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Predslov
Pre nikoho už nie je tajomstvom, že nastala epocha
globálnych zmien v spoločnosti, zmien v sebe samom
ako človeku. Mnohým je už zrejmé, že spoločnosť sa
teraz nachádza na úplnej hrane. Doslova ako studený
snežný masív na strmom svahu zmrazený v klamstve,
podvádzaní a neľudskosti, na ktorom uviazla celá naša
spotrebiteľská civilizácia. Toto je jej vrchol? Pád lavíny
stresu spoločenského vedomia, vyprovokovaný klimatickými, ekonomickými, politickými, pandemickými a inými príčinami, je neodvratný. Otázkou je, aké to bude mať
následky. Ako teraz môžeme my, ľudia, odvrátiť svoju
blížiacu sa budúcnosť? Ako máme prežiť a minimalizovať riziká nevyhnutných strát? Východisko existuje!
Ako je známe, pád lavíny môže byť vyvolaný bezvýznamným podnetom, dokonca aj tlakom jedného človeka na
povrch snehu. Ale kam bude nasmerovaný spoločný pohyb spoločnosti? Do smrtiacej priepasti egoizmu a pýchy,
alebo do koryta naplno tečúcej tvorivej rieky, ktorá prinesie spoločnosti novú formu existencie a vytvorí blahodarné podmienky pre obrodenie života ďalších pokolení našej
civilizácie? Kto, ak nie ty, je schopný zmeniť tento vektor?!

& „Už dnes by sme žili v Tvorivej spoločnosti, keby sme
včera začali konať.
A včera by sme začali konať, keby sme predvčerom
o nej začali hovoriť.“
Igor Michajlovič Danilov
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Idea projektu
Precedensom pre vytvorenie projektu Tvorivá spoločnosť
sa stala globálna medzinárodná konferencia „Spoločnosť. Posledná šanca“, ktorá sa konala 11. mája 2019.
Táto konferencia zjednotila ľudí z mnohých krajín sveta.
11. mája 2019 sa uskutočnila udalosť celoplanetárneho rozsahu, ktorá položila základy nevyhnutných globálnych premien celého svetového
spoločenstva. Prvýkrát v histórii sa obrovské množstvo ľudí z celého sveta stretlo spoločne v rámci online konferencie „Spoločnosť. Posledná šanca“. Ľudia
otvorene a čestne prediskutovali všetky najpálčivejšie
otázky, ktoré dnes stoja pred celým ľudstvom. A čo je
najdôležitejšie, že okrem problémov, ktoré boli ukázané otvorene a pravdivo, boli na konferencii predstavené aj spôsoby ich riešenia. Výsledkom tejto
bezprecedentnej udalosti sa stalo vytvorenie unikátneho celosvetového projektu – Tvorivá spoločnosť. V čom je jeho unikátnosť? Najmä v tom, že tento
projekt je životne dôležitý pre celú našu civilizáciu.
V podstate je to jediné možné východisko z tejto egoistickej, spotrebiteľskej slepej uličky samozničenia,
v ktorej sa teraz ľudstvo nachádza.
Za poslednú dobu sa, vďaka spoločnému úsiliu účastníkov Medzinárodného spoločenského
hnutia ALLATRA z rôznych krajín, urobilo veľmi
veľa. Uskutočnilo sa obrovské množstvo sociálnych
prieskumov po celom svete, medzinárodných online
stretnutí, konferencií, natočilo sa množstvo interview,
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boli uverejnené veľmi zaujímavé články, a tiež sa realizovalo mnoho ďalších spoločensky významných projektov.

TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ
MEDZINÁRODNÝ PROJEKT

Hlavným cieľom tohto projektu je
VYBUDOVAŤ NA CELOM SVETE
TVORIVÚ SPOLOČNOSŤ, v ktorej má
Ľudský Život najvyššiu hodnotu.

Tvorivá spoločnosť:

• vyvedie našu civilizáciu zo slepej uličky sebazničenia;
• zabezpečí budúcnosť bez vojen, konfliktov, násilia a hladu;
• zabezpečí dôstojný život pre ľudí na celom svete a odstráni
strach z prítomnosti a budúcnosti, teda strach o prežitie;
• privedie modernú spoločnosť na novú úroveň jednoty
a mierového rozvoja civilizácie vo všetkých oblastiach života.

Počas tohto obdobia sa uskutočnili rozhovory s veľkým
množstvom ľudí na celom svete, a každý, naozaj každý,
s kým sa rozprávalo, hovoril o tom, že potrebuje Tvorivú spoločnosť, že je to pre neho dôležité, a že by chcel
žiť v takom svete.
To najdôležitejšie je cieľ! Ak máme cieľ, všetko má
zmysel, a ak cieľ nemáme, všetko ostatné je nezmyselné. Čo je naším cieľom? Naším cieľom je vyjsť z tejto slepej uličky spotrebiteľskej spoločnosti, v podstate
z tejto formy skrytého otroctva, zakamuflovaného otrokárskeho systému, v ktorom my všetci ako ľudstvo dnes
existujeme, a začať žiť ako Ľudia, a nie ako zver.
Predstavte si rozbúrenú širokú rieku, ktorá oddeľuje
potápajúci sa ostrovček od veľkého brehu. Na tomto
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ostrovčeku sa nachádzajú divé zvery. Ale veď naša
dnešná spoločnosť sa v podstate od nich ničím nelíši. Deklarujeme správne veci, hovoríme o výšinách,
o ideáloch, ale v skutočnosti žijeme ako zvery. Sme
nejednotní. Vytvorili sme enklávy. Neustále bojujeme
o územia, vyjasňujeme si vzťahy, budujeme hierarchie,
bojujeme o dominanciu.
Vari je to dôstojné Človeka? Vari sú to podmienky vhodné pre život Človeka? V dnešnej spoločnosti je všetko
proti človeku. Ľudia sami vytvorili nadstavby, ktoré ich
zotročili. Prioritami sú záujmy „na papieri“, záujmy „štátu“, záujmy „spoločnosti“ zastúpené malými skupinami,
a až na samom konci sú záujmy človeka, ktorý vlastnými rukami „realizuje ich rozprávky“, čím sa dostáva do
ešte väčšieho otroctva. Vari je to normálne? Vytvorením
týchto abstrakcií sme im odovzdali svoje práva. Ale spolu s našimi právami si od nás vzali aj naše blaho. Prišiel
čas vrátiť toto všetko späť ľuďom. Pretože tento svet je
stvorený a daný Človeku. A človek nesmie stratiť status Človeka, len tak máme šancu.
A aby sme opustili topiaci sa ostrov a prepravili sa
cez rieku smrti, musíme postaviť most od spotrebiteľského, zvieracieho formátu vzájomných vzťahov, kde
vládne klamstvo a ohováranie, k tvorivému, kde vládne
Pravda a Láska. A tento most musí byť vybudovaný
z pevného kameňa jednotného prejavu vôle ľudí a ich
spoločného konania.
Týmto mostom je Tvorivá spoločnosť a piliermi tohto
mosta sú osnovy Tvorivej spoločnosti.
7

OSEM OSNOV TVORIVEJ SPOLOČNOSTI
Tvorivá spoločnosť je projekt celého ľudstva, ktorý poskytuje
príležitosť vyviesť našu civilizáciu vo veľmi krátkom čase
mierovou cestou na nový stupeň evolučného rozvoja.
1) Život Človeka
Život Človeka je najvyššou hodnotou. Život každého Človeka je potrebné chrániť ako svoj vlastný. Cieľom spoločnosti je zabezpečiť a garantovať hodnotu života každého Človeka. Nie je a nemôže byť nič
cennejšie ako život Človeka. Ak je dôležitý jeden Človek, znamená to,
že sú dôležití všetci Ľudia!
2) Sloboda Človeka
Každý človek tým, že sa narodí, získava právo stať sa Človekom. Všetci
Ľudia sa rodia slobodní a rovnoprávni. Každý má právo voľby. Nikto
a nič na Zemi nemôže byť nad Človekom, jeho slobodou a právami.
Uplatnenie práv a slobôd Človeka nesmie porušovať práva a slobody
iných ľudí.
3) Bezpečnosť Človeka
Nikto a nič v spoločnosti nemá právo ohrozovať život a slobodu Človeka! Každý Človek má garantované bezplatné poskytovanie základných
životne nevyhnutných potrieb vrátane stravy, bývania, lekárskej
starostlivosti, vzdelávania a úplného sociálneho zabezpečenia. Vedecká,
priemyselná a technologická činnosť spoločnosti sa musí zameriavať
výlučne na zvyšovanie kvality ľudského života.
Garantovaná je ekonomická stabilita: neprítomnosť inflácie a kríz,
stabilné a rovnaké ceny na celom svete, jednotná menová jednotka,
pevné minimálne zdanenie alebo jeho absencia. Bezpečnosť Človeka
a spoločnosti pred akýmkoľvek ohrozením je zabezpečená jednotnou
celosvetovou službou na boj s mimoriadnymi situáciami.
4) Transparentnosť a otvorená dostupnosť informácií pre všetkých
Každý Človek má právo na získanie spoľahlivých informácií o pohybe a rozdelení verejných finančných prostriedkov. Každému Človeku
sú dostupné informácie o stave uskutočnenia rozhodnutí spoločnosti. Médiá patria výlučne spoločnosti a odrážajú informácie pravdivo,
otvorene a čestne.
Zmyslom Tvorivej spoločnosti je každý deň pracovať na tom, aby bol
nasledujúci deň lepší pre všetkých a pre každého. V tom je práve ten
najhlbší zmysel Tvorivej spoločnosti. A len touto cestou sa môžeme
cez most Tvorivej spoločnosti dostať k vybudovaniu ideálnej ľudskej
spoločnosti. Tvorivá spoločnosť je otvorený systém, teda ide z vnútra von.
Všetko je orientované na blaho človeka.
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Vybudovať Tvorivú spoločnosť je v skutočnosti veľmi ľahké. Ak skutočne po
tom zatúžia všetci, ktorí pochopili celý zmysel a podstatu samotnej Tvorivej
spoločnosti, tak vybudovať ju je reálne za menej ako desať rokov. Tvorivá
spoločnosť – to je mierová spoločnosť. Je orientovaná na človeka, preto
všetko konanie v nej je zamerané na zlepšenie ľudského života.
5) Tvorivá ideológia
Ideológia sa musí zameriavať na popularizáciu najlepších ľudských vlastností a na skoncovanie so všetkým, čo je namierené proti Človeku. Hlavnou prioritou je priorita ľudskosti, vysoké duchovno-mravné zameranie
Človeka, humánnosť, poctivosť, vzájomný rešpekt a posilnenie priateľstva.
Vytvorenie podmienok pre rozvoj a výchovu Človeka s veľkým Č,
kultivácia morálno-mravných hodnôt v každоm človeku a spoločnosti.
Zákaz propagandy násilia, neprípustnosť a odsúdenie akejkoľvek
formy rozdelenia, agresie, prejavu proti ľudskosti.
6) Rozvoj Osobnosti
Každý človek v Tvorivej spoločnosti má právo na všestranný rozvoj
a sebarealizáciu. Vzdelávanie musí byť bezplatné a rovnako dostupné
pre všetkých. Vytvorenie podmienok a rozšírenie možností Človeka na
realizáciu jeho tvorivých schopností a talentov.
7) Spravodlivosť a rovnosť
Všetky prírodné zdroje patria Človeku a sú spravodlivo rozdeľované
medzi všetkých ľudí. Monopolizácia zdrojov a ich iracionálne využívanie
je neprípustné. Tieto zdroje sa spravodlivo rozdeľujú medzi obyvateľov
celej Zeme.
Človeku je garantované zamestnanie, ak si to želá. Odmena za prácu v rovnakej pozícii, špecializácii a povolaní musí byť rovnaká na
celom svete. Každý má právo na súkromný majetok a príjem, avšak
v rozsahu individuálnej kapitalizácie stanovenej spoločnosťou.
8) Samospráva spoločnosti
Pojem „moc“ v Tvorivej spoločnosti neexistuje, pretože zodpovednosť
za spoločnosť ako celok, za jej vývoj, životné podmienky a harmonický
poriadok leží na každom Človeku. Každý Človek má právo podieľať sa
na riadení záležitostí Tvorivej spoločnosti a na prijímaní zákonov na
zlepšenie života Človeka.
TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ je tým spoločným cieľom, okolo ktorého sa
zjednocujú ľudia z celého sveta. Je to nový vektor rozvoja, ktorý je teraz
reálnym východiskom pre našu civilizáciu.
Tvorivá spoločnosť je spoločnosť, ktorá ťa už teraz mení tým,
že konáš, a napĺňa tvoj život vysokým zmyslom.
Stránka projektu: creativesociety.com/sk
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SYMBOLIKA LOGA
OSMIČKA
Číslo 8 je v mnohých kultúrach sveta symbolom dokonalosti, poriadku a úplnosti. Je to začiatok nového obdobia, nového cyklu, obnovy a znovuzrodenia. Symbol lásky, hojnosti a prosperity,
spoľahlivosti dovedenej k dokonalosti.
Číslo 8 v horizontálnej polohe zobrazuje znak nekonečna, čo je
protikladom k chápaniu konečného. Osmička je posvätným číslom v mnohých tradíciách sveta.
V kontexte loga projektu Tvorivá spoločnosť osmička symbolizuje
8 osnov Tvorivej spoločnosti, spoľahlivých pilierov, na ktorých je
postavený svet harmónie a spravodlivosti.

TROJUHOLNÍK
Trojuholník je mnohoznačným symbolom, medzi jeho hlavné významy patria: život, hora, vzostupný impulz, blahobyt. Trojuholník zohráva kľúčovú úlohu prakticky vo všetkých náboženských
tradíciách sveta a zosobňuje vyššie sily. Trojuholník reprezentuje
symbolickú hodnotu čísla 3.
Trojuholník otočený vrcholom nahor je symbolom pravdy, múdrosti, stability. Symbolika trojuholníka zodpovedá princípu výstupu do bodu Jednoty.
V kontexte Tvorivej spoločnosti trojuholník symbolizuje východ
do novej etapy, do etapy zjednocovania ľudí, prosperity a udržateľného rozvoja každého človeka a zlepšovania kvality jeho života.

KRUH (SO ŠÍPKOU NAHOR)
Vo svetových kultúrnych tradíciách stelesňuje kruh život, plnosť,
jednotu, najvyššiu dokonalosť, nepretržitý pohyb. Všetky body na
línii kruhu sú rovnocenné. Kruh ako jeden z najvýznamnejších mytologických symbolov obsahuje koncepty vševedúcnosti, neviditeľného tvorivého princípu, jednoty a integrity. Symbolický význam
kruhu je od nepamäti spájaný so slnkom, svetlom a nebesami.
Pohyb v smere hodinových ručičiek symbolizuje evolučný proces,
tvorenie a vývoj, život, dobro, blahobyt. V umeleckom poňatí pohyb zľava doprava symbolizuje pohyb do budúcnosti.
V kontexte Tvorivej spoločnosti kruh so šípkou nahor označuje
jednotný vzostupný pohyb ľudstva smerom k dokonalej Ideálnej
spoločnosti slobodných ľudí.
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00:00:00 ‒ 00:02:03
T: Dobrý deň, vážení priatelia! Dnes sa v štúdiu budeme rozprávať s váženým Igorom Michajlovičom
Danilovom.
IM: Dobrý deň!
T: Igor Michajlovič, prichádza nám veľmi veľa otázok od ľudí, ktorí sa zaujímajú o to, ako žili ľudia
pred vyše 6 000 rokmi, pred Sumermi. Sú to časy
Hyperborey, teda hneď po Atlantíde, keď sa ľudstvo obnovovalo, a aká bola táto spoločnosť. Pretože dnes je veľmi veľa príkladov toho, že táto spoločnosť žila bez vojen, bez vzájomného vykorisťovania,
bez chudoby. Teda v skutočnosti ľudia žili veľmi
mierumilovne a šťastne.
IM: Áno, zo začiatku to bola prakticky ideálna spoločnosť, potom to už bolo to, čo my teraz nazývame Tvorivou spoločnosťou. Je to, samozrejme,
zaujímavé, len mám otázku na našich priateľov,
ktorých to zaujíma: priatelia, jednoduchý príklad,
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a čo vám dá znalosť toho, ako niekto žil? Ako to
pomôže vám, a ako sa to odrazí na živote vašich
detí, vašich vnukov, pravnukov a podobne? Nijako.
Načo máme žiť minulosťou? Poďme vytvárať budúcnosť. Veď čo je dôležitejšie? Predsa pravda!
Skutočne, čo je dôležitejšie? Budeme strácať čas,
budeme sa rozprávať o tom, ako kedysi ktosi žil,
alebo budeme robiť dnes to, čo nám dá život zajtra?
Načo máme rozoberať, ako žili v Tvorivej spoločnosti kedysi, keď ju môžeme vybudovať teraz?
Tak čo je lepšie?

