona a současné 
společnosti? 

Je tato společnost stejná a nemění se? 

Tato společnost se opravdu mění, ale mění se velmi pomalu a 
mění se ne ve svém provedení, ale ve svém vnitřním stavu, to 
znamená v jednotlivých lidech, kteří uvnitř sebe sama začínají víc 
a více nahlížet to, čím jsou a čím mohou být. Teprve tento vnitřní 
stav zvedá tuto společnost do stavu, v níž jakoby se v této jeskyni 
víc a víc šířilo mínění, že to, na co se díváme, jsou skutečně stíny 
a že nemá smysl tyto stíny hodnotit, protože jde o kamufláž. 

Bohužel mnozí z nás dosud neprohlédli a tak, zatímco ti, kteří 
vědí, mohou tyto myšlenky šířit, jsou ostatní jakoby slepí, jakoby 
přikovaní, jakoby hypnotizovaní tím, co se na této stěně děje. 

 Rozdíl oproti době Platona je v tom, že těch lidí, kteří dneska 
mohou vnímat skutečnost je přece jenom poněkud víc, nežli v 
tehdejší době. 
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Problémem ale zůstává skutečnost, že v dnešní době je daleko 
víc lákadel, svodů a pokusů o tak zvaný lehký život, nežli tomu 
bylo v době před dvěma a půl tisíci lety. 

 

Válka všech proti všem. 
 

Co je a co není smyslem života? 

Smyslem života nikdy nemůže být hromadění materiálních věcí, 
protože tyto věci jsou z tohoto světa a my, naše podstata, náš 
duch je z jiného světa. Smyslem naší činnosti zde na Zemi proto 
musí být rozvíjení nás, naší podstaty, toho čím jsme. Smyslem 
tedy může být pouze a jedině náš vnitřní vzestup, naše vnitřní 
jistota, náš vnitřní stav, který se zpevní a který dosáhne vyšších 
kvalit. 

Tyto vyšší kvality lze spatřovat v současné době v moudrosti a 
ve spolupráci jednoho člověka s druhým člověkem, čímž se vytvá-
ří prostředí, v němž se tvůrčí síly společnosti spojují a násobí. 

V dřívější společnosti jsme měli možnost mnohokrát vidět i to, 
jak síly, které působí zevnitř člověka a působí proti jednotlivým 
členům společnosti se tříští a vycházejí vniveč. Koneckonců i sou-
časná společnost je toho důkazem.   

Také jsme mohli v historii vidět i společnost, kde se jednotlivé 
síly soustředí do jednoho směru a pak tato společnost je nezdola-
telná. Vše je dáno silou myšlenky. 

K tomu, abychom pochopili, kým jsme, se také musíme podívat 
do historie a vlastně se poohlédnout po tom, jak a jakým způso-
bem jsme zde na Zemi existovali, jak jsme žili a jak a z čeho jsme 
vyšli a tím i usoudit na to, kam vlastně směřujeme. 

Jsme těmi, kdo v Poatlantské době prošli několika kulturními ok-
ruhy. Přes Starou Indii, přes Starou Persii, přes národy Středního 
a Blízkého východu až po vznik Evropských kultur Řecka a Říma, 
jsme vybudovali svou vlastní kulturu, která je kulturou Západoev-
ropskou. Tato kultura postupně přejde do další kultury, kterou 
bude Východoevropská kultura, která se teprve připravuje na 
území současného Ruska. 
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Žijeme tedy v pátém poatlantském období a čeká nás šesté ob-
dobí, což je ona kultura, která v budoucnu vznikne na území vý-
chodně od nás. Tato v pořadí již šestá kultura je kulturou, která dá 
základ úplně novému okruhu dalších kultur, které budou vznikat 
následně po tomto našem okruhu a nazývá se Šestou velkou 
poatlantskou kulturou nebo také Kulturou sedmi pečetí. 

Kultur je celkově sedm. I po této naší malé šesté kultuře, která 
vznikne východně od nás, se objeví ještě i sedmá kultura, která je 
všeobecně označována jako kultura "vlažných". Po skončení této 
šesté a sedmé kultury nastane onen avizovaný další okruh kultur, 
které jsou všeobecně označované jako Šestá velká kulturní oblast. 
I ta bude mít v sobě dalších sedm dílčích kultur. 

Než k tomu dojde, tak je avizováno, že současný svět neboli 
současný velký kulturní okruh, který zahrnuje současné malé kul-
tury, zanikne " VÁLKOU VŠECH PROTI VŠEM". 

Když jsem se poprvé setkal s tímto termínem, to je s termínem 
"válka všech proti všem", byl jsem poněkud zmaten. Neuměl jsem 
si dobře představit, jak můžou všichni proti všem válčit, když na 
každé straně musí být určitý stupeň uspořádanosti, kdy jednotlivé 
armády nebo jednotlivá vojska musí tvořit jistý celek, aby vůbec 
mohly tuto válku vést.  

Teprve mnohem později jsem pochopil, že se jedná o něco úpl-
ně jiného. 

Válka všech proti všem není ve skutečnosti válka, tak jak my si jí 
představujeme, ale je to boj. Je to boj jednoho člověka s druhým 
člověkem a tento boj může vzniknout teprve tehdy, když vnitřní 
stav člověka, jeho Ego, je natolik mohutné, že není schopen se s 
těmi druhými dorozumět a s nimi normálním způsobem komuniko-
vat, než jenom tak, že je bude chtít ovládat. Tento prekérní stav 
mezi lidmi, ale už začíná v současnosti.  

Začíná skutečně bojem "všech proti všem" jeho ukončení nemů-
že být jiné nežli takové, že toto Ego, tento systém v sobě samot-
ném musíme zvládnout. Není tedy vítězů tam, kde není ani pora-
žených. Vítězové budou všichni ti, kteří toto Ego zvládnou, a kteří 
se dostanou do stavu, že ho ovládnou a poručí mu. 

Teprve tím, že toto Ego ovládneme, budeme moci přikročit k 
dalšímu vývoji, tedy k dalšímu civilizačnímu kroku, kterým se bude 
jevit ona Veliká šestá poatlantská kultura. Takže tato malá 
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poatlantská kultura, která bude předcházet této velké, a z níž tato 
velká bude čerpat, je teprve předstupněm toho, co nás očekává ve 
smyslu dalšího vývoje.  

Tato malá kultura, tato malá šestá poatlantská kultura, bude 
vznikat zároveň se společenstvím lidí, kteří jí budou nepřátelští. V 
této malé šesté poatlantské kultuře lidé začnou vnímat to, kým 
skutečně jsou. Začnou nejenom ovládat toto Ego a nahrazovat ho 
tím, čemu já říkám JÁ, ale budou i těmi, kdo budou jasnozřivěji 
vidět do svých vlastních životů i životů lidí kolem sebe, a dokonce i 
životů přes tento život. 