HISTÓRIA NAŠEJ CIVILIZÁCIE

VZÁJOMNÉ POROZUMENIE

ŽIVOT BEZ VOJEN

SPOLOČNÁ PRÁCA

MIERUMILOVNÁ EXISTENCIA

POZITÍVNE ZNAKY

LÁSKA

DUCHOVNÉ ZNALOSTI

A HODNOTY
10 tis. pr. n. l. 9 tis. pr. n. l. 8 tis. pr. n. l. 7 tis. pr. n. l. 6 tis. pr. n. l. 5 tis. pr. n. l.
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Ale ako chcete. Ak si želáte, porozprávame, nie je
problém. Ale aký bude koeficient užitočnosti nášho
rozhovoru? Uspokojíme zvedavosť ľudí? A ďalší deň
na to zabudnú. Nijako to nezmení ich život. No ako
to zmení váš život, priatelia moji? Nijako.

VIDEO č.1
00:02:04 ‒ 00:04:15

V PRIEBEHU 12 000 ROKOV
TÚŽBA
PO MOCI
VOĽBA SMEROM K ŽIVOČIŠNEJ PODSTATE

PRVÍ ŽRECI

PRVÍ VOJACI

OTROCTVO

TO NIE JE BUDOUCNOSŤ TO JE UŽ SÚČASNOSŤ
BOJ O MOC

ALE ŠANCU EŠTE MÁME

4 tis. pr. n. l. 3 tis. pr. n. l. 2 tis. pr. n. l. 1 tis. pr. n. l. 0 1 tis. n. l. 2 tis. n. l.
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00:04:16 ‒ 00:22:09
IM: My však môžeme zmeniť život a môžeme urobiť
svet lepším. Poď, vrátime sa k relácii Pravda a plevel, tam sme ukázali základné zákony: formovanie
obrazu našej pozornosti, sily našej pozornosti, jej
vloženia – kam ju vkladáme, to realizujeme. Áno,
teraz sme nejednotní. Nuž, tak je usporiadaný systém, že každý musí žiť svojimi myšlienkami, svojimi
obrazmi, bez jednoty. Preto aj žijeme ako zvery už
6 000 rokov, ako si si všimla, od čias Sumerov až
do dnešného dňa. My však môžeme všetko zmeniť
a môžeme vybudovať dokonca ideálnu spoločnosť,
nielen tvorivú. Poďme radšej o tomto porozprávať.
Veď toto je užitočnejšie.
T: Dobre, Igor Michajlovič. Úprimne povedané, ja
som sa jednoducho pripravila na reláciu v takom
historickom zmysle, o tom, aké to bolo a ako žili ľudia vtedy. No skutočne máte pravdu. Teraz chápem,
že smer nášho rozhovoru sa trošku mení už na iné,
smerom k budúcnosti, pretože súhlasím s vami
v tom, že osoh z toho minulého skutočne nie je.
IM: A čo je cennejšie? Minulé už odišlo a teraz budeme hovoriť o tom, čo už nie je? Alebo budeme
hovoriť o tom, čo môže byť? A od nás závisí, či to
bude, alebo nie. Čo je lepšie?
T: Dobre, máme 8 osnov Tvorivej spoločnosti. Igor
Michajlovič, skôr ako prejdeme k 8 osnovám, chcela by som vedieť, čo je to v skutočnosti Tvorivá
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spoločnosť? Ako ju vidíte vy? Teda na koho je
orientovaná táto spoločnosť?
IM: Na človeka. Samozrejme, koľko ľudí, toľko názorov, no opäť, Tvorivá spoločnosť je jednoduchá,
veľmi komfortná a príjemná pre človeka. Prečo?
Pretože je orientovaná na blaho a slobodu človeka.
A v tom je celý zmysel Tvorivej spoločnosti. Nie je
tam klam, nie je tam podvod, a čo je najdôležitejšie
– nie je tam moc, pretože všetku moc má človek.
Nie je žiadna nadstavba nad ním, v tom je zmysel.
A pozri, koľko vzniká u nás vojen, revolúcií, všelijakých povstaní. A čo vždy hľadáme? Kvôli čomu
povstaneme jeden proti druhému?
T: Lebo hľadáme šťastie, hľadáme ideálnu spoločnosť, slobodu.
IM: Slobodu a všetko ostatné. A čo budujeme? To
isté. Hovorí sa, že zabiť draka nemožno. Ak zvíťazíš
nad drakom, sám sa stávaš drakom. Prečo? Jednoduchá otázka. Lebo samotný spotrebiteľský formát
diktuje tento scenár. Ľudia robia revolúciu, napríklad, túžia po lepšom, národ povstáva. K moci sa
dostávajú rovnakí tyrani, ktorí tak isto nami manipulujú, a my nezískavame nič. Prečo?
Pretože taký je zákon spotrebiteľského zriadenia.
Tak, ako je sformovaný, taký aj bude, pretože my
ostaneme nejednotní, zostanú nám vlastné záujmy, a to najdôležitejšie, žijeme podľa práva zverov.
Teda tak ako zvery, tak aj my zaobchádzame jeden
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s druhým. Nuž, hoci máme prijaté zákony: napríklad, OSN a ďalšie organizácie určujú, deklarujú
ako máme žiť.
No žiadna z týchto deklarácií nefunguje. Prečo?
Lebo dominuje spotrebiteľský formát, teda neľudský formát, čo sa týka vzťahu jedného človeka k druhému. Dá sa to zmeniť? Ľahko, priatelia
moji. Všetko závisí od nás. A znovu sa vraciame
k čomu? K jednote našej pozornosti, kam ju vkladáme všetci spoločne. Ak chceme žiť dobre, ak
chceme žiť život dôstojný človeka, to znamená, že
do tohto musíme vkladať našu pozornosť, náš čas,
naše sily na vytvorenie budúcnosti pre seba, pre
naše deti a potomkov.
A ak sa pozrieme na súčasnosť, v skutočnosti vybudovať Tvorivú spoločnosť je veľmi ľahké. Ak skutočne po tom zatúžime, a to všetci, ktorí pochopili
celý zmysel a podstatu samotnej Tvorivej spoločnosti, o ktorej budeme teraz hovoriť, tak vybudovať
ju je reálne za menej ako desať rokov. Desať rokov,
a budeme žiť v Tvorivej spoločnosti.
No znovu, závisí to od ľudí, od ich želania, ich úsilia. Ak nebudú nič robiť a budú dúfať v niekoho,
že niekto sa toho chytí a urobí to, tak sa nevybuduje, pretože Tvorivá spoločnosť je práve dielom
všetkých ľudí. Nie je to jednoducho dielo, povedzme, akýchsi ideových súdruhov, ktorí musia pre
niekoho niečo urobiť, ale dielo všetkých a každého,
je to naše dielo.
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Takže, o tom to je. A všetci spolu to urobíme. V každom prípade sa nájdu sociopati, nepriatelia ľudstva,
ktorí sa postavia Tvorivej spoločnosti do cesty. Prečo?
Nuž, po prvé, budú sa rúcať ich plány na vytvorenie vlastného impéria, na to, že oni môžu vládnuť
a národ im bude slúžiť ako otroci. Nuž, sú takí chorí
ľudia. Sú to neľudia, ľuďmi ich nazvať nemožno. Ak
človek vystupuje proti ľudstvu v prospech svojich
osobných ambícií a želaní, tak stráca status Človeka. Už nie je Človekom, je zverom. On je už natoľko
nebezpečný, ako nebezpečné choré zviera.
Tak, napríklad, besný pes: je užitočný alebo nebezpečný pre ľudstvo? Možno ho vypustiť tam, kde sú
ľudia? Ľudia v parku oddychujú a my tam vypustíme choré nezdravé zviera, napríklad také, ako doberman alebo bulteriér nakazený besnotou v štádiu agresie. Je to správne konanie alebo zlé?
T: Samozrejme zlé, áno.
IM: Čo treba spraviť?
T: Izolovať ho, samozrejme.
IM: Aby nespôsobilo ľuďom škodu. A ktokoľvek,
kto vystúpi proti Tvorivej spoločnosti, teda proti
človeku, odlišuje sa niečím od tohto chorého zvieraťa? No, úprimne. Nad týmto sa treba zamyslieť.
Veď ani jeden normálny zdravý človek nikdy nevystúpi proti Tvorivej spoločnosti. Prečo? Vysvetlíme
si to. Čo je to Tvorivá spoločnosť?
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Ona bola, ako hovoríš, pred 6 000 rokmi. No pred
6 000 rokmi ukončila svoju existenciu. Nebudeme
sa vracať, už sme o tom hovorili, ako sa to stalo,
a prečo ideálna spoločnosť prešla do tvorivej. Nastal taký proces degradácie. A potom Tvorivá spoločnosť prešla do spotrebiteľského formátu, kde je
človek človeku vlkom. Už sme o tom rozprávali.
Pohovorme si o tom, čo dnes reálne znamená Tvorivá spoločnosť. To je to, čo chcú všetci ľudia. A my
sme počas niekoľkých rokov robili množstvo ankiet
po celom svete. A všetci ľudia otvorene hovoria jedno a to isté, že chcú žiť v mieri, chcú žiť v láske,
vo vzájomnej úcte, v slobode. Oni nechcú, aby nad
nimi boli akési nadstavby, ktoré ich riadia. Čo sa
myslí týmito nadstavbami? Keď si malá skupina
ľudí uzurpuje všetky práva a blahá celého ľudstva,
alebo tých ľudí, ktorí ich zvolili. A táto nechuť všetkých ľudí žiť v spotrebiteľskom formáte je u nich
vyjadrená túžbou žiť slobodne ako jedna rodina.
A čo znamená sloboda? Nuž, pozrime sa do histórie, v súčasnosti všetci bojujú za slobodu, za akési
práva a slobody. Ale za aké práva a slobody bojujú
ľudia v skutočnosti? Práve za Tvorivú spoločnosť,
kde sú si všetci rovní, kde sú všetci slobodní, kde
nie je zločinnosť.
A znovu, čo to znamená, že nie je zločinnosť? To je
dobrá otázka. Zločinnosť nie je tam, kde nie sú podmienky pre jej existenciu. A úplne prvá podmienka
pre existenciu samotnej zločinnosti je ľudská bieda.
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Tá postrkuje človeka k tomu, aby šiel nesprávnou
cestou. Ale keď človek žije v dostatku, keď má všetko, keď mu je garantovaná sociálna ochrana, tak
stojí pred voľbou konať trestnú činnosť, alebo nekonať? Všetko má, je mu dobre. Načo by páchal
trestnú činnosť? Aby stratil tieto výhody, ktoré má?
A jedna z osnov Tvorivej spoločnosti je práve uspokojenie všetkých potrieb človeka. Teda to je aj bývanie, človek musí byť sociálne zabezpečený, to je
aj vysokokvalitná medicína, vzdelanie, aj právo na
prácu, aj všetko ostatné, ak chce.
No je tu ešte jeden malý moment, teraz sme sa dotkli práva na prácu. A ak človek nechce pracovať?
Aj tak musí byť v Tvorivej spoločnosti zabezpečený, musí mať byt. Musí byť zabezpečený, aby bol
sýty, obutý, oblečený. Musí mu byť garantovaná
aj medicína, aj všetko ostatné. Teda nesmie mať
predstavu, že niekomu niečo dlhuje, že mu vypnú
svetlo kvôli nedoplatkom alebo mu vytvoria podmienky, keď bude musieť kvôli prežitiu vykonať
trestný čin. Toto nesmie byť.
Teraz mnohí povedia: ľudia prestanú pracovať. Nie,
priatelia moji, neprestanú. Samotné vybudovanie
Tvorivej spoločnosti odstraňuje nepotrebné. Povieme si, prečo sa tam hovorí: štyri hodiny denne, štyri dni v týždni bude človeku stačiť pracovať, aby
žil prekrásne. Teda žiť normálne bude jeho právom
preto, že sa narodil. Spoločnosť ho bude musieť zabezpečiť všetkým. Ale ak chce žiť oveľa lepšie a krajšie, bude musieť ísť a pracovať. Je pochopiteľné,
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že jedna práca môže byť platená viac, druhá menej. Ale je právom človeka, že si vyberá sám. Nikto
neruší ani súkromné podnikanie. V primeraných,
rozumných hraniciach. No, myslím, že o tom sa
ešte porozprávame. Ale pre pochopenie, ak človek
chce žiť lepšie, môže ísť štyri razy v týždni po štyri
hodiny denne do práce niečo tvoriť, niečo predávať, niečo povedzme budovať, to je viac než dostatočné na to, aby človek žil prekrásne. To znamená,
že mzda za prácu musí byť vysoká.
Teraz povedia: a odkiaľ sa na to zoberie? Priatelia,
jednoducho sa nebude platiť tým, ktorí nič nerobia.
Ani si neviete predstaviť, koľko je dnes v skutočnosti ľudí, ktorí sa opierajú o lopatu. Vieš, je taký výraz:
jeden kope a siedmi sa opierajú o lopatu. No je to
skutočne tak. A nech si vezmeme čokoľvek, počnúc
vzdelaním, vedou, prakticky akúkoľvek profesiu,
všade dookola je veľmi veľa ľudí, ktorí jednoducho
dostávajú mzdu, a pritom nič užitočné neprinášajú.
Nuž, je to tak. A prerozdelenie alebo mzda za prácu,
tie sú dnes absolútne nespravodlivé.
Vezmime si jednoduchý príklad. Je podnik a je
majiteľ podniku. Pochopiteľne, on ho zorganizoval,
on dáva ľuďom mzdu, možnosť zarobiť. Ale koľko
dostane percentuálne majiteľ a koľko sa platí človeku? Plus sebestačnosť a mnohé iné… to si ekonómovia vyjasnia, nebudeme teraz zachádzať do
ekonomiky. No skutočne, ak sa všetko vytvorí čestne a správne, uvoľní sa ohromné množstvo prostriedkov. A ukazuje sa, že človek nemusí pracovať
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osem hodín, alebo aj viac preto, aby zarobil oveľa viac, než zarába teraz. Tak je to. Toto všetko je
prepočítané, toto všetko nevzniklo len tak. No, a to
bola podobná spoločnosť.
T: Áno. Taká bezpečná spoločnosť.
IM: Samozrejme. Teraz si sa dotkla bezpečnosti.
Povedzte, vari to nie je prekrásne, keď prichádzaš
k obchodu, vystupuješ z auta, kľúče necháš v aute,
aj taška s peniazmi ostala v aute, vzal si si, koľko
potrebuješ, aby si si kúpil žemľu, vošiel si, kúpil si
si žemľu, prišiel si, všetko zostalo na mieste, pretože nikomu ani na um nepríde vziať cudzie. Vari to
nie je prekrásne, spať s otvorenými dverami? Napríklad, ani byt, ani dom sa nezamyká, nepotrebuješ množstvo signalizácií, lebo nikto k tebe nepríde,
ani ti nič neukradne, ani ti zlé neurobí. Tento svet,
taký slobodný a bezpečný, vari to je zlé? Alebo človek nie je hodný takéhoto sveta? Podľa mňa je toho
hodný. A vari toto nemôžeme urobiť? Môžeme.
A teraz mnohí povedia: „Nuž, a čo zločinci… no veď
sú aj chorí.“ Pochopiteľne, že musí existovať služba, ktorá dohliada na čistotu mravov a bezpečnosť,
no musí to byť jednotná služba, ktorá úplne zodpovedá za bezpečnosť človeka. Tak, ako máme teraz
u nás Ministerstvo mimoriadnych situácií. Akýmikoľvek hrozbami a akýmikoľvek nebezpečenstvami
sa musí zaoberať práve jedna služba, no musí byť
jednotná pre celý svet. A aj súčasné technické možnosti umožňujú urobiť svet absolútne bezpečným,
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pretože trestný čin nemôže zostať nepotrestaný.
A ak dopredu vieš, že keď vykonáš trestný čin, budeš potrestaný, akosi neveľmi sa ti už chce vykonať
ho, tým skôr, ak žiješ v dostatku a nepotrebuješ to.
Teda všetko je veľmi jednoduché.
A ešte nebudú zainteresovaní, takí, ktorí by podporovali a páchali zločiny. A tu je veľmi zaujímavá
otázka. Málokto z ľudí sa nad tým zamýšľal, samotný systém je vytvorený tak, že… Poviem to jednoduchšie: ak existuje polícia, musí existovať zločinnosť. Polícia sa vytvárala preto, aby bojovala so
zločinnosťou. Ak je lúka, existuje aj majiteľ lúky,
teda včely musia prinášať med. Tak aj samotná zločinnosť rodí celý systém boja a kontroly, milióny
a milióny ľudí na celom svete je zapojených do tohto systému, ale zločinnosť bola aj bude. Prečo? Pretože sa vytvárajú podmienky pre to, aby existovala.
Ak odoberieme zločinnosť, tak kam sa podejú tieto
milióny ľudí? Všetci to veľmi dobre chápu. Hoci,
je možné poraziť zločinnosť? Ľahko.
Veď my všetci sme ľudia. Aj títo zločinci, keď si
ich vezmeme, tak v skutočnosti sú to... No ja nehovorím o ľuďoch, ktorí sú skutočne chorí, ktorých
ľuďmi nazvať nemožno, to sú zvieratká. No, vo všeobecnosti tí, ktorí páchajú trestné činy, sú k tomu
donútení, sú to ľudia riskujúci. Riskujú svoj život,
riskujú zdravie. Áno, idú proti človeku, idú, konajú protiprávne skutky, no majú sklony k riskovaniu, sú to takí, čo hľadajú adrenalín. A vari sa
pre takých ľudí nenájde v Tvorivej spoločnosti práca,
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ktorá je spojená s rizikom, tam, kde sa môžu prejaviť a zarobiť oveľa viac, než čo si nakradnú? Žiť
budú oveľa lepšie a bezpečnejšie než teraz, keď
kradnú a páchajú trestné činy. A ešte, čo je najdôležitejšie: ak teraz zločinec žije a pľujú na neho...
nuž zločinec je zločinec. No na druhej strane, ak
bude v Tvorivej spoločnosti tento človek pracovať
pre blaho ľudstva, tak všetci mu budú ďakovať
a chváliť ho. Vari to nie je príjemné?
T: Áno, s veľkou úctou.
IM: Veď jednoducho povedzte, priatelia moji, čo je
pre vás príjemnejšie: aby na vás pľuli, alebo aby
vám darovali kvety? Taká jednoduchá ponuka.
A zároveň viac zarábaš a zarábaš čestne, spíš spokojne a s hrdosťou na teba pozerajú tvoji príbuzní
a blízki. No, je to lepšie? Všetko je možné. Všetko
možno urobiť, všetko možno zmeniť a všetko je to
v rukách ľudí, ak by si to priali.
T: Prekrásna alternatíva, áno.
IM: No pravdaže. A o všetkom tomto sa v podstate
hovorí v 8 osnovách Tvorivej spoločnosti. Práve si
povedala, že ich máš. Tak poď, vysvetlíme, čo je to
Tvorivá spoločnosť, jednoducho tak, že si prejdeme tieto osnovy.
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00:22:10 ‒ 00:30:15
T: Poďme. Prvá osnova, Igor Michajlovič – Život Človeka: „Život Človeka je najvyššou hodnotou. Život
každého Človeka je potrebné chrániť ako svoj vlastný.
Cieľom spoločnosti je zabezpečiť a garantovať hodnotu života každého Človeka. Nie je a nemôže byť
nič cennejšie ako život Človeka. Ak je dôležitý jeden
Človek, znamená to, že sú dôležití všetci Ľudia!“
IM: A či to nie je tak? Úplne prvá osnova – Život
Človeka, nič nemôže byť viac. A teraz poďte, rozoberieme si, prečo v dnešných časoch v našom
spotrebiteľskom formáte je všetko presne naopak.
Tak pozrite: záujmy spoločnosti sú nad záujmami
človeka, záujmy štátu sú nad záujmami človeka.
Prepáčte, priatelia moji, toto ja nechápem… Áno,
chápem, viem všetko, no na druhej strane nechápem, ako môže byť spoločnosť bez človeka, ako
môže byť štát bez človeka, no skutočne. Tak čo je
najcennejšie, čo môže byť tu na tejto zemi?
T: Človek a jeho život, samozrejme.
IM: Ľudský život je najcennejší, to je to, čo musíme chrániť. Nie je a nemôže byť nič cennejšie.
Vari to nie je tak? Je. No veď v tom je aj garancia
Života Človeka. Aj jeho zabezpečenie, keď sa s celou spoločnosťou staráme o Život Človeka. Odtiaľ
pramení všetko: aj medicína, aj vzdelanie a všetky
sociálne zabezpečenia, aj množstvo výhod, ktoré
sú zamerané na človeka. A čím sa odlišuje Tvorivá
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spoločnosť od spotrebiteľskej? Spotrebiteľská je
zameraná na lož, klamstvo, manipuláciu a skryté
otroctvo. A v otroctve sa nachádzajú všetci, dokonca aj tí, ktorí si myslia, že riadia svet. Oni sú
v otroctve samotného systému, sú neslobodní. Ale
tu je sloboda, skutočná sloboda.
Tak si predstav, oligarcha, ktorý si môže ísť kúpiť potraviny na trh bez dvadsiatich ochrankárov,