 Zároveň s nimi se tady bude rozvíjet sedmá malá poatlantská 
kultura, která je označována často jako kultura "vlažných". 

Vstupujeme tedy do oblasti nebo do období, které bude naplně-
no nejenom tvůrčím potenciálem, kterým se budeme projevovat v 
této malé šesté poatlantské kultuře, ale také bojem jednoho s 
druhým, který bude urputným bojem. Svým způsobem to bude 
daleko horší boj nežli skutečný fyzický boj, kdy dochází k zabíjení 
a usmrcování lidí. Tento boj, který nás očekává, je bojem, ve kte-
rém se budou používat veškeré nám známé i dosud neznámé 
praktiky tak, aby soupeř byl deklasován, zničen, poničen nebo 
ponížen, aby byl vyřazen z boje, aby byl vyřazen z života, aby 
přestal být našim soupeřem. 

Doufám, že my všichni, kteří v současné době jsme schopni ro-
zumět tomu, co zde předkládám, budeme těmi, kdo nebude účas-
ten těchto bojů, ale kdo bude tím, kdo bude budovat a tvořit v této 
malé šesté poatlantské kultuře. 

Smyslem života je naučit se zde nejen tvůrčí spolupráci, ale 
především porozumět tomu, co to vlastně je onen život.  

Co to vlastně je moudrost, co to vlastně je to vyšší v nás.  

Pokud budeme těmi, kdo se o toto bude snažit, pak půjdeme ve 
vývoji správnou cestou. Pokud ne, pak vývoj tím nebo oním způ-
sobem nás k tomu stejně donutí a to dříve nebo později a my se 
nakonec do tohoto stavu stejně propracujeme.  

Ovšem problém je v tom, že toto propracování bude bolestivé, 
bude plné slz a utrpení.  

Dle mého názoru je lépe k hodnotným věcem přistupovat tak, že 
je s úctou budeme brát od bytostí vyšších a jimi se nechávat inspi-
rovat. 
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Západ a Východ ve vztahu k hloubce prožitku. 
 

Západní a východní část naší evroamerické civilizace se velmi 
liší. 

Vážení čtenáři, asi každý z vás jste se už setkal s klasickým 
americkým filmem. V tomto filmu nebo v těchto filmech, ať už jsou 
jakékoliv, je několik charakteristických věcí.  

Především, jakékoliv zápletky, jakékoliv situace, jsou velice po-
vrchní, tyto situace jsou řešeny lidmi, kteří mají inteligenci poměr-
ně dost na nízké úrovni. Ve většině případů motem jednání jsou 
různé peníze, postavení, či jiné věci, které jednoznačně ukazují na 
nízkost a špatný charakter dotyčných postav neřkuli hrdinů.  

Vedle velmi povrchního děje, mnohdy dost brutálního, je dalším 
charakteristickým rysem těchto filmů to, že mají něco, čemu se 
obvykle říká happyend. 

V podstatě neznám žádný film, který by nekončil tímto happyen-
dem. To samé lze říci prakticky o jakémkoliv uměleckém díle po-
cházejícím z Ameriky. Zde mám na mysli především literaturu. 

Podíváme-li se na kulturu Východu, především samozřejmě rus-
kou kulturu, pak shledáváme zcela opačný jev,  

Pokud se jedná o skutečné umělecké dílo, pak jde o dílo, které 
má hloubku (např. Dostojevský). Kde jednotlivé postavy prožívají 
věci do nitra jich samotných.  

Něco, co americký film, či divadlo, či literatura neumí ani náho-
dou. Téměř v každém tomto ruském provedení, které je skutečně 
hodnotné, se děj nekončí happyendem.  

Děj se končí úplně něčím jiným. Končí hloubkou myšlenky. 

Abychom pochopili to, co je za tímto pojetím, tak se musíme po-
někud více ponořit do skutečnosti tohoto života, protože tyto díla 
naznačují trend, do kterého my lidé v budoucnu budeme vstupo-
vat.  

Takže teď se na chvíli odkloníme od toho, co je v Americe a co 
je v Rusku, a podíváme se na věci obecněji. 

Pokud budu chtít řešit cokoliv, a jedno, jestli je to umělecké dílo 
nebo jestli je to skutečnost, ve které žiji, nebo myšlenky kterými se 
jako člověk zabývám, tak mohu jít úplně po povrchu. Nebo také 
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mohu naznačené řešit tím způsobem, že budu tvrdit, že věci, které 
nás čekají, se dají vyřešit pouze tím, že budeme provádět vše jen 
v dobru. To znamená, že nic nebudeme řešit jinak, nežli tak, že 
všem budeme přát jen dobré. 

Tento postoj je zcela nereálný, protože cokoliv takto pojaté je 
vlastně nesmyslem, neboť to jde po povrchu a nemá to hloubku. 
Při první příležitosti dojde totiž k tomu, že se od tohoto trendu 
odkloníme a budeme dělat přesný opak toho, co bychom dělat 
chtěli či měli. 

K tomu abychom mohli uvedený směr držet, tak nemůžeme ten-
to směr naznačit pouze slovy, musí tam být něco mnohem hlubší-
ho a mnohem stálejšího než jenom přání. Musí to být vlastně pro-
žitek, který nás donutí k tomu, abychom se v příštích životních 
situacích neodklonili od našeho směru, ale tento směr drželi. 

K tomu je zapotřebí tento prožitek také prožít. 

Takže ten, kdo prožije bolest, utrpení nebo ztrátu čehokoliv, kdo 
prožije skutečnou radost, skutečnou lásku, skutečné pocity, které 
v tom kterém životě je možno prožít, je přesně tím, kdo je schopen 
pochopit a nejenom pochopit, ale také žít skutečný život tak, aby 
mohl naplňovat odkazy, které tento život žádá. 

Duše vědomá předznamenává vývoj, který půjde do mnohem 
větší hloubky, nežli dosavadní život. Ano západoevropská civiliza-
ce nastartovala tuto duši vědomou. Vždyť její technika je něčím, 
co nejenom dokazuje, že duše vědomá je úplně něco jiného nežli 
duše rozumová, ale také dokazuje i schopnosti, které přesahují 
tuto duší rozumovou po všech stránkách. 

 

 To co ale dosavadní duše vědomá nedosahuje ani náhodou, je 
ona hloubka, o které zde mluvím. Tato hloubka bude dosažena 
teprve dalším stupňováním tohoto vývoje, tedy vývoje této vědo-
mé duše. To vše bude předznamenávat stav, kdy tato duše vě-
domá si začne uvědomovat svou vlastní podstatou. Začne si uvě-
domovat kým vlastně je. Tento okamžik je vskutku přelomový.  