pretože ich nepotrebuje, k nemu len prichádzajú
a hovoria: „Ďakujem! Ďakujem, že tak veľa robíte
pre spoločnosť!“ Nuž vari to nie je príjemné? On
prichádza, a hovoria mu: „Počuj, kamarát, neber
si tieto banány? Vezmi si tieto, veď ty si dobrý človek, podarujem ti to najlepšie. Podarujem! Pretože
si urobil tak veľa dobrého!“ Nuž, bude človeku príjemne, alebo nie?
T: Super, samozrejme.
IM: Alebo ako teraz: on ide a má dvadsať ochrankárov, pretože každý druhý ho chce zmlátiť, pretože okradol každého, koho len mohol. No čo, nie je
to tak? A sám seba posadil do väzenia a chvasce
sa tým. Sú takíto ľudia spokojní so životom? Nie,
nie sú. Spokojní sú len s tým, že im niekto závidí.
No vari je to závisť? Len hlupáčikovia im závidia,
tí, ktorí nevedia, ako žijú.
T: Igor Michajlovič, keď hovoríme o hodnote života, Tvorivá spoločnosť je absolútne mierová spoločnosť, je to spoločnosť bez vojen.
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IM: V Tvorivej spoločnosti nemôže byť pojem „vojna“. Čo je to vojna? Nech hovorí kto chce, čo chce,
vojna je v skutočnosti chamtivosť jedného človeka.
Je to chorý sociopat s takou nenásytnosťou a pýchou, že až začína vojnu. A všetko ostatné, to sú
zámienky, to sú rozprávky pre ľudí. On potrebuje
cudzie, a práve preto aj rozpúta vojnu, lebo chce
zabrať cudzie. A to je všetko. Chce olúpiť, ožobráčiť
národ, chce ho pokoriť a urobiť svojím otrokom.
Poďme sa pozrieť do histórie. Veď súčasná história
spotrebiteľského sveta… to čo bolo pred viac ako
6 000 rokmi, to je prakticky všetko vymazané.
T: Áno, absolútne nič, história sa začína neskôr.
IM: Len veľmi málo možno nájsť. A celá história sa
začína kedy? Od vytvorenia práve spotrebiteľského formátu, keď sa stal človek človeku vlkom, keď
jeden človek začal dominovať nad druhým. Objavil
sa pán, a objavil sa otrok. A odtiaľ začala história. A kto je v našej histórii najznámejší? Chorí
sociopati. V skutočnosti zvery, a nie ľudia. Máme
dejiny o ľuďoch? Máme dejiny o zveroch: kto koho
zožral, koľko ľudí zničil a podobne. A toto sú naše
dejiny? Týmto sa pýšime? Toto je naša minulosť
a stojí za to pripomínať si ju? Bolo by lepšie na ňu
zabudnúť a nikdy ju nespomínať. Nie, pamätať si
treba, všetko si treba pamätať, priatelia moji, aby
už nebolo tak, ako v minulosti, aby sme sa v budúcnosti toho nedopúšťali. Preto pojem „vojna“,
ten vôbec nemôže byť v Tvorivej spoločnosti, pretože opäť, hodnota života Človeka je nad všetkým.
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A opäť. Jeden vládca chce vziať čosi druhému
vládcovi. No v chápaní: „jeden vládca chce vziať
čosi druhému vládcovi“ – zdá sa, akoby ľudia ani
človek vôbec neexistovali. Všetko je to biomasa,
otroci. Jednoducho jeden vládca posiela svojich
otrokov, aby vybojovali otrokov a majetok druhého vládcu.
T: Aby realizoval svoje záujmy.
IM: A kto sú títo otroci? To sú ľudia, to sme my
všetci. A nami manipuluje čiasi chorá psychika,
chamtivosť.
T: Áno, presne tak.
IM: Tak. A po správnosti, ak by to bolo normálne,
povedzme, po ľudsky, ako sa hovorí, už nehovorím o Tvorivej spoločnosti, jeden vládca má nejaké
výhrady voči druhému. Tak oni dvaja by bojovali
medzi sebou a my, národ z jednej aj druhej strany, si na nich stavíme, a ešte by sme aj zarobili na
tejto show.
T: Prekrásny scenár.
IM: Prekrásny. Podľa mňa to tak aj má byť. A od
koho to závisí? Od ľudí. Keď ti vládca hovorí:
„Choď, bojuj,“ tak načo pôjdeš bojovať a zabíjať
niekoho, priateľ môj? Veď on je vládca, ktorý ťa
postrkuje do vojny. Vezmite jeho a postrkujte ho
pred sebou.
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Kto je to vládca? Bez suity je nikto. Proste choré zviera, ktoré postrkuje ľudí do vojny. Čo treba
urobiť? Zviera postrkovať pred sebou. Postrčíte
z jednej strany, a tí ho postrčia z druhej strany.
A to je všetko, tu máte show, a bavte sa. Vojny sa
skončia? Skončia. Nuž, toto je vtip, samozrejme,
ale v Tvorivej spoločnosti je to nereálne. Prečo?
Lebo všetka moc patrí ľuďom, pretože celé ľudstvo
je jedna veľká rodina. Načo bojovať v rodine, keď
sú to všetko príbuzní a blízki?
T: Áno. Je šialené počúvať, že vôbec v spoločnosti
sú také myšlienky, že vraj vojny, to je prirodzený
stav, odvolávajúc sa na Platóna, na toho istého,
ktorý rozprával...
IM: Ja som len chcel povedať: veď všetci títo Platónovia, Kantovia...
T: Áno, všetci filozofi.
IM: Áno-áno, filozofi, na základe ktorých potom
sformovali ospravedlnenie otrokárskeho systému. Sú to tí, ktorých ústami sa ľudia, ktorí vládli
druhým ľuďom, snažili ospravedlniť svoje vládnutie, svoju krutosť a neľudskosť. Práve preto ich aj
propagovali. Dodnes sa tento Platón všade študuje. Takisto Machiavelli, Kant, Hobbes, áno a všetci ostatní. Prečo? Pretože učia práve o spotrebiteľskom formáte, rozprávajú, že človek bez vojny, to je
nereálne, človek aj tak musí bojovať. Človek nesmie
bojovať, to po prvé, pretože nie je nič cennejšie,
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ako ľudský život. Vziať ho je ľahké, ale vrátiť ho
nemožno. Nuž, ako možno ísť proti Bohu? Veď oni
nechápu, že sa budú musieť zodpovedať.
T: Ako s tým žiť.
IM: „Nuž, momentálne radosti sú oveľa cennejšie.
Potom, veď to bude potom a ktovie, či to bude.
A teraz som poslal na výpravu množstvo otrokov
a oni mi priniesli čosi na tanieriku“. Proste človek
musí byť Človekom a nie otrokom, prestať robiť
hlúposti, a všetko sa zmení.
00:30:16 ‒ 00:42:44
T: Igor Michajlovič, práve druhá osnova Tvorivej
spoločnosti – Sloboda Človeka, že „každý človek,
na základe práva narodiť sa, má právo byť Človekom. Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovnoprávni.
Každý má právo voľby. Na Zemi nemôže byť nikto a nič nad Človekom, jeho slobodou a právami.
Uplatnenie práv a slobôd Človeka nesmie porušovať práva a slobody iných ľudí.“
IM: Samozrejme. Podľa mňa, tu je celkovo všetko
povedané. A znovu, ešte raz zopakujem, že všetky
tieto osnovy, to je výsledok úsilia a želaní všetkých
ľudí, celej zdravej spoločnosti našej zemegule.
T: Igor Michajlovič, právo byť človekom, to je, že…
Povedzme, tí, ktorí nás možnože prvýkrát pozerajú,
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čo môžu povedať? Že: „predsa my všetci sme,
v princípe, ľudia, všetci sa rodíme ako ľudia, všetci
sme ľudia“.
IM: Samozrejme, áno.
T: A čo to znamená v Tvorivej spoločnosti?
IM: A prečo nimi prestaneme byť? Znovu, čo je to
status Človeka? To je najvyšší status, pre neho
sú všetky blahá, všetky slobody. Môže človek sám
seba pripraviť o tento status? Ľahko. Keď vykoná
niečo protiprávne, alebo ohrozí práva a slobodu, či
blahá iného človeka. Veď či bude normálny človek
ohrozovať druhého človeka? Nebude. A kto bude
ohrozovať? Zviera. A ak sa človek stáva zverom,
tak prestáva byť Človekom. Človek je v podstate
duálny: je v ňom Anjel, aj zviera. Teda je v ňom
to, čo sa nazýva Človek s veľkým Č, a je v ňom tá
zvieracia časť, ktorá je teraz v spoločnosti v podstate stimulovaná, a ktorá v spoločnosti celkovo
dominuje. Ale v ňom, v každom z nás, je aj Človek,
alebo, hovoriac religióznym jazykom, ten, kto sa
môže stať Anjelom.
A práve Tvorivá spoločnosť, to je spoločnosť Človeka, a nie spoločnosť zvera. A ak sa človek nejakým
spôsobom, na základe akýchsi emócií, myšlienok a tak ďalej, stane zverom, tak potom je nebezpečný pre spoločnosť, je nebezpečný pre iného
človeka. A nie je nič cennejšie ako život človeka.
No on stráca svoj status, lebo sa stáva zverom.
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A ak sa raz stal zverom, stráca status Človeka,
čo sa musí stať? Nuž to, čo mu prislúcha: buď
tento status dočasne stratiť, alebo, ak ochorel,
potrebuje liečenie. A ak nenávratne, tak nenávratne. Inak to nemôže byť, spoločnosť sa tiež
musí očisťovať.
T: A status zvera čo predpokladá? Je to izolovanosť človeka alebo niečo dočasné...?
IM: Poviem to tak: akýkoľvek tvoj čin nasmerovaný proti slobode, teda proti druhému človeku,
ťa zbavuje statusu Človeka čiastočne, dočasne
alebo navždy v závislosti na tom, aký zločin si
spáchal. No uvediem jednoduchý príklad. Pochopí
ho každý a mnohí povedia: no ako to môže byť?
Povedzme, že je semafor, svieti červená, prejazd
je zakázaný. No kto z nás šoférov to neporušil?
A prečo to porušujeme? Pretože to, čo nám maximálne hrozí, je pokuta. Ale veď my vytvárame veľmi nebezpečné podmienky tým, že prechádzame
na červenú, dokonca aj keď sme presvedčení, že
tu nikto nie je a my prefrčíme.
Prečo sa stávajú autonehody so smrteľnými následkami? Pretože sa objavujú také myšlienky: „my
prefrčíme“. Prefrčali sme, človek bol zranený, toto
už je najhrubšie porušenie. To už je veľmi vážne
protiprávne konanie. Chápem, stávajú sa nešťastné náhody, ktoré nezávisia od ľudí, nuž všeličo
sa stáva: aj technika zlyhala alebo niečo ďalšie.
Ale keď úmyselne prechádzame na červenú, dajú
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nám pokutu. Ak sú peniaze, tak to vôbec nie je
problém. Vari je to trest? Vari to zastaví človeka?
A tak tu, z pozície Tvorivej spoločnosti znižuješ
svoj status Človeka tým, že predstavuješ hrozbu,
možné ohrozenie iných ľudí. Siahaš na ich slobodu a právo, na ich zdravie. Teda trest musí byť
aký? Taký, z ktorého sa nevykúpiš. Aspoň 100 hodín verejnoprospešnej práce. Prečo si to urobil?
Spravidla preto, aby si druhým ukázal, aký si frajer, aby si sa pochvastal. A preto, aby zvieracia
pýcha skrotla, tu máš, povedzme, 100 hodín verejnoprospešnej práce, a to tam, kde ťa všetci vidia.
To znamená čistenie verejných záchodov, ako napríklad v supermarketoch a podobne, upratovanie
územia, vozovky tam, kde si porušil predpisy, aby
ťa všetci videli, že si tých 100 hodín odpracovávaš,
povedzme po dve-tri hodiny denne vo voľnom čase.
Budeš ich potom porušovať?
T: Nie, samozrejme.
IM: Bude ich porušovať niekto z tvojich známych?
Tak, napríklad, ja som ich porušil, tak umývam,
čistím, robím poriadok na verejných miestach. Ty
si ma videla. Budeš ich porušovať?
T: Samozrejme, že nie. Prirodzene, to je príklad, áno.
IM: Zamyslíš sa. Taký veľmi ťažký príklad. Takže, poriadok bude ideálny. Pretože všetky pravidlá
cestnej premávky sú napísané ľudskou krvou a my
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ich ignorujeme, lebo často bývame príliš sebaistí.
Často sme však príčinou smrti druhých ľudí.
Alebo človek si vypil, sadol si za volant, chápe, že má
spomalené reakcie, ale on je „hrdina“. A ak nasadol
a spôsobil haváriu a pripravil o život druhého človeka, existuje pre neho ospravedlnenie, alebo nie?
Veď to je úmyselné konanie. Čo to znamená? Znamená to, že zver v ňom natoľko dominuje, že stráca
svoj status. Je nebezpečný pre spoločnosť, a preto,
že vzal život druhému, musí byť zbavený svojho.
Tu je to jednoznačné.
Ale netreba nevyhnutne človeka pripraviť o život.
Načo? Tu musí pracovať, prinášať úžitok celému
ľudstvu a odrábať do konca svojich dní zverský
čin, ktorý vykonal. No o status človeka už bude
pripravený. Podľa mňa je to spravodlivé a správne. Toto sú, pravdaže, otázky na právnikov, oni ich
napíšu, porozprávajú a urobia všetko. Všetkým sa
musia zaoberať špecialisti.
Ale preto, aby bol u nás poriadok, preto, aby sme
boli slobodní, musíme byť čestní a spravodliví.
Neporušovať, neohrozovať nikoho, potom ani teba
nebudú. Vtedy spokojne prídeš k obchodu, môžeš
nechať auto otvorené aj s kľúčmi a nikto ho nevezme, pretože vie, že keď zoberie cudzie, tak stratí
všetko. To je neodvratné. A súčasné technológie to
umožňujú, aj odsledovať, aj všetko ostatné. Každý
človek bude zainteresovaný na tom, aby svet bol
bezpečný a čestný. Preto nemá zmysel porušovať
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zákony. Teraz, v spotrebiteľskom formáte, keď všetci všetko porušujú, je to akýsi prirodzený proces
sám o sebe. Človek človeku je vlkom, preto zver dominuje. Ale v Tvorivej spoločnosti také nesmie byť,
a ani len dôvod na to nesmie byť, pretože človek
musí byť zabezpečený. Nepotrebuje nič porušovať
a nepotrebuje siahať na cudzie.
T: A čo sa myslí tým, že nič nemôže byť nad človekom?
IM: A tu je znovu to, o čom sme hovorili. Ako môže
byť nejaký spoločenský alebo štátny, alebo ešte
nejaký vymyslený záujem nad človekom, ak človek, to je najvyšší status? A čo je to spoločnosť?
Už sme to dnes rozoberali. Či to nie je človek? Štát,
vari to nie je človek?
T: Nuž, sú rôzne názory o tom, čo…
IM: Sú rôzne názory, áno. A v skutočnosti, ak odoberieme človeka, čo ostane?
T: Nič.
IM: Tak čo je najvyššie? Človek. A nemôže byť nič
vyššie ako človek. Preto toto musí byť to fundamentálne. A všetko, čo sa vytvára a predpisuje
v legislatívnom rámci, všetko musí byť orientované na slobodu a blaho človeka. Teda poďme, uvediem jednoduchý príklad. Teraz máme spotrebiteľský formát, a ten je zakonzervovaný, je to uzavretý
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systém, ktorý smeruje zvonka dovnútra. Je tu
neustála konfrontácia, odpor, ktorý v skutočnosti smeruje k samozničeniu. My to vidíme, pozorujeme, toto už nie je, povedzme, tajná informácia,
a všetko k tomu smeruje.
A čo je to Tvorivá spoločnosť? Je to otvorený systém, teda ide z vnútra von. Aj tu, u nás sa objavuje množstvo slobôd. Teda naopak, na vybudovanie života, zdravia, ľudských slobôd, jeho bláh.
Všetko je orientované na jeho blaho. Teda človek
musí žiť podľa možnosti čo najlepšie. A všetko, čo
sa robí, všetko sa musí robiť preto, aby sa zlepšil ľudský život. Tvorivá spoločnosť je orientovaná
na človeka. A vari je to dnes u nás tak? Vari sme
orientovaní teraz, v našom spotrebiteľskom formáte na to, aby sme dali človeku blahá? Robí sa
všetko, aby sa zlepšil jeho život? Veru nie, všetko
je presne naopak: okradnúť, ohovoriť a tak ďalej.
T: Zlepšiť život jednotlivcov, áno.
IM: Zdanlivo zlepšiť. Veď sa nedá zlepšiť život, povedzme, …tým, ktorí stoja na čele korporácií alebo
niečoho podobného. Tí, ktorí zhoršujú život ľudí,
veď oni nezlepšujú svoj život. No ako je to možné? Nie, oni len robia zle sami sebe. „Nuž, také sú
pravidlá hry“, vravia. No aké sú to pravidlá hry?
V podstate je to neľudská, živočíšna existencia.
Ničíme prostredie, ničíme vzájomné vzťahy, rozdúchavame vojny a podobne. Áno, vyvolali vojny, im
sa to hodí, zarobili na tom. Nuž, a čo ďalej? No čo,
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žijú dlhšie, prestali byť chorí, sú viac milovaní, či
čo? Alebo si niečo vyslúžili, čo ja viem, raj, alebo
čo? Áno, požili si tu v odlesku raja, vytvorili si túto
ilúziu, povedzme, v domácom prevedení so silnou
ochrankou – ale je to také isté väzenie, taká istá
klietka, ibaže zlatá.
T: Sami sa izolovali.
IM: Áno. Sú to chorí ľudia, úprimne poviem, sú
to neľudia, ktorí uspokojujú svoju megalomániu
tým, že môžu manipulovať cudzie osudy. Ale veď
to je nezmysel. Veľmi často, žiaľ, nezodpovedne.
Ale v Tvorivej spoločnosti to nie je možné. Prečo? Pretože tu je „samospráva“. A mnohí vravia:
„Samospráva – to je nebezpečné. Veď ako je možné dať človeku samosprávu?“ No a poukazujú na
negatíva a podobne. Áno, samospráva je výborná. A ešte niektorí vravia: „A čo málo vzdelaní
ľudia...? Veď oni nevedia, čo treba“. Priatelia,
v podstate dnes sa to u nás akceptuje... niekoľko
stovák ľudí sedí v parlamentoch, každý deň prijímajú množstvo zákonov.
V Tvorivej spoločnosti je to nemožné. Prečo? Musia
existovať jednoducho navrhnuté pravidlá. A to je
všetko. Ľudia ich prijímajú v referende a všetko sa
deje v súlade s nimi. Teda je to jednorazové a ďalej, keď sa niečo mení, súčasné technológie a prístroje umožňujú celému ľudstvu byť v kontakte.
A pretože sa to týka nás, týka sa to našich práv,
našich bláh, preto my sami máme záujem na tom,
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aby sme prevzali zodpovednosť za akékoľvek zmeny, ktoré sa týkajú nášho blahobytu, nášho života, teda, aby sme my za to hlasovali. Toto sa
v konečnom dôsledku volá samospráva, keď rozhoduje celá spoločnosť, či niečo bude alebo nebude. A práve v Tvorivej spoločnosti musí byť všetko
jasne navrhnuté tak, že zlepšovať je možné, ale
zhoršovať život človeka nie je možné. Takéto smerovanie musí byť. No, keď sme to už načali, tak si
povedzme o tom, čo je nutné.
T: Tak poďme k tejto osnove.
00:42:45 – 00:44:41
IM: Tak znova, najjednoduchšie pravdy: Nesmie
byť žiadna inflácia, nesmú byť žiadne krízy, nesmú byť rozdiely v cenách za rovnaké potraviny
alebo rovnaký tovar, nech je to hocikde. To znamená, že na celom svete musí byť všetko jednotné, rovnaká pláca za tú istú prácu alebo profesiu.
Musí byť rovnosť.
T: Takisto nie je migrácia za prácou.
IM: Samozrejme. U niekoho to vyvoláva otázku:
„A to už ako? Tak napríklad, ovocie, ktoré rastie
niekde v Brazílii, ale treba ho odviezť kamsi na
druhý kontinent. Veď to stojí peniaze“. Priatelia,
veď to je smiešne, keď sa pýtajú takéto nekompetentné otázky. To sa volá logistika.
39