 

Protože v tomto okamžiku dojde k tomu, že prožitky, které v této 
duši jsou, se jakoby zhmotní, jakoby se stanou skutečností.  
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Ve skutečnosti to nebude tak, že se stranou "jen jako skutečnos-
tí". Ve skutečnosti to bude tak, že budou opravdu prožity zrovna 
tak, jako reálné skutečnosti, které nastávají a kterými tato duše 
vědomá prochází, nebo, kterou prochází naše vědomí při vedení 
této duše životem. 

Abyste mi dobře rozuměli, co tím míním, tak si představme situ-
aci, že jsou tři lidé a hodnotí situaci čtvrtého člověka. Ten se do-
pustil nedobrých věcí (přečinu až zločinu).  

První z nich řekne, že by se mu mělo odpustit. Že by neměl být 
přísně trestán, že je přece jenom taky chybujícím člověkem a není 
nutné ho trestat příliš přísně.  

Naopak druhý bude trvat na přísném trestu. 

Třetí ale řekne něco jiného. Třetí řekne asi toto. Ano on se do-
pustil trestného činu.  K tomu, aby se to již nemohlo nikdy opako-
vat, musíme spolu s ním prožít tyto věci, a bude trvat na tom, aby 
tento člověk spolu s ním znovu žil a prožívat tyto kritické věci a 
bude se ho snažit vést životem tak, aby se mu to už znovu nesta-
lo. Jinými slovy, spoluprožívat s ním bude i bolest i utrpení i další 
věci, které tato situace přivodila a které tento člověk nedokázal 
vyřešit jinak, než je uvedeným zločinem. 

Takže, zatímco první a druhý člověk jenom řeční, třetí člověk ja-
koby obětuje svou část lidství k tomu, aby pomocí bolesti, utrpení 
a soucitu prošel a pomohl tomuto zločinci se dostat z uvedených 
problémů. Kdo z nich hodnotněji přispěje k řešení uvedenému 
stavu, je evidentní.  

Bohužel tento poslední přístup se v současné naší civilizaci jeví 
jako naprosto nereálný a přesto je jedině možný. 

Aby bylo jasné, co mám na mysli, tak uvedu příklad. 

V současné době v psychiatrických léčebnách velice často do-
chází k tomu, že si doktoři sezvou pacienty a posadí je do kruhu a 
přitom je vyzvou k tomu, aby každý z nich řekl svůj příběh a snažil 
se vysvětlit, co se vlastně v jeho případě dělo či stálo.  

Zdůvodňují to tím, že když tento pacient si znovu projde tímto 
svým příběhem tak se emočně odlehčí a tím se léčí. 

Neznám větší hloupost. 

Dotyční lékaři vůbec nerozumí a nechápou psychiku člověka, 
přestože budou tvrdit naprostý opak. Oni totiž nechápou a nero-
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zumí tomu, že emoce je úplně něco jiného, že je to stav, který 
musí nutně být překonán, že musí být ve svém důsledku odložen 
ne tím, že jím dotyčný bude neustále procházet, protože tím ho 
jenom znovu a znovu aktivují v jeho problému, ale tím, že tento 
svůj stav dotyčný pochopí a dostane se nad něj. Čímž ho vyřeší 
jednou a provždy. To ale doktor nechápe, protože neví co to je 
dostat se nad problém, a nerozumí systému a kotvení emoci v 
člověku.  

Je to stejná situace jako u doktora, který mi tvrdí, že vyléčil 
chřipku, angínu a já nevím co všechno ještě, s tím, že když tam 
přijdu za půl roku, nebo za rok znovu, a tuto nemoc mám, tak mi jí 
opět vyléčí.  

Nikdy nic nevyléčil. On jenom potlačil symptomy této dané ne-
moci, ale tato nemoc zůstala v těle, permanentně připravena k 
tomu, aby znovu zaútočila, až přijde její čas. Vyléčení znamená se 
jednou a provždy zbavit této nemoci. O tom ale daný lékař nemá 
ani ponětí a ani schopnost vůbec něco takového pochopit.  

Úplně stejně jedná onen psychiatr, který nemá ponětí o tom, co 
to vlastně psychiatrie je. Jak a jakým způsobem a jak vlastně hod-
ně emoce v člověku působí, co to vlastně je, co to je vůbec astrali-
ta, jakým způsobem a jak vlastně jedná člověk, jako duch, jako 
duše. Co to je vědomí a jakým způsobem jsou všechny tyto feno-
mény mezi sebou propojeny. 

Takže znovu zdůrazňuji. Prožití něčeho znamená pomoci tomu 
dotyčnému v tom smyslu, aby se dostal na vyšší úroveň. Tady u 
nás, mám na mysli lidskou společnost, došlo k něčemu, co nemá 
obdobu. 

Do naší civilizace, respektive do celkové civilizace lidstva se vtě-
lila vysoká duchovní bytost - Kristus. 

Ježíš Kristus odtrpěl na kříži hříchy světa. Tento fenomén je 
hrubým způsobem zneužit v křesťanství, a sice v tom smyslu, že 
se tvrdí, že Ježíš Kristus sejmul běžné hříchy lidí. Že tyto lidi do-
stal do stavu, že jejich běžné hříchy přestaly existovat. Jde a 
mystifikaci, lež a podvod. Jednalo se totiž o úplně něco jiného. 

Kristus spoluprožil to, čím lidstvo dosud žilo a kam šlo. Proto 
vlastně umožnil, aby do budoucna lidé byli schopni tento fenomén 
dosavadního vývoje obrátit tak, aby začali stoupat k vyšším hod-
notám, tedy k Bohu a přestali dále klesat do fenoménu hmotnosti. 
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Svým utrpením spoluprožil a pomohl spoluprožít a tím otočit kolo 
dějin.  

Nikdy a v žádném případě se tedy nejedná o jednotlivé hříchy 
jednotlivých lidí, ať v jakékoliv konfiguraci.  

Jedná se o celkové bytí lidstva jako takového.  

O to, že lidé svou existencí zde na Zemi vytvořili něco, čemu by-
lo zapotřebí z vyšších stupňů bytí pomoci tak, aby se lidstvo do-
stalo na ten správný směr vývoje. Z uvedeného je také vidět, že 
bytosti nad námi mají velkou snahu o to, aby my lidé jsme se ne-
dostali do stavu, že bychom se nejen zničili navzájem, ale i dejme 
tomu vyhubili. Nic takového se nestane. 