Relácia Tvorivá spoločnosť

Z Brazílie sa posiela toto ovocie niekam na iné
miesto vo svete, ale súčasne sa odtiaľ do Brazílie
posiela niečo iné, teda koordinuje to všeobecná
logistika. To je ekonomika (makroekonomika),
ktorá sa prepočítava veľmi ľahko a všetko sa koordinuje, všetko funguje ako hodinky, a v skutočnosti nikde a nič nie je stratové. Ale je jednotná cenová politika, ktorá neumožňuje dvíhať
cenu. Môžeš znižovať cenu, zvyšovať kvalitu, no
znižovať kvalitu nemôžeš. To sú prosté skutočnosti, zamerané na život človeka. Čo sa teraz
u nás deje? Zoberme si len farmáciu. Jedna a tá
istá účinná látka v nejakom preparáte, teda v nejakých tabletkách: vyrobí sa ich 10 000 rôznych
druhov na tom istom základe a cena je od niekoľkých centov do tisícov, také je rozpätie cenovej
politiky. Prečo? Je meno, je firma, a tak podobne.
Nie je pravda, že účinkuje lepšie, často to účinkuje ešte aj horšie, ako to za centy. Je toto možné
v Tvorivej spoločnosti? Nie je to možné. Prečo?
Pretože také odvetvia, ako farmácia, však...
00:44:42 ‒ 00:46:09
Zdroje musia byť spoločné, mám na mysli ropu,
plyn a podobne. Nemôžu nikomu patriť, tak ako
elektrina, slnečná energia, alebo dážď, voda... No
veď nemusíme chodiť ďaleko. Myslím, že od roku
1999 v Bolívii zaviedli daň z vody. Prečo?
T: Áno. Zakázali ľuďom zachytávať dažďovú vodu.
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IM: Samozrejme. Pretože pod tlakom Svetovej
banky bol prijatý zákon, že všetky vodné zdroje,
vrátane dažďa, patria jednej korporácii. Dokonca
ani nie štátu, korporácii.
T: Samozrejme.
IM: A celý štát, celá Bolívia, všetci občania, museli
platiť daň tejto korporácii, kupovať...
T: Kupovať licenciu na dažďovú vodu.
IM: Na dážď. Nuž, priatelia, tak v takejto spoločnosti žijeme. Áno, pochopiteľne, národ sa vzbúril
a nakoniec to museli zrušiť. Ale koľko miliárd za
ten čas zarobili? Tak takto sa to robí: tá stovka
ľudí, alebo niekoľko stovák ľudí prijíma zákon, na
ktorom niekto zarobí veľmi veľa peňazí, a niekto
veľmi veľa peňazí stratí.
T: Áno, je to nejaká divoká situácia, viete, že...
IM: Akáže divoká?
T: Samozrejme. To je už absurdné.
IM: Pozrite sa, čo sa deje. A či už dnes neobchodujú so vzduchom?
T: Nuž, áno, predávajú ho v plechovkách.
IM: Veď preto ti to aj vravím.
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T: Áno. Čerstvý vzduch v Číne na internete...
IM: Čerstvý vzduch. Áno, už predávajú čerstvý
vzduch. Nech sa páči, prosím. Humor, ale za tým
humorom stoja naše kruté vzájomné vzťahy.
00:46:10 ‒ 00:49:21
Tá istá reklama, ktorá nám nezodpovedne niečo vnucuje. A vari môže byť v Tvorivej spoločnosti predkladaná ľuďom klamlivá informácia? Pretože, opäť, ty
nesieš zodpovednosť za to, akú informáciu podávaš.
Ak obsahuje hrozbu, lož alebo podvod v prospech
niekoho (väčšinou pre seba), tak si za to zodpovedný.
Ale keď sa uskutočňuje prirodzená kontrola, tak ty
garantuješ, že predávaš niečo modré gumové, ale ak
dodáš čierne železné, tak sám sa pripravuješ o status
Človeka. Veď všetko je jednoduché. Ty to už nebudeš
chcieť, ani nikto z tých, ktorí vedia, čo sa ti stalo, to
nebude chcieť, pretože ty si sa vydal na cestu proti
Človeku, proti ľudstvu. Všetko je jednoduché.
Poďme si pozrieť to, čo sa deje, o čom sme hovorili – reklama, všetky... A ako pracujú súčasné
médiá? Veď to je úplná manipulácia. A čo sa vnucuje? Rozdelenie, oddelenie, násilie, sú to všetky
tie obrazy, ktoré nám vnucujú. Či to nie je tak? To
sú dominantné obrazy v našej hlave, ktoré utvárajú naše nálady, ktoré v nás mimovoľne vyvolávajú
emócie, či chceme, či nie. Ukazujú nám film o vražednom maniakovi, a my začíname sympatizovať
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s týmto obrazom. Je to normálne, priatelia moji?
Avšak tak pracuje naše vedomie.
T: Časťou propagandy je rozhodne celý filmový
priemysel, samozrejme.
IM: A neľudské vzťahy? Takisto filmový priemysel,
ako vravíš, takisto správy a podobne – samé negatíva, samé emócie, všade je rozdelenie, oddelenie,
propagácia násilia, propagácia nie ľudského, ale
zvieracieho. Je to normálne? Dá sa v takom ideologickom prostredí zostať normálnym človekom?
T: Viete, absolútne prevrátené hodnoty. Ba ani ľudia už nechápu, čo je dobré a čo je zlé.
IM: Samozrejme. No dá sa to všetko napraviť?
Ľahko. Veď to závisí od nás.
T: A médiá v Tvorivej spoločnosti?
IM: V Tvorivej spoločnosti masovokomunikačné
prostriedky musia patriť spoločnosti, ľuďom. Nemali by byť súkromné. Áno, môžu byť nejaké portáliky,
a podobne. Ľudia musia mať slobodu, aby dokázali niečo vytvoriť. Každopádne bude rozdiel, niekto
hovorí o jednom, niekto o druhom, ale malo by to
byť všetko smerované na tvorenie a zjednotenie.
Ak niekto, nedajbože, začína hovoriť o rozdelení, tak
v koho záujme to bude robiť? V záujme ľudí? V záujme človeka? Nie, samozrejme. A zasa je to konanie
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ako v spotrebiteľskom zriadení. Za tým všetkým
je niečí záujem, to znamená, že to smeruje proti slobodám a blahobytu človeka. Znamená to, že
sa človek sám pripravuje o ten status. Musí sa to
okamžite prerušiť, no a človek, ktorý sa pripravil o status Človeka, sa musí zodpovedať za svoje
činy, pretože zámerne podvádzal, zámerne rozdeľoval, zámerne páchal zločin voči celému ľudstvu.
Všetko je to veľmi jednoduché.
00:49:22 ‒ 00:52:51
T: Ešte sú aj otázky, ktoré sa týkajú ekonomiky,
a médií. „A čo tá plánovaná ekonomika a médiá, ktoré
patria spoločnosti, či sa to neprejaví na rozmanitosti?
Teda, nebude to celé takpovediac unifikované...?“
IM: Samozrejme, že sa to neprejaví. Veď sme práve
o médiách hovorili, niekto sa špecializuje na humor, niekto na vedu a ďalší na niečo iné. Môžeme
vytvoriť mnoho prekrásnych pozitívnych príkladov,
je možné propagovať dobro, Lásku... Vravia: „Bude
to nudné“. Nebude to nudné, bude to zaujímavé.
Bude to znamenité, a bude to veľmi rozmanité. Takže opäť, čo to znamená plánovaná ekonomika? Plánovaná ekonomika, ktorá sa plánuje pre celý svet.
Vieme, koľko treba, povedzme, múky alebo pšenice, koľko nám treba banánov na celom svete: kde
a koľko spotrebujú. Veď je to všetko ľahké. A všetko sa plánuje: vieme, kde čo dobre rastie, kde je to
možné objednať. Nuž, a týmto všetkým sa zásobujú
44

Relácia Tvorivá spoločnosť

národy. Ale nikto nezakazuje vytvárať nové, krásne
a zaujímavé. Veď aj tak bude súkromné podnikanie. Konkurencia bude v každom prípade.
Ale musí byť jasné, nie je možné navyšovať cenu
a znižovať kvalitu. Môžeš znižovať cenu, keď zvyšuješ
kvalitu. Ako ľudia budeme z toho iba profitovať.
Teda, všetko na zlepšenie života, na zlepšenie kvality nášho bytia, na pozdvihnutie nášho blahobytu,
toto všetko vítame. Všetko ostatné sa musí odmietať
a odstraňovať, to, čo je proti nám. Je to zložité?
T: Nie. Naopak, prekrásne.
IM: Hovoria: „Niekto bude mať moc, veď niekto
bude riadiť?“ Priatelia moji, v Tvorivej spoločnosti
nebude mať moc nikto. Pojem „moc“ nesmie vôbec
existovať, a vtedy to bude správne. Samozrejme,
že musia byť nejakí manažéri, musia byť zodpovední ľudia, ktorí koordinujú niektoré činnosti,
ale to sú len ľudia, ktorí sa najímajú na prácu. Ale
musia chápať, ak zodpovedajú za spoločné, musia byť všetkým na očiach, oni, ich príbuzní a podobne. A každý cent sa musí prepočítavať. Prečo?
Lebo nesmú byť tajné programy, ktoré dnes existujú. Veď my nevieme, aké zákony sa prijímajú,
čo a kam ide, lebo existuje taký stupeň – „tajné“,
„o bezpečnosti“ a tak podobne. To nesmie byť...
Každý cent sa musí sledovať. A každý človek to
môže vidieť, keď si otvorí tablet. Všetko musí byť
viditeľné, aj každá činnosť sa musí kontrolovať. Ak,
napríklad, človeka vybrali na nejaký zodpovedný
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post, kde vykonáva nejakú koordinačnú prácu, ale
on podľahne korupcii a začne praktikovať rodinkárstvo a podobne, niekomu dá zarobiť (nejakej
súkromnej firme), to všetko bude okamžite viditeľné. Moderné možnosti, vrátane elektronických,
umožňujú sledovať a všetko vidieť. Chápete? To
znamená, akýkoľvek pohyb peňazí. A ak človek
podľahne nejakej korupcii, alebo pracuje pre niekoho za nejakú výhodu alebo privilégium, tomu sa
musí okamžite zamedziť. Toto nie je možné, v Tvorivej spoločnosti je to nereálne, pretože sa sám
okamžite oberá o status. Prečo by to človek robil? On nedostáva moc, on dostáva zodpovednosť.
A musí chápať: keď raz prišiel, súhlasil s týmito
pravidlami hry. Áno, musí dobre zarábať, ale nesmie sa dopúšťať zločinov.
00:52:52 ‒ 00:56:57
Alebo, zoberme si oblasť medicíny, to najboľavejšie. Mnohí vravia: „Akože? Veď teraz lekári v niektorých štátoch veľa zarábajú. A potom?“ A potom budú musieť zarábať nie menej ako teraz,
ale v skutočnosti viac. Ale oni musia zarábať na
tom, že ľudia sú zdraví, a nie na tom, že im robia,
napríklad, nepotrebné operácie. Veď dnes sa po
celom svete vykonávajú státisíce závažných chirurgických operácií, bez informácií o týchto operáciach, ktoré človeku prinášajú škodu a nie úžitok.
A všetci to vedia. A prečo? Sú poisťovne, sú drahé
operácie, ktoré sa robia.
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Robil som v oblasti vertebrológie takmer 30 rokov,
poznám tú profesiu veľmi dobre a videl som mnoho
chirurgických operácií, ktoré sa vôbec nerobili podľa indikácie. Ba poviem ešte viac, veľká časť chirurgických zásahov na chrbtici pri herniách, pri degeneratívnych zmenách a tak podobne, áno, čiastočne
aj pri úrazoch, sa robí absolútne nie podľa indikácie. Prečo? Sú drahé, zaujímavé a výhodné.
T: Hrôza.
IM: To je úmyselné konanie lekára, ktorý začne
strašiť pacienta a veľmi dobre vie, že jeho zásah
mu bude iba na škodu, a nie na úžitok. V tom je
tiež problém. Je toto v Tvorivej spoločnosti možné?
Nie je to možné. Prečo? Lebo lekár musí dostávať
len za zdravie človeka, keď mu ho zlepšuje, a nie
zhoršuje. A rodinný lekár alebo obvodný lekár má
určitý rajón, určité množstvo ľudí, za ktorých je
zodpovedný, napríklad, ako terapeut, a čím je viac
zdravých, tým lepšie zarába.
T: Výborne.
IM: Takže čo bude zavádzať? Preventívne opatrenia.
Čím viac spraví chirurg správnych operácií, ktoré
neuškodia, tým lepšie zarobí. Ale nie tak, že privlečú každého, aby zarobil na každom. To nesmie byť.
Všetko sa to prepočíta, všetko je to elementárne.
T: Nuž, tieto zmeny sú veľmi potrebné, lebo, pokiaľ vieme, tak teraz sa to týka práve medicíny,
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a pandémia COVID-19 nám práve mnohé ukázala,
v akom stave sa medicína nachádza.
IM: Práve pandémia, žiaľ, ukázala celú svetovú medicínu, jej žalostný stav na celom svete. Je toto možné v Tvorivej spoločnosti? Nie je to možné. Prečo?
Lebo každý lekár chápe, že keď sa len stretne
s niečím nepochopiteľným, musí to prekonzultovať s ostatnými. Objavili, že je to nebezpečný
vírus, nový vírus a podobne, v okamihu bude lokalizovaný a nebude sa šíriť. Ale keby aj došlo
k nejakému rozšíreniu (nuž, stáva sa), aj tak sa
to bude okamžite lokalizovať.
Tak prečo sa teraz, pandémia COVID-19 tak veľmi rozšírila? Pretože sme nerešpektovali a nerešpektujeme základné hygienické pravidlá. Je toto
v Tvorivej spoločnosti možné? Nie. Prečo? Lebo teraz, keď je niekto bez rúška, je to hrdinstvo, frajer
bez rúška. Ale v Tvorivej spoločnosti, ak by si si
nedal masku a nesplnil základné hygienické požiadavky, tak môžeš uškodiť zdraviu iného človeka, si zodpovedný za iného človeka. Budeš sa tak
chovať? Samozrejme, že nie.
T: Ohrozenie jeho života.
IM: Áno, dáš si aj tri rúška, len aby bolo všetko
v poriadku. Zastaví to pandémiu? Ľahko. Pochopte, ide iba o zmenu prístupu k situácii. A hrdina
nebude ten, čo dnes: „hrdina“ – to je ten, čo robí
najviac priestupkov a koná proti ľudstvu. Naopak,
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hrdinom musí byť ten, kto koná v prospech ľudí,
ten, kto prinesie oveľa viac úžitku ako škody. Všetko sa musí zmeniť. Pre koho má pracovať veda?
Pre človeka. Musí robiť všetko, aby sa zlepšila kvalita života človeka, aby sa zväčšil jeho blahobyt,
a vtedy to bude správne.
00:56:58 ‒ 01:04:58
T: Dnes sa vo vede len sťažujú, že sa zmenšuje
financovanie tohto odvetvia, hoci veda v podstate musí slúžiť na zlepšenie kvality života človeka,
ako vravíte, na zvýšenie výnosu...
IM: Poviem to jednoduchšie. Dnes vo vede... nechcem nikoho uraziť, ale s takým určitým maximalizmom poviem, že maximálne 2% zo všetkých
ľudí, ktorí pracujú vo vede, sa zapodieva vedou.
A 98% sú tí, ktorí, ak tam nebudú (oni len míňajú prostriedky), tak nič nestratíme, akurát získame. Pretože je tak veľa povaľačov, ktorí sa zaoberajú iba mlátením prázdnej slamy, plagiátorstvom
a prepáčte, blbosťami v pravom slova zmysle. Tak
mi prepáčte ten výraz, ale inak sa to nedá povedať.
Skúšajú hocijakým spôsobom odôvodniť svoju činnosť. Robia práce, ktoré si nikto nepozrie, a ktoré
nemajú žiadne využitie, a tak podobne.
Čo je podľa mňa veda v Tvorivej spoločnosti? Keď
existuje koeficient efektívnosti samotného vedca
alebo vedeckého spolupracovníka. Prináša vklad
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do obecnej pokladne, zlepšuje život spoločnosti,
zlepšuje sa môj blahobyt alebo sa zvyšuje kvalita
môjho života – a to je všetko. Znamená to, že je
chlapík, mal by dostať odmenu, titul, a podobne.
V závislosti od toho, nakoľko zlepšil svojou činnosťou život spoločnosti a každého človeka, podľa
toho by mal mať zodpovedajúci titul. Chápeš? Ale
nie teraz, keď jeden druhému rozdáva, vytvárajú
sa nejaké také enklávy, ktoré rozhodujú, kto tam
bude, komu dať aký titul, a podobne... Všetko sa
kupuje, predáva... Taká hlúposť, no je to pravda,
všetci o tom vedia. To je veda.
Dokonca, keď zoberieme veľkú vedu, zoberme
napríklad fyziku, s tým ich Veľkým hadrónovým
urýchľovačom, kde naháňajú častice, hľadajú, vytvárajú, zaoberajú sa veľkou vedou. Koľko miliárd
do toho vložili?
T: Nuž, veľmi veľa prostriedkov, samozrejme. Gigantické náklady.
IM: Tak poď, pozrieme sa na tento príbeh. Mnohí si
to všimli, nuž, je to, ako to je, niektorí majú ďaleko
k fyzike. A ako to bolo v skutočnosti? Len celkom
nedávno, pred našimi očami, vytvorili tento urýchľovač, prijali množstvo ľudí, postavili celé mesto.
Spustili ho. Pracovali, pracovali, ale osoh žiadny.
A koniec, peniaze došli, prestávajú ich financovať.
Čo chceli nájsť? Higgsov bozón? Ale bozón nikde,
nemohli ho nájsť. A koniec, peniaze dochádzajú, štát to už nefinancuje, už to nie je zaujímavé.
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A zrazu, v posledný týždeň objavujú Higgsov bozón. Taká revolúcia, priam v poslednej chvíli, ako
vo filme. Nič vám to nepripomína? Ako keď sa jadrová bomba zastaví dve sekundy pred. Tak aj oni:
financovanie končí o týždeň, a oni dnes objavili...
No, aj keď Higgs mal šťastie, aspoň sa dožil toho,
že mu dali cenu, že... napokon našli tú časticu.
A či našli tú časticu? Záleží na tom? Pomenovali akúkoľvek časticu, ktorú uvideli, a to je všetko,
a dokáž, že to tak nie je.
T: A úžitok pre ľudstvo?
IM: Ako to zlepšilo môj život? Jednoduchá otázka.
Ako to ovplyvnilo kvalitu života každého z nás?
Kvalitu života tých, ktorí sa zúčastňujú na týchto
experimentoch a zarábajú na tom, to chápeme, že
to zlepšilo. A náš život, spoločenský? A to je veda?
No to, čo robia, počítajú, veď to sa dá na tablete...
povedzme, to môže vypočítať každý študent. Ukazovali sme to a hovorili už kedysi dávno a oveľa
presnejšie a dôkladnejšie. Veď všetko sa dá spočítať a prepočítať. Nie, je potrebné míňať verejné
peniaze, a ty hovoríš: „nefinancuje sa, znižuje sa
financovanie vedy.“ Akej vedy? A opäť, v čom teraz
dominuje veda?
T: Vojenský priemysel, samozrejme.
IM: Samozrejme. Tam, kde to smeruje k sebazničeniu. A ak použijeme tieto prostriedky užitočným spôsobom?
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T: No áno. Keby sa postavilo toľko miest, koľko
bolo zničených počas...
IM: V jednej z relácií sme spolu hovorili práve
o tom, že všetky tieto zdroje, ktoré sú teraz nasmerované, zdôrazňujem, vedecké zdroje, zamerané na rozvoj prostriedkov a možností na vzájomné
zničenie ľudí. Ak by sa nasmerovali, to znamená,
intelekt tých ľudí, by sa nasmeroval na rozvoj FYZIKY ALLATRA, zložili by sa všetky puzzle dokopy, už by sme mali ideálnu spoločnosť. Nie je to
tak? Také pojmy ako prostriedky, peniaze, či niečo
iné, by zmizli samé od seba, pretože toto všetko sa
dá vytvoriť. Všetko, čo si zoberieme, je výsledkom
skladania atómov. Akékoľvek atómy, to sú častice
a všetko ostatné. Z čoho vznikajú častice? Z vlny.
Vlna – to je energia. Energia – to je informácia. Riadením informácie vytvoríš všetko, čo potrebuješ.
T: Takže odkiaľ pochádza „kto ovláda informáciu…“
IM: „...ten vládne svetu“. No tým sa nemyslela jednoducho informácia, kto, kde, ako, ale v priamom
zmysle tohto slova.
T: PRAPÔVODNEJ FYZIKY... Igor Michajlovič, je tu
ešte jeden moment, o ktorom by som chcela hovoriť v našej relácii. Keď sa hovorí, že je potrebné
bezpodmienečne uspokojiť blahobyt ľudí, uvádzajú
dosť známy experiment „Vesmír-25“: experiment
s myškami s veľkými titulkami, že vytvorili rajské
podmienky – a život sa zrazu stal peklom.
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IM: To je to isté, ako dielo Utópia. No hovoria, utopická spoločnosť… Je to experiment, ktorý sa konal s určitým zámerne vypočítaným výsledkom.
Ale ľudia nie sú myšky, to po prvé. Po druhé, keď
vytvárame normálne podmienky, dôstojné človeka,
ponechávame tým možnosť rastu. Plus správna
ideológia. Bude sa človek správať ako myš, ležať na
gauči, nerobiť nič a degradovať? Určitá časť nepochybne bude. A či to tak nerobí aj teraz, táto časť?
Znovu si vezmime: akékoľvek povolanie, nech sme
kdekoľvek, vždy nájdeme týchto trúdov, ktorí nič
nerobia. Všade naokolo sú oportunisti. Taký človek vytvára dojem, že pracuje, v skutočnosti si
chodí po výplatu, nič ho nezaujíma, odbyje si to.
Presne tak, ako neprináša úžitok teraz, nebude
ho prinášať ani potom. Ale ak urobíme módnym
aktívny, spoločensky užitočný obraz života, všetko sa zmení. Potrebujeme správne obrazy. Nie tie
súčasné obrazy, ktoré sú vnucované a financované našou pozornosťou v dnešnom svete. Ale potrebujeme správne obrazy, pozitívne, potrebné, ktoré
zlepšujú život celého ľudstva, ktoré rozvíjajú vedu,
zvnútra von. To je to, čo nám dáva možnosť existovať široko-ďaleko a zaujímavejšie. A nezmršťuje
nás do bodu sebazničenia.
T: Ešte, mimochodom, na potvrdenie toho, čo ste
povedali, že všetky experimenty sa vytvárali s určitým cieľom, tak práve v tomto experimente „Vesmír-25“ bolo cieľom niečo iné: pochopiť, koľko väzňov je možné zhromaždiť dokopy v cele, aby nedošlo