Lidstvo je určeno k něčemu úplně jinému. Je určeno k tomu, aby 
mohlo jít na své cestě nahoru. K tomu, ale je zapotřebí, aby se 
také naučilo to, co je zde naznačeno. To znamená, umět pomoci 
jeden druhému nejenom v tom, že půjdu a pomůžu babičce přes 
přechod, nebo jenom tím, že pomůžu sousedovi, když nemůže 
fyzicky, nebo jenom tím, že někomu něco udělám či věnuji, ale i 
tím, co je daleko obsažnější, hodnotnější a co vlastně určuje člo-
věka být člověkem.  

To něco znamená dokázat se vcítit do druhého člověka, do jeho 
problému, do jeho situace tak, abych mu svým vlastním vědomím 
mohl pomoci projít tímto životem. Pomohl mu, aby se zorientoval v 
tom, co dělá, a pokud je to zapotřebí, tak i svou bolestí odčinit to, 
co tento člověk není schopen ve svém dosavadním průběhu živo-
ta chápat či žít. 
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Vnitřní pilíře demokracie. 
 

Vážení čtenáři. 

Na závěr své knihy jsem si připravil úvahu pana Emila Páleše, 
kterou jsem doplnil vlastním komentářem tak, že jsem použil jeden 
odstavec jeho textu a ten jsem doplnil svým povídáním. 

Chtěl jsem vám tím ukázat, že vlastně všichni, kdo jdeme v mo-
rálním a moudrostním aspektu, se svými názory prakticky prolí-
náme. 

 

Emil PÁLEŠ - VNITŘNÍ PILÍŘE DEMOKRACIE 

 

Mé poznámky jsou psány tímto typem písma.  

 

V letech po sametové revoluci panoval optimismus, že zavedení 
demokratických institucí nám automaticky zaručí svobodu, rozvoj 
a blahobyt. Zdůrazňoval jsem tehdy proti velké většině, že tahle 
koncepce demokracie je zcela mylná, vyprázdněná od jakéhokoliv 
obsahu a odříznutá od svých hodnotových kořenů. Chtěl jsem, 
abychom to pochopili již na rovině příčin a principů, a ne až na 
základě důsledků a negativní zkušenosti s celou společností. Po 
dvaceti letech vnímá stále více lidí, že naše demokracie není 
funkční a že se vládne v našem jménu proti naší vůli. Utrpení a 
zklamání zkypřilo půdu pro několik zrn moudrosti, která před dva-
ceti lety padala na neúrodnou půdu.  

V tehdejší době jsem já osobně byl opit vidinou demokracie 

a domníval jsem se, že k nám skutečně tato demokracie při-

chází. Teprve mnohem později jsem zjistil svůj omyl a tak 

jsem i já začal svou cestu za Demokracií. 

Pojďme tedy a ptejme se po prapůvodních, ryzích kořenech naší 
rozpadající se demokracie. Zjistíme, že ty samé instituce měly v 
antice zcela jiný kulturní a mravní kontext. Otevřeme tři klasiky, 
kteří psali o politických ústavách – Platóna, Aristotela a Polybia. 
Těmhle mudrcům bylo především jasné, že každá ústava je neod-
dělitelně svázána s povahou a psychickou konstitucí lidí v ní žijí-
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cích. Neříkali jako my, že demokracie je vždy nejlepší; nýbrž 
vhodná je podle nich vždy taková ústava, která odpovídá mravně-
poznávací úrovni a založení většiny. Jednotlivé typy ústav přímo 
odvozují od typů osobnosti.  

Demokracie je dle naší koncepce, kterou prosazujeme v 

našem myšlenkovém směru (SKDE) až tehdy uplatnitelná, 

když se k ní přikloní většina obyvatelstva. Teprve tehdy, až 

lidé k této demokracii dozrají je jí možno nastolit. To co v 

současné době vládne, s demokracií, tedy skutečnou demo-

kracií, která má kořeny ve starém Řecku, nemá nic společné-

ho. Jde jen o podobnost v názvu, který neodpovídá pravdě. 

Ve skutečnosti se jedná o oligarchii (což je vláda zájmových 

skupin, které u nás vládnou pomocí politických stran) s tota-

listickými prvky. 

Aristokracie je nejlepší, pokud existuje skupina výrazně převyšu-
jící ostatní ctností a charismatem. Pokud ne, ať raději vládne vět-
šina než úzká menšina. I demokracie je logicky spjata s jistými 
mravními vlastnostmi a duševními schopnostmi, jejichž existenci 
předpokládá a bez nichž se nemá o co opřít. Schopnost poznávat 
pravdu, rozlišovat dobro a zlo, silná individualita a vnitřní svoboda, 
sebeovládání, aktivita, nebojácnost – to jsou vlastnosti, jež se ve 
starověku pokládaly za dar a za inspiraci slunečních bohů a připi-
sovaly se slunečním hrdinům. Toto povědomí, že demokracie 
dává smysl jen v určitém mravním kontextu a s určitými lidmi, se v 
naší době zcela ztratilo.  

Od roku 2000, kdy jsem začal propagovat myšlenku sku-

tečné demokracie, se neustále usiluji o to, aby demokracie 

mohla být vedena lidmi, kteří jsou mravností a moudrostí na 

výši a nejenom to. Ve svých knihách a pojednáních a také i 

ve svých přednáškách neustále zdůrazňuji to, že v čele spo-

lečnosti musí být lidé, jejichž morálnost je mimo jakoukoliv 

diskusi. 

Jak se starověká demokracie lišila od té naší? Za prvé nebyla to 
zastupitelská, nýbrž přímá demokracie. Parlament nezastupoval 
lid, ale parlament tvořilo shromáždění všech občanů. Politickou 
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iniciativu měl každý jednotlivec; každý mohl promluvit v parlamen-
tu a předložit svou věc na projednání. Dnešní občan v parlamentu 
promluvit nemůže a nemůže ani určovat témata veřejných diskusí 
v médiích.  

To je sice pravda, ale neznamená to, že se to nemůže změ-

nit! Způsob voleb, který navrhuje Skutečná demokracie 

(SKDE), tedy my, umožňuje tento stav. Umožňuje ho tím, že 

hlavní dění přenáší na lokální úroveň, tedy do stavu, který je 

obdobný starému Řecku. Volby totiž probíhají de facto pouze 

na této lokální úrovní a zde je možné své požadavky na 

shromáždění občanů přednést a žádat jejich řešení. Zástupci, 

kteří jsou na tomto shromáždění zvoleni, jsou právě těmi, 

kdo tyto záležitosti musí řešit. Pokud by snad tomu tak neby-

lo, pak jsou obratem nejen odvoláni, ale i voláni k odpověd-

nosti a to i ve smyslu trestné odpovědnosti za své jednání. 