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ku vzbure, ku kritickému bodu. Hoci, keď to ľuďom
predkladajú, utajujú tento fakt, že voľný priestor
bol obmedzený preto, aby… a manipulujú tým pre
niečo iné, samozrejme.
IM: O tom predsa nehovoria. Po prvé, keď sa zhromaždia v jednom uzatvorenom priestore ľudia psychologicky odlišní, ktorí nie sú v súlade a a priori
nemôžu spolupracovať, bude tam poriadok? Nebude.
01:04:59 ‒ 01:11:11
T: Veľmi dôležité sú duchovno-morálne hodnoty,
to je základ.
IM: Určite. Robili však aj ďalšie experimenty, keď
v jednej kapsule bolo niekoľko ľudí úplne izolovaných od vonkajšieho sveta a cítili sa normálne,
žili v mieri a v pokoji. Prečo? Ľudia musia, dajme
tomu, preletieť na inú planétu, malo by to zabrať
veľa času, je to vesmír a podobne. A opäť, ten istý
vesmír, tá istá kozmická stanica, koľko ľudí sa nachádza v obmedzenom... a nič, je to normálne.
T: Výborne. Áno, predsa to dokážu. Existujú príklady toho, že ľudia môžu spolu fungovať a žiť
pokojne.
IM: Všetko môžeme, áno. Ale Tvorivá spoločnosť
v prvom rade nie je uzavretý priestor, je slobodný.
V tom je zmysel. Je to skvelé, pretože, ako hovorím,
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Tvorivá spoločnosť prináša blahobyt, robí človeka
Človekom. Čo by mohlo byť lepšie? Kto tomu môže
stáť v ceste? Vari bude človek stáť v ceste Tvorivej spoločnosti? Nie, len zviera, ktoré môže stratiť svoju moc. Ale zato, keď sa vybuduje Tvorivá
spoločnosť, bude okamžite jasné, kto je kto. Kde sú
zvieratá, a kde ľudia.
T: Už teraz vidno, ako sa toho systém bojí. Dokonca dnes sme hovorili o samoorganizácii ľudí, a aj
tu je vidieť, ako veľmi chce systém vnútiť, že samoorganizácia sa rovná anarchii, takmer chaosu,
bezpráviu.
IM: To nemôže byť chaos a nemôže to byť anarchia.
Všetko musí byť veľmi jednoduché a veľmi ľahko
zorganizované. To znamená, že nič sa nesmie komplikovať, treba zjednodušovať. Všetko zložité sa
nakoniec pokazí, zlyhá. A keď je všetko jednoduché, všetko je spoľahlivé, všetko funguje.
T: Áno, vo všetkých dobách predsa ľudia chceli
skutočne vybudovať takú samorozvíjajúcu sa spoločnosť, ktorú by spravovali ľudia sami. A dnes sa
v politológii navrhuje taký formát, ako je občianska
spoločnosť. Občianska spoločnosť však podľa názoru Hobbesa, Kanta, Aristotela a Jean-Jacques
Rousseaua nemôže existovať bez nadstavby, takej,
ako je štát, ktorý ju musí kontrolovať.
IM: Ako inak! „Musia byť kontrolóri“. Prečo? Pretože celá táto banda, ktorú si vymenovala, „veľkých
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filozofov ľudstva“, tak povediac v úvodzovkách,
sa riadila tým, že všetci ľudia, to nie sú ľudia, sú
to barani a musia mať pastiera, ktorý ich pasie.
Rozumieš? Strihá, holí a živí sa nimi. Nemáme už
možno dosť pastierov, priatelia moji? Buďme slobodní ľudia, staňme sa konečne tým, koho nazývajú Človekom, a pozrime sa pravde do očí. Všetci sme predsa dospelí, všetci sme moderní ľudia,
a všetko veľmi dobre chápeme. Je ľahké vybudovať
spoločnosť, ktorá sa bude spravovať sama.
V ich dobe, v dobe týchto „veľkých filozofov“, to
samozrejme bolo nemožné. Prečo? Pretože rozdelenie a obrovské vzdialenosti, oddeľujúce ľudí, to
neumožňovali. No teraz, s technickým pokrokom,
sme všetci prepojení. Všetci súčasne môžeme
riešiť množstvo problémov. Tak kto nám bráni?
Všetko je jednoduché. Preto sa netreba na niekoho spoliehať, ale treba si vykasať rukávy a vpred
– a všetko bude, pretože nám je všetko dané,
všetko máme.
T: Presne tak, áno.
IM: Samozrejme. Preto sa musíme starať o našu
budúcnosť, budúcnosť našich generácií, budúcich
generácií, a čo je najdôležitejšie, aby tieto budúce
generácie boli. A ak budú, a navyše budú existovať v Tvorivej spoločnosti, okrem vďačnosti nám
nič iné nepovedia. Ale ak to budeme robiť tak ako
v súčasnosti, tak stojíme pred veľkou otázkou:
budú vôbec budúce generácie?
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Takže sa treba pozrieť pravde do očí a zodpovedne
pristupovať k prítomnosti, a tým skôr k budúcnosti, pretože budúcnosť sa zajtra stane našou prítomnosťou. A dnes závisí od nás, akým dneškom
bude pre nás zajtrajší deň. Veď dnes môžeme
zlepšiť náš zajtrajšok. Takto by sme sa mali rozvíjať, takto by sme mali žiť. V tom je zmysel Tvorivej spoločnosti: aby sme každý deň pracovali na
tom, aby bol nasledujúci deň lepší pre všetkých
a pre každého. V tom je zmysel, práve ten najhlbší zmysel Tvorivej spoločnosti.
A len touto cestou sa môžeme cez most Tvorivej
spoločnosti dostať k vybudovaniu Raja, k skutočne ideálnej ľudskej spoločnosti. No tá budúcnosť,
to už je Tvorivá spoločnosť, to už je súčasnosť, to,
čo sa už realizuje.
T: Igor Michajlovič, to, čo hovoríte, veľmi inšpiruje
ľudí a mnohí hovoria, že to znie tak fantasticky,
že také...
IM: ... že sa to zdá nereálne.
T: ... že, sa to zdá byť dokonca nemožné.
IM: Poviem to jednoduchšie: ak budeme sedieť a nič
nerobiť, tak to aj zostane fantastikou. Nuž svojho
času som každý deň počúval, že je to nemožné, že
je to nesplniteľné, no každý deň som to robil. Preto
to odporúčam aj vám, priatelia moji. Aby sa fantastika stala realitou, treba jednoducho pracovať,
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treba zavádzať fikciu do nášho reálneho života,
a vtedy sa nemožné pre nás všetkých stane možným. To, čo nemôže jeden, môžu všetci spolu.
T: Tak sa stalo, Igor Michajlovič, že sme len tak krátko, ale predsa, prebehli všetkých našich 8 osnov.
IM: Navrhujem ich prečítať, pretože sme našim
priateľom povedali len o dvoch osnovách. Prečítaj
všetky a budeme pokračovať.
T: Dobre, ďakujem.
IM: Aby naši priatelia mali aspoň predstavu, čo je
to 8 osnov (tí, ktorí nevedia).
01:11:12 ‒ 01:18:59
T: Tak pokračujem. Tretia osnova Tvorivej spoločnosti – to je bezpečnosť Človeka, o ktorej sme
hovorili: „Nikto a nič v spoločnosti nemá právo
ohrozovať život a slobodu Človeka! Každý človek má garantované bezplatné poskytovanie základných, životne nevyhnutných potrieb, vrátane
stravy, bývania, lekárskej starostlivosti, vzdelávania a úplného sociálneho zabezpečenia. Vedecká, priemyselná a technologická činnosť spoločnosti sa musí zameriavať výlučne na zlepšenie
kvality ľudského života.“
IM: Toto sme už hovorili.
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T: Určite. „Garantovaná je ekonomická stabilita:
vymiznutie inflácie a kríz, stabilné a rovnaké ceny
na celom svete, jednotná menová jednotka, fixné
minimálne zdanenie alebo žiadne zdanenie.“
IM: Áno. A tu by som chcel ešte podotknúť, že banky
musia patriť výhradne spoločnosti. Nesmú byť súkromné banky, inak budú inflácie, inak budú krízy,
a bude množstvo problémov, s ktorými žijeme. Teraz
trochu odbočím. Povedzte, páči sa vám (obraciam
sa na priateľov), priatelia moji, že to, čo ste si mohli
kúpiť za nejakú sumu pred piatimi rokmi, teraz už
za tú sumu nekúpite? Už to stojí omnoho viac. Páči
sa vám, že je neustála inflácia, stále sú krízy, a tie
úspory, ktoré si šetríte, sa znehodnocujú? To znamená, že ste pracovali, a niekto vás pripravil o tieto
prostriedky, o tie možnosti a majetky, ktoré ste si
nahromadili. Je to spravodlivé? Je to nespravodlivé. Preto vôbec nesmú byť súkromné banky. Vtedy bude všetko stabilné a celkove nebude inflácia.
A to, čo ste si zarobili, to budú vaše úspory.
T: Áno.
IM: No to je okrem toho, že existuje aj sociálne zabezpečenie a tie výhody, ktoré sú vám dané už zo
zákona. Vari je to zlé?
T: Na základe statusu Človeka.
IM: Samozrejme, na základe statusu Človeka.
A to sú už prebytky, ktoré si môžeš ušetriť, môžeš
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ich odovzdať svojim deťom, vnukom a podobne.
Vari je to zlé? No najdôležitejšie, priatelia moji, to,
čo môžeme urobiť teraz a odovzdať svojim potomkom, to je šťastná budúcnosť, bezpečná, krásna,
taká, kde je človek človeku priateľom. Správne?
Poďme ďalej.
T: No a ešte jeden bod práve o bezpečnosti človeka. A to je: „bezpečnosť Človeka a spoločnosti
pred akýmkoľvek ohrozením sa zabezpečuje jednotnou celosvetovou službou na boj s mimoriadnymi situáciami.“
IM: To, o čom sme už hovorili.
T: Áno. Štvrtá osnova Tvorivej spoločnosti – transparentnosť a otvorená dostupnosť informácií pre
všetkých: „Každý človek má právo na získanie spoľahlivých informácií o pohybe a rozdelení verejných finančných prostriedkov. Každému človeku
sú dostupné informácie o stave realizácie rozhodnutí spoločnosti. Médiá patria výlučne spoločnosti
a odrážajú informácie pravdivo, otvorene a čestne.“
IM: Správne.
T: Piata osnova – tvorivá ideológia, jeden z mojich
obľúbených bodov: „Ideológia musí byť zameraná na
popularizáciu najlepších ľudských vlastností a na
skoncovanie so všetkým, čo je namierené proti človeku. Hlavnou prioritou je priorita ľudskosti, vysoké
duchovno-mravné zameranie Človeka, humánnosť,
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poctivosť, vzájomný rešpekt a posilnenie priateľstva.
Vytvorenie podmienok pre rozvoj a výchovu Človeka
s veľkým Č, kultivácia morálno-mravných hodnôt
v každom človeku a spoločnosti. Zákaz propagandy
násilia, neprípustnosť a odsúdenie akejkoľvek formy rozdelenia, agresie, prejavu proti ľudskosti.“
Šiesta osnova Tvorivej spoločnosti – rozvoj Osobnosti: „Každý človek v Tvorivej spoločnosti má právo na všestranný rozvoj a sebarealizáciu. Vzdelávanie musí byť bezplatné a rovnako dostupné
pre všetkých. Vytvorenie podmienok a rozšírenie
možností Človeka na realizáciu jeho tvorivých
schopností a talentov.“
Siedma – spravodlivosť a rovnosť: „Všetky prírodné zdroje patria Človeku a sú spravodlivo rozdeľované medzi všetkých ľudí. Monopolizácia zdrojov
a ich iracionálne využívanie je neprípustné. Tieto
zdroje sa spravodlivo rozdeľujú medzi obyvateľov
celej Zeme. Človeku je garantované zamestnanie,
ak si to želá. Odmena za prácu v rovnakej pozícii,
špecializácii a povolaní musí byť rovnaká na celom svete. Každý má právo na súkromný majetok
a príjem, avšak v rozsahu individuálnej kapitalizácie stanovenej spoločnosťou.“
A ôsma osnova – to je samospráva v spoločnosti: „Pojem 'moc' v Tvorivej spoločnosti neexistuje,
pretože zodpovednosť za spoločnosť ako celok, za
jej vývoj, životné podmienky a harmonický poriadok leží na každom Človeku. Každý človek má
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právo podieľať sa na riadení záležitostí Tvorivej
spoločnosti a na prijímaní zákonov na zlepšenie života Človeka. Riešenie spoločensky dôležitých, sociálne závažných a ekonomických otázok
vplývajúcich na zmenu kvality života Človeka je
predmetom celonárodnej diskusie a hlasovania
(referendum).“
IM: No v tomto prípade sa elektronické referendum môže uskutočniť, povedzme, v priebehu niekoľkých dní, veľmi rýchlo a ľahko, keď bude spoločnosť aktívna. „Ale ako prinútiť spoločnosť, aby
bola aktívna?“ zaznievajú teraz také otázky.
Priatelia, netreba nikoho nútiť. Týka sa to nášho
blahobytu a urobíme to veľmi svedomito a usilovne, pretože sa to týka nielen nášho blaha, ale aj
blaha našich detí, vnukov a pravnukov. Preto sa
budú všetci správať zodpovedne, verte mi.
A hovoria: „Ale ako? Človek nemá tú, či inú špecializáciu, profesiu a podobne. Ako sa zorientuje v ekonómii alebo v niečom inom?“ Priatelia,
veľmi jednoducho. Uvediem jednoduchý príklad.
Predložia zákon, že niektorá skupina výrobkov
má zdražieť, pretože niekomu sa na tom zachcelo
zbohatnúť. Nie lacnejšie, ale drahšie.
A tu všetci povieme: „Priatelia, prepáčte, a kto
predložil tento návrh?“ Normálny človek, ktorý
pomáha spoločnosti, to neurobí. Môže to byť iba
kto? Nepriateľ ľudstva. Raz môžu predložiť takýto
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návrh, druhýkrát ho už nikto nepredloží. Vari nemám pravdu? Mám.
Teda všetko je čestné, otvorené a skutočne ľudské. Ale navrhovať zákony, ktoré zlepšia náš život, áno, to je možné. A potom ich budeme všetci
spolu prijímať, pretože uvidíme, ako sa zlepšuje
náš blahobyt.
V súvislosti s nejakou situáciou sa však zasa
môže stať, že na to, aby nám bolo zajtra lepšie,
dnes musíme vydržať. Musí to byť opodstatnené
a v ľahko dostupnej forme vysvetlené všetkým.
Ľudia s tým môžu súhlasiť, povedzme, trošku si
niekde utiahnuť opasok, ale zajtra to zaručene
musí byť lepšie.
T: Samozrejme.
IM: A kto sa v tom nevyzná, povedzte mi, keď sa to
týka každého? Všetci sa v tom vyznáme.
T: Igor Michajlovič, samozrejme, to, čo bolo Vami povedané, ako vyzerá Tvorivá spoločnosť vo Vašom poňatí, a to, čo sme si prečítali v 8 osnovách, je krásne.