Za druhé, řecké městské státy (polis) byly malé: shromáždění 
tvořilo několik tisíc občanů a v největších městech jako Athény 
několik desítek tisíc. Lidé se navzájem osobně znali. Poznat člo-
věka můžete jen při společné činnosti a v dialogu z očí do očí, kde 
se smíte i zeptat, co chcete vy. Ne z billboardů, reklam a jedno-
směrného toku informací z médií k občanům. Za jejich dýmovou 
clonou může stát osoba se zcela protikladnými vlastnostmi a 
úmysly, než je image šitý na míru podle přání davu. Volit na zá-
kladě dezinformací však není ani svobodné ani odpovědné, proto-
že pak nemůžeme vědět, zda volíme dobro, nebo zlo. Snad nej-
lepší by bylo, aby každý prostě označil nejcharakternější a nej-
moudřejší lidi ve svém okolí. Mohl by tedy volit kohokoliv, ale jen z 
těch, koho osobně zná. Tak by se do výsledku voleb dostala ale-
spoň nějaká pravdivá zkušenost, za kterou volič může osobně 
odpovídat.  

Přesně tak je navržen i systém voleb, který Skuteční demo-

kracie (SKDE) prosazuje. Volby se totiž provádí v místě byd-

liště a to v regionu, který má cca 100 až 300 obyvatel a to 

tím způsobem, že dotyčný člen označí na seznamu toho, ko-

mu dává největší důvěru k tomu, aby toto uskupení zastupo-

val (pochopitelně mimo sebe). Po ukončení označování osob 
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je jasné, kdo má v tom daném regionu největší důvěru a úctu 

ostatních. Ten je požádán, aby stanul v čele tohoto uskupení. 

Tento místní zástupce se sejde s dalšími zástupci ze soused-

ních regionů v počtu cca 15 a mezi sebou si obdobným způ-

sobem zvolí zástupce pro danou oblast. Obdobně pak se pro-

vede volba pro okres a následně kraj. Z kraje je k dispozici 

už jen několik desítek až stovek lidí, z nichž se vytvoří státní 

orgány. Vše je důkladně popsáno jak v mých knihách, tak v 

různých našich návrzích (SKDE).  Zástupci jsou kdykoliv 

odvolatelní a podléhají zvýšené trestní odpovědnosti. 

 Cílem demokratického shromáždění starých Řeků bylo přiblížit 
se k pravdě, k optimálnímu řešení – ne prosazování svévole. Aby 
se nikdo nezahnízdil u moci, všichni občané se střídali v úřadech 
vybráni losem. Anebo volili ty, co se proslavili nezištným a spra-
vedlivým rozhodováním. Úlohou voleného úředníka bylo spíš apli-
kovat, co je správné, než si to vymýšlet. Pravzory pravd tehdy 
ještě sídlily mezi lidmi v podobě bohů, jako Athéna na Akropoli. 
Kdo dnes vchází do parlamentu s tím, že jde lobbovat, tedy pro-
sazovat zájem úzké skupiny na úkor celku, neměl by být vůbec 
vpuštěn, ale měl by být rovnou potrestán za pokus zkřivit zákony a 
za rozvracení smyslu této instituce. Výsostným posláním parla-
mentu je totiž hledat spravedlnost a pravdu, tj. takové zákony sou-
žití, které umožní nejlepší rozvoj obce jako celku. Tyto ctnosti v 
dokonalé podobě ztělesňuje bůh nebo archanděl slunce, Apollón, 
Michael. Nikdo nevstupuj do jeho chrámu s jiným úmyslem než je 
hledat a sloužit jim!  

Jak těchto hodnot chceme dosáhnout my? Zvolení lidé v 

prvém kole, které je nejdůležitější, jsou lidmi, kterým vyslovi-

lo důvěru jejich okolí, kde žijí. Důvěra je důvěra a to je něco 

zcela jiného, nežli kalkul těch, kteří nás chtějí pomocí sou-

časných tak zvaných voleb ovládat. Tito lidé jsou tedy těmi, 

které ostatní vnímají jako ty nejlepší či nejvhodnější.  

Tito lidé nejsou nejlepšími možnými lidmi. To je nutné si 

uvědomit. Jsou to lidé, které ostatní považují za nejlepší! 

Vtip je v tom, že vybráním skutečně nejlepších lidí, na pří-
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klad pomocí testů EI nebo pomocí detektoru lži či jiných sys-

témů, bychom se dostali do situace, která by mohla znamenat 

přetržení obousměrné spolupráce mezi voliči a zástupcem 

těchto lidí. To by mělo neblahé důsledky. Proto je nutné toto 

spojení zachovat i za cenu zvolení méně vhodnější osoby. 

Historie nám o tom dává mnohá ponaučení. Příkladem může 

být naše Bílá Hora nebo třeba i Francouzská revoluce. Bližší 

viz mé knihy.  

Oproti tomuto požadavku přiblížit se k pravzorům sebevýchovou 
a sebezušlechtěním stojí dnešní pojetí demokracie jako práva 
prosazovat cokoliv, i zlo a sobecké cíle. Aristotelés pak říká, že 
demokracie rychle zanikaly tam, kde lid zašel tak daleko, že si 
svobodu vyložil jako volnost odhlasovat si špatné zákony. 

 Dnešní pojetí toho, co je či není demokratické, je vskutku 

zvrácené. Slovo demokracie se skládá ze dvou slov DE-

MO=lid a KRACIE=vláda. Překlad pak lze provést tak, že 

jde o vládu lidu, nebo toho nejlepšího co je v lidu, nebo také 

vládu skrze lid. Dnešní systém není ani jedním z toho, co je 

zde naznačeno. Jde o systém zájmových skupin a dnes pod 

vládou FINANČNÍHO systému do takové míry, že tu skuteč-

ně o nějaké vůli lidu nelze vůbec mluvit.  