IM: Ľudia to chcú. V skutočnosti to chcú všetci.
T: Veľmi chcú, skutočne veľmi chcú žiť v takej
spoločnosti.
IM: Samozrejme.
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01:19:00 ‒ 01:28:00
T: Vzniká otázka: aké sú teda potrebné kroky
k realizácii takejto spoločnosti? Čo treba urobiť,
aby sme to realizovali?
IM: V skutočnosti existujú dva spôsoby. Dnes môžeme informovať celú svetovú populáciu, so všetkými prehovoriť, všetci sa môžeme stretnúť, napríklad, na nejakej platforme a usporiadať referendum.
V ústave každej krajiny sa píše, že najvyššia moc
patrí ľuďom, a keď ľudia chcú, môžu to všetko zmeniť. Toto však nie je úplne správna cesta. Prečo?
Pretože po prvé, narazíme na rôzne rozdelenia,
rôzne konfrontácie, nedorozumenia. Navyše, taký
prudký prechod spôsobí chaos, a potom budeme
musieť príliš mnoho, tvrdo pracovať, zlaďovať, aby
sme to urobili. Nie je to úplne správne. Toto je jedna
strana. Po druhé – je to príliš dlhá cesta. Za desať
rokov to v každom prípade neurobíme. No, nepodarí
sa to, bez ohľadu na to, ako by sme to chceli.
Na jednej strane sa zdá, že je to ľahké! Čo je na
tom, pohovoriť so všetkými?! Ale to sa len tak zdá.
V skutočnosti to bude mimoriadne ťažké a problematické pohovoriť so všetkými, dohodnúť sa,
odovzdať, potom pripraviť referendum, odhlasovať
a podobne. Možno, ako variant.
Podľa môjho názoru je však najsprávnejšie konať
prostredníctvom politiky, cez tento systém, ktorý
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v súčasnosti dominuje. A čo znamená prostredníctvom politiky? Ako voliči volíme politikov. Ak teraz
budeme hlasovať za tých politikov, ktorí podporujú
a sú pripravení realizovať Tvorivú spoločnosť... A to
sú aj politici, aj strany, aj mnohí, povedzme, tí, ktorí
pôjdu do politiky prvýkrát. Ak zdieľajú Tvorivú spoločnosť, znamená to, že sú to ľudia, ktorých podporujeme, a za ktorých hlasujeme, a oni tak budú
propagovať Tvorivú spoločnosť, budú ju realizovať.
Všetko sa takto výrazne urýchli a zlepší. Prečo?
Napríklad, do niektorej krajiny, môže to byť ktorákoľvek, vstúpila dominantná strana, ktorá berie
moc do vlastných rúk, ale jej cieľom je vybudovanie Tvorivej spoločnosti. Bude schopná vybudovať
Tvorivú spoločnosť v jednej krajine? Nebude, pretože všade okolo bude spotrebiteľstvo. Už však môže
niečo urobiť a vylepšiť. Povedzme, aspoň, že ľudia
zapracujú týchto 8 osnov do ústavy, zmenia zákony, urobia ich viac ľudské, zamerané na blahobyt
človeka, na človeka. Toto už možno urobiť. A hneď
uvidíme, či podporujú líniu, ktorú deklarovali, alebo ju jednoducho využili ako nástroj, aby sa dostali
k moci, a aby znova žili v starom formáte. Opäť
platí, že ak prišli, aby sa chopili moci pod heslom
„Tvorivá spoločnosť“, nabudúce jednoducho odídu.
Ale navyše, potom počas budovania Tvorivej spoločnosti, sa budú zodpovedať spoločnosti za to, že
zdržovali jej rozvoj. Veď, keď budujeme Tvorivú
spoločnosť, je to skutočne dôležitý okamih, keď ju
budujeme, keď ju tvoríme. A robíme to, čo chcú
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všetci ľudia na tomto svete. Toto ľudstvo chce
a musí sa to urobiť, a urobiť to spoločne podľa
svojich síl a možností. Ak sa však niekto vzoprie,
niekto je proti, a len zviera, nie človek, sa môže postaviť proti, znamená to, že tieto zvieratá sa musia
zaistiť. Prečo? Pretože v budúcnosti, keď sa realizuje Tvorivá spoločnosť, taká šelma nemôže mať
právo a postavenie človeka.
Samozrejme, oni ako oportunisti to potom začnú
rýchlo chápať a podporovať. Už sme sa s tým veľakrát stretli, keď sa menil režim a tak podobne.
Nuž, je to taká kategória, povedzme neľudí, zradcov. Zradia vždy a všetko, len aby sa niekde uchytili. Nuž, v Tvorivej spoločnosti toto nesmie byť.
Preto, ak sa človek stavia proti Tvorivej spoločnosti, tak stratí status Človeka navždy. Vtedy bude
všetko správne. Ak politici podviedli svojich voličov, neplnia sľuby, tak nielen prídu o svoj politický status, ale následne aj o status Človeka. No po
nich prídu takí, ktorí to budú plniť.
A ak sa pridá, napríklad, niekoľko krajín, kde už
k moci prišli predstavitelia ľudí, v skutočnom slova
zmysle tí, ktorí sa usilujú vybudovať Tvorivú spoločnosť, a nie protežanti akýchsi klanov, oligarchov a podobne, ktorí obhajujú, ako sa vraví, čisto záujmy živočíšnej podstaty v človeku, tak vtedy
tieto krajiny, v ktorých dominuje pravda, čestnosť
a tvorivosť, vytvoria určitú enklávu. Vtedy je možné založiť nejaké, povedzme to tak, medzinárodné
koordinačné centrum v politickom zmysle. A zasa,
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kto by mal vstúpiť do tohto medzinárodného centra? Do koordinácie politických strán...
Predstavitelia a ľudia z týchto strán, ktorým dôveruje celá strana, a sú skutočne zapálení pre Tvorivú spoločnosť, ktorí ju obhajujú, žijú tým, a chápu, o čo ide. Oni, ako zodpovední, tam majú byť
delegovaní. A vtedy, už na medzinárodnej úrovni,
keď sa objaví dostatočné množstvo krajín, už to začína získavať správnejšiu formu, vtedy už prebieha
koordinácia medzi krajinami. A vtedy už je možné
začať počítať, kalkulovať, ako by to všetko malo
prebiehať, aby nedošlo k žiadnej ujme.
Poviem to ešte raz: ľudstvo už nepotrebuje revolúcie, ľudstvo potrebuje evolúciu. A treba ísť
evolučnou cestou, mierovou a správnou, pritom
nič neničiť a nezhoršovať, ale len zlepšovaním
a budovaním nového môžeme prejsť na tvorivý
formát z tohto nášho spotrebiteľského. A tu by
samozrejme mal tento centrálny výbor zohrávať
hlavnú úlohu.
Do neho majú byť pripojení odborníci v oblasti logistiky, ekonómie a vo všetkých základných oblastiach, a to preto, aby skoordinovali tieto činnosti. A potom všetko prebehne hladko, pokojne,
keď všetky krajiny prijmú určité rozhodnutie. Alebo, ak väčšina popredných krajín prijme toto rozhodnutie, vtedy môžeme prejsť pokojne. A ostatné
sa tiež pripoja, keď bude vo väčšine vybudovaná
Tvorivá spoločnosť.
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T: Ak, Igor Michajlovič, politik, ktorý, ako to často
býva, dal spoločnosti určité sľuby, že bude plniť
8 osnov Tvorivej spoločnosti, ale neplní ich.
IM: Strana by ho mala vylúčiť a nahradiť ho ďalším človekom, a mal by sa zodpovedať pred spoločnosťou aj teraz, aj neskôr. On sám seba zbavuje
statusu Človeka.
T: A pokiaľ je natoľko autoritatívny vo svojej strane, že celá strana stojí za ním?
IM: Na jeho strane a je skorumpovaná. Práve na
tento účel existuje centrálny medzinárodný výbor,
ktorý môže v akejkoľvek krajine všetkým prehlásiť,
že táto strana je neschopná. Neplnia to, čo deklarovali, nedodržiavajú 8 osnov, sú skorumpovaní, obhajujú súkromné záujmy, stavajú sa celkovo
proti ľudstvu. Na to je potrebný centrálny výbor.
Ale ak je človek natoľko autoritatívny a politici sa
do takej miery spolčili, že sa to všetko začalo diať
aj hore v centrálnom výbore (T: Je tam korupcia),
pre tento prípad je tiež to, čo kontroluje centrálny
výbor. V tomto prípade to môže byť aj platforma
ALLATRA, keďže táto organizácia stojí mimo politiky, mimo náboženstva a zjednocuje v sebe voličov
skoro z celého sveta.
T: Áno, ich rozhodnutie.
IM: Znamená to, že vtedy my ako spoločnosť to môžeme vyhlásiť a jednoducho všetko zmeniť. Neznamená
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to zastaviť a zničiť. Nie, vymenia sa jedni za druhých.
Môže sa stať všeličo, ľudia ostávajú ľuďmi. Mnohí privykli hrať podľa tamtých pravidiel, nechápu
zodpovednosť pred ľudstvom. Môžu trocha hrať na
vlastnú bránu, ako sa vraví. No poviem vám, stačí,
keď jeden poruší zákon, prejde na červenú, bude
umývať tri mesiace toalety a pravidlá viac porušovať nebude. Ale ak politik poruší slovo dané ľudstvu a dá sa skorumpovať, tak jeho zodpovednosť je
oveľa väčšia a závažnejšia. Nikto to nebude chcieť
robiť. A prečo aj? Aký by to malo zmysel?
01:28:01 ‒ 01:32:27
T: A ešte, Igor Michajlovič, neraz sme počuli také
otázky, že ľudí veľmi nadchýna idea Tvorivej spoločnosti, a hovoria: „Ale čo konkrétne máme robiť?“ – prakticky niečo robiť fyzicky, čo ja viem,
chytiť lopatu a kopať… Ako stavať?
IM: Áno, ako budovať? Tak v danej etape práve
teraz, musí ísť informačná vlna, je nutné vysvetľovať, stretávať sa a rozprávať sa s ľuďmi. Veď politici budú robiť to, čo chcú voliči, teda to, čo chcú
a potrebujú ľudia. Znamená to, že ľudia to musia
začať požadovať od svojich politikov. Tí, čo nesúhlasia, odídu, a prídu tí, čo to budú realizovať. Veľmi jednoduché. A tu môže pracovať každý človek.
A nech je to akokoľvek paradoxné, uvediem prostý príklad, dokonca taký dnešný bezdomovec,
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človek bez určitého miesta pobytu. No môže on niečo spraviť? Môže. Veď viete, ako oni chodia, často to
ukazujú v televízii, možno sa už niekto stretol s rozličnými plagátikmi „Pomôžte“ a tak podobne. A ak
napíše „Podporujem Tvorivú spoločnosť“, zavesí si
znak, práve túto osmičku v trojuholníku, však?
T: Výborne.
IM: Upúta pozornosť?
T: Samozrejme.
IM: On už je zdrojom informácií. A na druhej strane, prečo by bezdomovec nepodporoval Tvorivú
spoločnosť, ak mu bude garantované aj bývanie,
aj strava, a nebude sa musieť potulovať a žiť pod
mostom? Veď nie všetci z nich, zďaleka nie všetci,
sú alkoholici, narkomani alebo také niečo. Najčastejšie sú to zbedačení ľudia, ktorí sú na staré kolená po chorobe, alebo podobne, ktorí sa jednoducho ocitli na okraji života, ktorých obrali, oklamali
a o všetko ich pripravili.
T: Áno, podvedených je veľmi veľa, samozrejme.
IM: Veľmi veľa. A medzi nimi je veľa poriadnych
a dobrých ľudí. Môžu niečo spraviť? Môžu. Zoberme jednoduché – babička, ktorá často sedí na lavičke pri vchode. No, kto sa s tým nestretol? Hovoria: „No, čo už ona môže?“ Áno, ak sa táto babička
nadchne, a zatúži pomôcť svojim vnukom, svojim
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deťom, aby žili šťastne, aby žili oveľa lepšie ako
ona, tak ona toho môže veľa. Nie iba sedieť a posudzovať okoloidúcich a podobne, ale rozprávať ľuďom
o Tvorivej spoločnosti, tým, ktorí žijú v tom istom
vchode. Človek ide, a ona mu povie: „Počkaj, poď
sem. Vieš o Tvorivej spoločnosti? Teraz ti o tom porozprávam.“ A uvidíš, medzi nimi sa nájde niekto,
kto to môže priniesť veľkému množstvu ľudí.
Takto to funguje. Ktokoľvek môže. To je jedno, aké
má povolanie, na tom nezáleží: obchoduje na trhu
– dá si plagátik „Podporujem Tvorivú spoločnosť“.
Pritiahne pozornosť? Pritiahne. Dá na niečo odkaz alebo vizitku, alebo brožúru o Tvorivej spoločnosti. A dozvie sa človek o tom? Dozvie – ten, kto
nevedel. To predsa všetkých spája. To hlavné, čo
teraz musíme urobiť, je čo najviac šíriť túto informáciu, čo najaktívnejšie ju rozširovať a priniesť ju
každému, aby všetci ľudia počuli a dozvedeli sa
o tom, že je možné žiť inak.
Pozri sa, dnes ľudstvo nemá alternatívu, a to je
skutočne tak. Budovali aj komunizmus, vopred
utopický. Prečo komunizmus zlyhal? Jednoduchá otázka. Veď tiež prehlasovali „všetko pre ľudí“
a podobne - zachovali si moc nad ľuďmi. Nedokázali v sebe prekonať túžbu rozkazovať a ovládať.
T: Taká nadstavba.
IM: Toto je najšpinavšia podstata človeka, byť pánom nad otrokmi. Nedokázali cez to prekročiť,
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a preto sa komunizmus rozpadol. Budovali sociálnu demokraciu. Tiež niečo deklarovali, ale znova
prišlo k tomu istému. Prečo? Moc, diktatúra, „oni
sú špička, ostatní sú otroci“. Kapitalizmus. Zdá
sa, že ide o trhové vzťahy, všetko by malo byť čestné, jedni sú bohatší a majú väčšie práva, a druhí
menej majetní a majú menšie práva. Opäť rozdelenie a vládnutie, opäť páni a otroci. Ale všetci ľudia
sú si pred Bohom rovní, to znamená, že aj medzi
sebou si máme byť navzájom rovní. To je zmysel,
žiť podľa Božích zákonov. Nie podľa tých, čo spísali ľudia, ale podľa tých, čo poslal Boh. Potom bude
všetko v poriadku.
01:32:28 – 01:33:00
T: Dnes je reálne veľmi cítiť, že kapitalistický systém skutočne zlyháva.
IM: Úplne.
T: Veľmi dobre to vidno na protestných hnutiach
po celom svete.
IM: Je neudržateľný... Samozrejme. Tak prečo je
inflácia a všetky ostatné krízy, vojny? Toto všetko je zvierací systém. To je človek proti človeku.
Vari je možné takto žiť? Človek musí žiť pre človeka. Musíme žiť Láskou, podľa svedomia, potom
bude všetko v poriadku. A keď žijeme ako zvieratá, tak aj sme zvieratá. A to je cesta k zániku.
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01:33:01 – 01:36:31