Právo hlasovat nevyplývalo bezdůvodně ze samotné fyzické 
existence nějaké osoby, ale jen z její mentální a mravní schopnos-
ti přispět k lepšímu výsledku hlasování. Víc hlav je blíže pravdě, 
ale jen za předpokladu, že účastníci diskuse jsou mentálně a 
mravně způsobilí, nezaujatí, svobodní a mají čisté úmysly. Třeba z 
hlasování o započetí války byli vyloučení ti, co měli domy vně 
hradeb, protože byli přirozeně zaujatí. Hlasovat nemohli cizinci, 
protože jim na srdci neleželo dobro obce anebo vyznávali jiné 
bohy. Současná Evropa rozdala občanská práva milionům přistě-
hovalců, kteří zůstávají nepřátelští vůči evropským hodnotám, 
přestože si chtějí užívat plody těchto hodnot. Třeba muslimům, 
jejichž náboženství neprošlo reformací a nezná pojem osobní 
svobody myšlení. Přispívá to k rozvratu kulturních základů, díky 
nimž se Evropa kdysi stala velikou.  
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Původně i já jsem se snažil vytvořit základ lidí, kteří mají 

právo hlasovat z těch, kdo je schopen věci vidět mravně a 

objektivně a zároveň i pravdivě. Ve svých prvních pojedná-

ních jsem se pokoušel rozčlenit voliče na základě jejich 

moudrosti a mravnosti do skupin, které mají při hlasování 

jinou váhu. Pochopitelně se stoupající mravností a morál-

ností by stoupala i váha hlasu dotyčné osoby. Velmi záhy 

jsem ale pochopil, že jdu špatnou cestou. Toto rozdělení by 

způsobilo napětí ve společnosti, která na něco takového není 

připravena a zároveň by zachovávalo starý systém, který je 

nutno renovovat a změnit na skutečnou demokracii. Proto 

jsem tento systém prozatím opustil a věnoval jsem se již na-

značenému systému voleb zdola, které se daleko líp hodí pro 

následný vzestup padlé civilizace. 

Právo volit si člověk musel něčím zasloužit. Získat ho mohl i ci-
zinec, který se zasloužil o dobro obce; ale dalo se i ztratit. Dlužníci 
a ti, co se dopouštěli zločinů, byli zbaveni práva volit nebo být 
voleni jako tzv. atimios (řec. beze cti a hodnoty). K čemu by to 
bylo, aby o obci spolurozhodovali ti, co jí škodí?  

Tady se tento systém eliminuje tím, že v daném regionu 

(obci) se lidé, kteří by neměli mít právo volit, octnou v men-

šině a tato menšina vlastně svou vahou nedokáže změnit mí-

nění většiny lidí, o které se předpokládá, že jsou alespoň 

nějak dobří.  

Pokud uvažujeme 100 lidí ve volebním regionu, pak mínění 

30 lidí nedokáže ovlivnit zvolení oblíbeného (morálního) 

člověka. Pochopitelně není to ideální, ale tento způsob voleb 

se mi jeví jako jedině možný k tomu, aby bezpečně převedl 

tuto společnost do stavu, ve kterém už si bude moci rozhodo-

vat sama o sobě a to pomocí skutečně moudrých a mravních 

lidí. 

Volit mohli jen svobodní občané, ne otroci. Tuto zásadu je dnes 
potřebné zvnitřnit a pojmout duchovně. Zřít pravdu a přispět k 
plnější pravdě svým názorem může jen člověk vnitřně svobodný. 
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Ne někdo závislý, zastrašený anebo otrok chtivosti. Otrok vykoná-
vá vůli svého pána; a ani člověk placený někým jiným neuvažuje 
svobodně. V současnosti plošně zadlužujeme obyvatelstvo doži-
votními hypotékami podle amerického vzoru. Pro tyto lidi je stále 
těžší udržet si charakter a mluvit pravdu, kvůli které mohou rázem 
přijít o zaměstnání i střechu nad hlavou. Rozhodovat také smíme 
jen o veřejné sféře, ale do ní toho spadá stále méně, jelikož 
všechno se privatizuje. Jedno procento lidí už vlastní devadesát 
devět procent zeměkoule - a stále mluvíme o demokracii? 

Tady bych podotkl snad jediné. Dnes tady žádní svobodní 

občané nejsou. Všichni jsme otroci moci a Finančního sys-

tému a tudíž není možné, abychom nezaujatě přistupovali 

nejenom k těmto vnuceným volbám současnosti, ale k jakým-

koliv volbám, pokud to nebudou volby typu SKDE. Není 

možné, abychom z titulu toho, co jsme, byli schopni nezauja-

tě volit v současných pseudovolbách tak, aby tato volba byla 

objektivní. To vůbec nezmiňuji to, že se vlastně o volbu na-

šich zástupců vůbec nejedná. 

Lidé, jejichž rozum je vlečen pudy, nejsou při hledání pravdy nic 
platní. Důvěru spolurozhodovat o státě, v němž chci žít, dávám 
těm, kdož překonávají v sobě zlo a usilují o sebezdokonalení, ne 
jiným. S nimi jsem ochoten snášet i následky špatných rozhodnutí, 
protože se nemýlí úmyslně a brzy pokročíme dál. Starověcí klasi-
kové proto nahlíželi každou ústavu jako nerozlučně spjatou s vý-
chovou k jistým ctnostem, bez nichž daná ústava přestává fungo-
vat. A dnes? Povolání učitele se propadlo na nejnižší příčky v 
žebříčku společenské úcty. Vzdělání se amerikanizuje, tedy kromě 
elitních technických specialistů produkuje nevzdělaný lid, jemuž se 
lehce vládne. Univerzálnost rozhledu, která je podmínkou svobod-
ného rozhodování, mizí.  

S tímto názorem se nedá než souhlasit. 

Kolébkou novověké demokracie jsou protestantské země. Tam 
se dějinně probojovala a více zvnitřnila osobní svoboda a odpo-
vědnost. Demokratická forma tam proto vedla ke vzestupu spo-
lečnosti. Jinde už nebyla tak efektivní a rychle se deformovala, 
jako v Rusku a v Latinské Americe. Představovat si třeba katolický 
demokratický stát je jistý protimluv, protože katolická duchovnost 
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se k demokracii nehodí. Katolictví je spjato se středověkým hie-
rarchickým myšlením, vychovává věřící k poslušnosti autoritě a 
samostatné posuzování, co je správné, a co ne, považuje za pý-
chu a hřích. A když přesadíme třeba německé instituce a zákony 
rovnou do afrického Konga, kde nemají žádné organické kořeny, 
výsledkem není pokrok, nýbrž chaos občanských válek, v nichž 
nepřipravená země lehne popelem. Je zjevný blud, že stejné insti-
tuce budou fungovat se zcela jinými lidmi; ale vývoz demokracie je 
nejlepší způsob, jak nastolit v nějaké zemi loutkovou vládu, za-
dlužit ji, zbídačit, zprivatizovat a vydrancovat její přírodní zdroje  

I tady je vidět, že vzestup duše vědomé byl podmínkou toho, 

abychom mohli k této demokracii přikročit. Tam, kde systém 

neumožnil plně rozvinout tuto duši vědomou, není ani možné 

o skutečné demokracii vůbec mluvit. 

Skutečná demokracie dneška představuje svébytného člo-

věka, který si je vědom toho kým a čím je, a který na základě 

svého rozhodnutí může plně řídit svůj osud přes svá rozhod-

nutí. 

Neorganickým zaváděním zákonů zvenčí, které ve skutečnosti 
nepůsobí ve vědomí a aktivitě obyvatel, se totiž vytváří jen prázd-
ný mentální prostor, volné pole, jež zaplní nějaká státomafie. Kla-
sickým příkladem je Itálie, kde ve stínu oficiálních demokratických 
institucí fungují jiné linie moci kopírující starou klanovou strukturu. 
Demokratická forma je závazkem, protože všude tam, kde občané 
nejsou přítomni svým uvědoměním, informovaností a aktivitou, 
vzniká stínový prostor, do kterého se vlije zlo. Ve starém Řecku ty 
občany, co se nezajímali a neúčastnili politického života, označo-
vali slovem idiotés. Na ty se pohlíželo s despektem a z toho vznik-
lo současné slovo idiot pro nezpůsobilou osobu. 

Tady je nutno si uvědomit to, co je v tomto odstavci napsá-

no v plném rozsahu. Setkal jsem se s mnoha lidmi, kteří mi 

tvrdili, že o politiku se nezajímají a říkali to způsobem, který 

naznačoval, že politik a politika u nich jsou něčím naprosto 

špatným a podřadným. 

Tito lidé si vůbec neuvědomovali, že nepřijímají odpověd-

nost za věci svých bližních a že tím, že se distancují od věcí 
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veřejných, se distancují od všeho, co může souviset s moud-

rostí, láskou a poznáním. Oni ani ve snu nechápou, že jejich 

postoj je postojem zla, teroru, násilí a nezodpovědnosti. Vý-

raz, který je zde použít, tedy výraz "idiot" je plně na místě.  

Platón, Aristotelés, Polybios či Ibn Chaldún mluví též o jakémsi 
zákonitém střídání ústav (anacyclosis) spjatých s duševními prin-
cipy. Všechno plyne a ústavy se hroutí v průběhu jedné či několika 
málo generací. Synové králů vyrůstají v lenosti a požitku, ztrácejí 
ctnost a charisma, čímž se království mění v tyranii. Utlačovaní 
vznešení lidé svrhnou tyrana a vytvoří aristokracii. Ta se změní v 
pouhou oligarchii, když už menšina vládne jen z titulu svého bo-
hatství nebo zděděných práv. Lid je svrhne a nastolí demokracii. 
Po demokracii vždy následuje chaos, ochlokracie čili vláda davu. 
A po ní zase monarchie, protože je nevyhnutné obnovit princip 
pořádku.  

Tento odstavec hovoří o střídání principů. Tyto principy se 

střídají proto, aby mohli lidé postupně vyspívat do stále 

vyššího a vyššího stavu bytí. Pokud lidé ten systém, v němž se 

nachází, nezvládnou, pak přijde opět doba, kdy budou po-

kračovat v tomto nezvládnutém principu, a to tak, že mezi tím 

získali jiné vlastnosti z jiných principů (aristokracie, oligar-

chie nebo diktatura). Toto vše se bude opakovat tak dlouho, 

dokud dané věci nebudou ovládnuty. 

Pokud jde o demokracii, pak si musíme uvědomit, že demo-

kracie je cosi víc, než jenom něco předepsané ústavou. Je to 

stav, který předznamenává pevný postoj. Pevný postoj dané-

ho člověka. V demokracii, jako systému, pak všech jejích 

členů. 

Klasickým příkladem demokrata byl Tomáš Garrigue Ma-

saryk. Tento náš první prezident byl člověkem, kterým měl 

pevné zásady. Tyto zásady z něj tvořily zásadového, pevného, 

věrohodného a pravdivého člověka se vším všudy s tím, že 

tento člověk byl nejenom mravný ale i moudrý.  
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Pokud my všichni ostatní nebudeme takovými Tomáši 

Garrigue Masaryky, pak nemůže existovat kolem nás skuteč-

ný systém demokracie, ale vše bude pouze pokusem o další 

stupeň zvednutí této "demokracie" na úroveň, která je o něco 

vyšší.  

Pokud ale se dostaneme do stavu, že všichni v sobě budeme 

ctít tyto vyšší hodnoty, především mravní hodnoty, pak už 

nebude zapotřebí žádný další systém, který by nás umravňo-

val a posouval dál tak, abychom byli schopni mít a vytvořit 

tuto skutečnou demokracii. Dostaneme se tak do stavu, že 

tato skutečná demokracie v sobě bude zahrnovat vše, co bylo 

i předtím a nebude se to již rozčleňovat do jednotlivých částí, 

ale bude to tak, že aristokracie bude uvnitř každého člověka, 

který navenek potom bude žít demokratickým způsobem živo-

ta. To chce ale velikou vůli, odhodlání a touhu po poznání. 

Každá ústava zdůrazňuje jeden princip a je tím jednostranná: 
demokracie svobodu, monarchie hierarchický pořádek. Když se 
svoboda svrhne v chaos, demokracie zplodí svůj protiklad – po-
třebu pořádku. Tak jsou ústavy nuceny k cyklické změně pro svou 
nedokonalost. Za nejtrvalejší považovali klasikové ústavu smíše-
nou, která je nejblíže pravdivému středu. Polybios například vy-
světloval velikost Říma tím, že římská ústava harmonicky skloubi-
la prvky monarchie, aristokracie i demokracie. Monarchii předsta-
vují konzulové, kteří jsou pozůstatkem někdejší královské institu-
ce. Aristokracii představuje senát volený jen z patricijů. A demo-
kracii tribuni lidu, kteří mají právo veta. 

To, co je zde uvedené v tomto odstavci má hlubokou prav-

divost. Pravdivost tohoto odstavce spočívá především v tom, 

že ukazuje cyklický způsob vývoje naší společnosti, tedy nás 

lidí. Tento cyklický způsob se odehrává nejenom v tom, že se 

mění postupně jednotlivá uspořádání společnosti, ale mění 

se i její nálada, která je potom vyjádřena různým jejím sta-

vem. Tyto různé stavy velmi dobře popsal již zmíněný pan 

Emil Páleš ve svých pracích, které jsou i publikovány. Zmí-



PRAVDY  ŽIVOTA 
 

Pravdy života Stránka 145 
 

něný stav, který praktikoval ŘÍM, je možná vhodný pro urči-

tou dobu kterou je zapotřebí prožít v relativním klidu.  

Celkově se ale jedná o pokus zastavit vývoj a to je velmi 

špatné.  

V uvedeném odstavci je jednoznačně řečeno, že když někte-

rý systém se nezvládne, zvrhne se vlastně de facto ve svůj 

protiklad. Pokud já ale tento systém vytvořím tak, že tyto 

cykly se nebudou moci realizovat, tak ani tento protiklad 

nemůže nastat, přestože lidé vlastně daný systém nežijí 

správně. Tím ani nemůže dojít k posunu ve vědomí jednotli-

vých lidí a k pochopení, co všechno měli nebo neměli dělat. 

Tudíž já osobně bych tento princip neakceptoval právě z výše 

uvedeného důvodu.  

Toto střídání ústav je v dějinách skutečně vidět jako pravidelné 
cykly demokratizací a návratů k absolutismu. Bude pokračovat do 
té doby, dokud nepochopíme skutečný význam, místo a hranice 
obou principů, jakož i jejich skrytou jednotu. Trvale udržitelná de-
mokracie vyžaduje něco jako vnitřní monarchii. Rovnost mohou 
mezi sebou zavést jen lidé, kteří společně uznali hierarchickou 
nerovnost hodnot, jíž se podřizují. I ta nejliberálnější společnost 
potřebuje páteř z pevných, konzervativních prvků. Jisté zásady a 
pravidla – jako pravdomluvnost, odpovědnost, dobrá vůle - nejsou 
předmětem demokratických diskusí, nýbrž předpokladem jakékoli 
diskuse při hledání pravdy. Lidé prolhaní, nečestní, neschopní 
odpovídat za svá slova nebo otevřeně sledující sobecké cíle v ní - 
jakožto lidé beze cti a hodnoty - nemají mít místo. Jestli stojíme o 
demokracii, musíme se zcela přestat dívat na to, co nám kdo sli-
buje a co z toho budeme mít. Musíme začít školit naše mravní 
oko, naučit se rozpoznávat čestné lidi od nečestných, a ty posled-
ní přeřadit ze všech vedoucích funkcí do nižších postavení. Všeho 
bude pak daleko větší dostatek než teď. Nejprve hledejte Jeho 
království a spravedlnost, a vše ostatní vám bude přidáno (Mt 6, 
33).  

K tomuto odstavci není třeba nic dodávat. 

Z dějin víme o existenci kolem pěti set padesáti republikových a 
demokratických zřízení. Mezi demokratickými zřízeními a křivkou 
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filosofické tvořivosti platí zkřížená korelace s časovým posunem 
přes půlstoletí. To znamená, že ve svobodném systému žijí jen 
synové a vnuci těch, kdož rozvíjeli lásku k moudrosti a schopnost 
myšlení. To není přání, ale konstatování skutečnosti, že to tak 
bylo v dějinách světa. Kde nebylo jedno, nebylo ani druhé. Náplň 
demokracii může dát jen vášnivá veřejná diskuse o hledání prav-
divých hodnot. 

To ale znamená, že na skutečnou demokracii si ještě po-

čkáme, protože systém, ve kterém žijeme, s ní nemá nic spo-

lečného, než jenom touhu po ní. Je ale také možné, že systém 

cyklů končí a my už konečně nastolíme to, co by bylo tak 

žádoucí. Pokud tomu tak skutečně je, pak tato touha nebude 

sdílena všemi lidmi a to nejen u nás ale ani v Evropě. Takže 

sice můžeme nastolit (snad) skutečnou demokracii, ale zcela 

jistě nás čeká nelehké období, kdy síly zla udělají vše pro její 

zardoušení. V každém případě vstupujeme do nelehkého ob-

dobí.  

Demokracie nepotřebuje reformu, spíše se její forma musí napl-
nit obsahem. Je to forma, kterou navrhli antičtí mudrci věřící v 
dobrou přirozenost člověka usilujícího z vlastní vůle o vyšší hod-
noty. Pokud to tak není a lidé jsou zlí, když nejsou kontrolováni a 
trestáni, pak mají pravdu čínští legisté nebo evropští zastánci ab-
solutní monarchie. Tomu, kdo nevládne sám sobě, musí vládnout 
někdo jiný. Svobodu, důvěru a demokratická práva si zaslouží jen 
ten, kdo sám v sobě zápasí o nadosobní pravdy. Buď je budeme 
hledat, a pak budeme žít v demokracii, anebo demokracie zanik-
ne. Lépe řečeno: fakt, že si nevládneme sami, se stane oficiální. 
Svobodu a mravní úsilí nelze oddělit. To je duchovní zákon 

Člověče, poznej sám sebe. 

Tato hluboká pravda je tím, co nám bezpečně ukáže, kdo 

jsme, a zda můžeme žít v systému, který je na úrovni morál-

ních a moudrých lidí a nikoliv zločinců.  
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Doslov 
 

Každý z nás má v životě jinou cestu. Ti z nás, co se dokázali 
"probrat" z mámení materiálních svodů, kterým zatím rozhodující 
část společnosti podléhá, hledají. Já se dovolím počítat k těmto 
hledajícím.  

Měl jsem a mám na své cestě to štěstí, že jsem se potkal s člo-
věkem, který celou svojí osobu, svojí vůli napřel do oblasti du-
chovní vědy a dosáhl v tom mimořádných úspěchů. Svoje zkuše-
nosti a poznání soustředil do řady knih, z nichž tato je zatím po-
slední. Stejně, jako předchozí tituly, i tuto knihu lze číst s ústy 
dokořán.   

Mám středoškolské i vysokoškolské vzdělání technického smě-
ru, takže svůj základní přehled o dějinách, kultuře, sociologii atd. 
jsem neměl získaný ze škol, ale jen z knih, které jsem si sám vybí-
ral a četl.  

Bylo to pro mne často tak svízelné čtení, že jsem knihy obvykle 
nedokázal dočíst a mnohdy sotva rozuměl, o čem to je.  

S knihami pana Antonína Mareše je to ale zcela jinak. Připadá 
mi, že mluví "naší řečí". Současným jazykem popisuje pravdy 
života tak, že jim lze při troše snahy porozumět i v případě 
chudšího filosofického vzdělání. S použitím logických argumentů 
vysvětluje řád světa a úlohu člověka tak, že neponechá nikoho na 
pochybách, že to, o čem mluví, skutečně zná a ví.   

Každý čtenář bude udiven šířkou záběru a komplexností znalos-
tí.  

Knihu jsem přečetl jedním dechem a to několikrát. Pokaždé v ní 
objevím další souvislosti se současností, minulostí a budoucností. 
Vřele doporučuji každému "hledajícímu" člověku jako úžasnou 
pomůcku, či "školící" materiál.  

Jsem přesvědčen, že to jednou bude povinná školní četba. Cel-
kově považuji tuto knihu nejen za velmi užitečnou ale i za nádher-
ný přínos k poznání duchovního rozměru našeho bytí. 

 

Ing. Miroslav GAYDOŠ  říjen 2013 
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