T: Áno, od ľudí po celom svete veľmi vnímame požiadavku na zmeny.
IM: Ľudia to chcú. A keď to chcú, čo je potrebné?
T: Nová alternatíva.
IM: Ak ľudia chcú zmeny, ak ľudia chcú žiť dôstojne, znamená to, že musia žiť dôstojne. Ale na to,
aby sme to urobili, treba vynaložiť trocha úsilia.
Dnes to už aj politici podporujú, aj v mnohých krajinách už toto všetko začalo, a skutočne to bude
naberať obrátky. Je zložité urobiť medzi ľuďmi, napríklad, anketu? Ak je voľná chvíľka, choď
z domu do domu, rozprávaj sa s ľuďmi, komunikuj
a rozprávaj. Niektorí to už tak robia, a prináša to
dobré výsledky.
T: Áno, spomenula som si, ako ste nám tiež povedali: „Povedz, prečo hlasuješ za určitého kandidáta?“ Lebo „on podporuje 8 osnov“. Teda ľudia sa
začnú zaujímať, čo je to tých 8 osnov.
IM: Čo je to tých 8 osnov, a prečo. No najhlavnejšie je, že to skutočne môžeme uskutočniť. Ale čo
je k tomu nevyhnutné? Vynaložiť úsilie, skutočne prestať byť nepriateľom jeden druhému, a naučiť sa ľúbiť a vážiť si jeden druhého. Veď my tiež
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chceme, aby si nás vážili, a aby nás ľúbili. Či to
nie je tak? Je.
Tak poďme sa navzájom ľúbiť a poďme si vážiť
jeden druhého. Poďme a prestaňme byť leniví,
vstaňme a poďme, poďme k svetlej budúcnosti.
Naším cieľom je ideálna spoločnosť, cieľom nás
ako ľudstva.
Ale na to, aby sme docielili ideálnu spoločnosť, čo
dnes znie len ako fantastika, ani o tom zatiaľ nebudeme hovoriť, musíme vybudovať Tvorivú spoločnosť, takú, v ktorej bude príjemné žiť, a v ktorej sa chce žiť, spoločnosť ľudí pre ľudí, kde je
všetko zamerané na Človeka. Kde všetky blahá,
všetky slobody prináležia Človeku.
T: Srdečná vďaka, Igor Michajlovič! Veľmi pekne
Vám ďakujeme za hĺbku pochopenia a oduševnenosť, aj odhodlanie konať pri budovaní Tvorivej
spoločnosti.
IM: Predovšetkým musí byť na prvom mieste
Pravda. Ak začneme veci nazývať pravým menom,
keď začneme konať, všetko bude možné. Ale ak
nebudeme robiť nič, tak sa nič nezmení. Sedieť,
chcieť, nič nerobiť a očakávať, že to niekto
spraví za teba, to je nehodné človeka.
T: Dnešná informácia a beseda bola veľmi cenná.
Som rada, že prebehla práve v takomto duchu.
A daj Boh nám všetkým, aby sme nespravili chybu
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a využili túto možnosť, zjednotili sa, zabudli na
všetky nezhody.
IM: Veď žiadne nezhody neexistujú. Nezhody sú
u zvierat, u ľudí nezhody neexistujú. Jednoducho
je treba prestať sa k sebe správať ako zvieratá.
Všetko, čo bolo, prešlo. Nie je dôležité, čo bolo, ale
to, čo bude. A o to sa musíme usilovať. Je to tak?
T: Áno.
IM: O vybudovanie nového, toho, za čo sa nebudeme musieť hanbiť pred naším potomstvom. To, čo
vybudujeme, v tom budú žiť. Je to naozaj skutočné
dedičstvo, ktoré všetci môžeme vytvoriť pre celé
naše potomstvo.
T: Ďakujeme veľmi pekne! My, všetci ľudia, sme
hodní druhého, iného sveta, a závisí to na nás.
Ďakujeme veľmi pekne!
IM: Samozrejme, že sme toho hodní. To vám treba
poďakovať. Tak čo, priatelia moji, poďme sa navzájom ľúbiť. Ďakujem, že ste boli s nami.
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00:00:00 ‒ 00:00:58
T: Dobrý deň, drahí priatelia! Dnes je s nami
v štúdiu vážený Igor Michajlovič Danilov.
IM: Dobrý deň!
T: A Žanna.
Ž: Dobrý deň!
T: Po predchádzajúcej relácii vzniklo u ľudí množstvo otázok. Niektorí chápu, že je potrebné sa spájať, no kladú si otázku: „Ale ako to urobiť? Kde začať?“ Druhí zase nechápu, načo je vlastne potrebné
spájať sa, a čo zjednotenie vôbec znamená v reálnom živote. No a tretích zaujímajú perspektívy takéhoto zjednotenia, konkrétne kroky v jednotlivých
etapách a ich realizácia v súčasnej situácii. A tak
by sme sa dnes chceli porozprávať na túto tému
a vyjasniť si otázky, ktoré majú ľudia ohľadom
ZJEDNOTENIA.
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IM: Takže tu ide o to, že ľudia nechápu, kvôli čomu
sa majú spájať, čo je cieľom zjednotenia, ak som
to správne pochopil, a čo je to vôbec zjednotenie,
a akým spôsobom sa to týka Tvorivej spoločnosti?
Chápem. Nuž, pokúsime sa odpovedať.
00:00:59 – 00:05:22
T: Áno, takže prvá taká otázka: „Ja a moji priatelia
chápeme, že sa potrebujeme spájať. Ale ako? Veď
v súčasnosti, ak sa ľudia aj spájajú, zvyčajne je
to krátkodobé: na základe osobných záujmov, alebo aby zarobili. A teda, aká z toho plynie výhoda,
a plynie vôbec ľuďom z toho v Tvorivej spoločnosti
nejaká výhoda?“
IM: Začnime tým, že vybudovanie Tvorivej spoločnosti bez zjednotenia ľudí nie je možné. A tu
je nutné správne rozlišovať. Veď zjednotenie ľudí
pri budovaní Tvorivej spoločnosti sa deje na báze
spotrebiteľského formátu, hoci to znie čudne. Znamená to, že Tvorivá spoločnosť sa musí budovať
kvôli tomu, aby sme odišli od spotrebiteľského formátu, ktorý tu v súčasnosti máme, a ktorý propaguje, podporuje a prispieva k rozvoju všetkých
nízkych vlastností človeka. A preto máme všade
navôkol vojny, klamstvo, podvody. A preto každý človek, každý, zdôrazňujem, je jedno, kým je
v tomto svete, sa nachádza v úplnej neistote, nemá
prakticky žiadnu garanciu toho, že zajtrajšok príde. A to je pravda. Nikto si nie je istý zajtrajškom,
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jedine ak hlupák, alebo príliš naivný človek. Ale
realita je taká.
A práve preto spotrebiteľský formát ide sám proti sebe, veď človek človeku je tu vlkom. Takže je
tu také formovanie spôsobu života podľa zákonov
vlčej svorky. Dokonca horšie. Aj vo vlčej svorke je
viac poriadku, než je v súčasnosti medzi ľuďmi. A to
je pravda. Všetkých trápi len to, ako zarobiť, ako
oklamať, ako vyžiť, a podobne. Taký je teraz život,
takýto má formát. Aj vojny sa vedú kvôli tomu, pretože malá skupinka ľudí, a najčastejšie je to jeden
človek, ktorý kvôli vlastnej nenásytnosti a pýche je
príčinou mnohých vojen. Prečo? Pretože chce vziať
to, čo patrí druhým, potrebuje cudzie územia, potrebuje cudzie peniaze, preto sa začínajú vojny. Takže,
ako to bolo za posledných 6000 rokov, tak to aj je...
len sa to ešte zdokonaľuje, ale nie veľmi.
Je jasné, že teraz vchádzame do, povedzme to tak,
nie veľmi dobrého obdobia, a máme pred sebou dve
možnosti: buď vybudujeme Tvorivú spoločnosť,
alebo sa navzájom zničíme. To teraz nestraším, to
je realita. V predchádzajúcej relácii sme práve hovorili o klíme. Je to natoľko vážne, že sa už začala
synchronizácia negatívnych klimatických udalostí.
A to už je nová etapa, a veľmi skľučujúca, žalostná,
povedzme to tak. A preto vybudovanie Tvorivej spoločnosti je najperspektívnejšia a jediná možnosť pre
celé ľudstvo ako prežiť: prežiť v mieri bez toho, aby
sme sa zničili navzájom. A je to naozaj nutné. Ale na
to je nevyhnutné zjednotenie ľudí.
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A tu je najzaujímavejšie to, že prvotné zjednotenie
je založené na prospechu, na osobnej výhode každého. V každom prípade je tu to, čo je v nás založené:
princípy spotreby, to čo je v ľuďoch vypestované,
ony tak či tak aj ostanú dominujúce. Nie je možné
prejsť od spotrebiteľského formátu k ideálnej spoločnosti. To je nereálne. No predstavte si, že vezmeme líšku a dáme ju do kurína. Čo bude? Zle bude.
A tak aj tu.
T: Áno. Aktivujú sa šablóny.
IM: Samozrejme. Je to to isté, ako skúsiť previesť
ľudí, ktorí sú vychovaní ku konzumu, v ktorých je
už tak silno zakorenená táto živočíšna časť, dominujúca vo všetkých sférach súčasného ľudstva, a my
takéto ľudstvo chceme previesť do ideálnej spoločnosti. To je absolútne nereálne.
00:05:23 – 00:07:40
Ž: Ako sa hovorí: na ideálnu spoločnosť potrebujeme ideálnych ľudí.
IM: Presne tak. Ale ideálni ľudia sa musia vychovávať. A tak či onak, musí byť určitý prechod.
A preto najsprávnejšie riešenie... Ešte na chvíľku odbočím: v súčasnosti všetci hľadajú nejakú
„nad“-ideu, národnú ideu, zjednocovaciu ideu.
A nikto takúto ideu nemá, ani jedna krajina sveta,
ani nebude mať. Pretože jediná idea v súčasnosti
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je idea pokojnej existencie, idea toho, čo chcú všetci ľudia. A čo chcú všetci ľudia? A tu sa k tomu
dostávame, všetci ľudia chcú Tvorivú spoločnosť.
My sme, a budem sa opakovať, posledné roky (asi
nejakých deväť rokov) pracovali: dobrovoľníci po
celom svete vytvárali rôzne ankety, bola tu Lahoda, potom ALLATRA, rôzne projekty, a opýtaných
ľudí boli naozaj milióny po celej zemeguli. Všade.
A všetci chcú jedno a to isté. A na základe toho,
čo chcú všetci ľudia, na základe týchto ich želaní
sa sformovalo 8 osnov Tvorivej spoločnosti. Toto je
želanie ľudí, to, čo ľudia chcú. A je nevyhnutné to
urobiť. Avšak pri realizácii majú ľudia, ktorí chcú
v tejto Tvorivej spoločnosti žiť, množstvo otázok.
Je toho veľa, čo ľudia nechápu: „ako sa zjednotiť“,
„načo sa zjednocovať.“ A mnohí si myslia, že ak sa
zjednocujeme, tak sa tu aktivizujú šablóny minulosti, čo znamená, že sa musíme zjednotiť tým, že
spojíme naše záhrady, chladničky a peňaženky.
T: Alebo ako kolektivizácia.
IM: Áno, absolútna kolektivizácia, zlúčenie.
T: Vyrovnanie, všetko unifikované, rovnaké.
IM: No samozrejme, ako inak.
Ž: Príjmy sa rozdeľujú všetkým rovnako.
IM: Áno, takže takto nám to podsúva vedomie. No
takto v žiadnom prípade, priatelia moji. Musia byť
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aj trhy, musí byť aj súkromné vlastníctvo, a vaša
chladnička musí ostať vašou chladničkou. A do vášho vrecka nikto nesmie liezť, jedine, že by tam chcel
niečo vložiť, ale v žiadnom prípade nie brať. Takže
na týchto princípoch má byť založená Tvorivá spoločnosť a zjednotenie ľudí.
00:07:41 – 00:10:52
A tu vzniká otázka: „A čo teda znamená zjednotenie?“ Tak, priatelia, to je veľmi jednoduché, je to
zjednotenie na samotnej myšlienke. Zjednotenie
znamená to, že my spoločne vkladáme svoju pozornosť do jediného cieľa, do sformovania Tvorivej spoločnosti, na to, aby sme predovšetkým zlepšili náš
život, a zabezpečili zlepšenie života našim deťom
(celkove našim potomkom: vnukom a pravnukom).
To znamená, zanechať im svet, v ktorom bude mier,
v ktorom bude sociálne zabezpečenie, v ktorom
bude mať každý človek istý zajtrajšok. No nebudú
v ňom tieto, nazvime ich tak, parazitické myšlienky,
inak sa to nedá nazvať. Veď to sú myšlienky, ktoré sú podsúvané vedomiu, že „všetko sa musí deliť
rovným dielom“. No prepáčte, jeden človek pracuje
veľa a druhý nič nerobí – čo teraz, my sa máme deliť
rovnakým dielom? Veď to je nespravodlivé.
A Tvorivá spoločnosť, to je predovšetkým najspravodlivejšia a najčestnejšia spoločnosť. V čom sa
odlišuje? Už sme o tom hovorili, ale zopakujeme
to aj tu. Veď spotrebiteľský formát, to je systém,
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v ktorom beží hra so životmi ľudí. To po prvé. Avšak
aj so životmi tých, ktorí sa zahrávajú so životmi ľudí,
s ich životmi hrajú tiež. Plus, v spotrebiteľskom formáte sú reálne vytvorené všetky podmienky tak, aby
dominovali tie najnižšie vlastnosti človeka. Tie sa
podnecujú a podporujú. Na papieri sa píše jedno,
ale v realite sa deje úplný opak, pretože tí, ktorým
sme delegovali moc, hovoria jedno, a robia niečo iné,
a vytvárajú také podmienky, pri ktorých sa v nás
rozvíja všetko nízke, všetko živočíšne: nenávisť,
zlosť, nevraživosť medzi bratmi, a mnohé iné negatívne faktory, z ktorých sa rodí všetko. Prebieha intenzívna manipulácia vedomím, médiá sa používajú
na negatívne, sú nám podsúvané absolútne šablóny živočíšneho princípu. A tak to živočíšne prevláda
nad všetkým, čo je v nás ľudské.
Vytvorené sú také podmienky, kedy to, čo je v nás
ľudské, čo má v nás prevládať, sa nachádza v nevýhodnej pozícii. Prečo? Pretože akýkoľvek prejav ľudskosti vyvoláva v ostatných ľuďoch údiv. A o človeku, ktorý žije altruizmom, skutočným, úprimným, si
ostatní vytvárajú mienku, že je to psychicky chorý
človek, a že mu o niečo ide, že niečo chce a chce
podvádzať. Také sú šablóny. Čiže ak človek skutočne ako dobrovoľník niečo robí, robí pre ľudí, znamená to, že je buď nenormálny, alebo mu plynie z toho
nejaká výhoda. Teda pre masy je nepochopiteľné, že
ľudia konajú dobro z čistého srdca, vo svojom voľnom čase a na vlastné náklady. Proste je to nepochopiteľné. Všetci hľadajú akúsi výhodu, lož, podvod. Prečo? Lebo všetko ľudské zničili.
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00:10:53 – 00:17:04
Takže, v Tvorivej spoločnosti na úrovni zákonodarstva, a aj na všetkých ostatných úrovniach, sa
musí všetkým živočíšnym prejavom urobiť koniec
a musia sa zakázať. A musia sa propagovať a rozvíjať všetky ľudské prejavy. Je to ľahké. Toto je
ten kardinálny rozdiel. Čo to prinesie? Veľa sme
už hovorili o Tvorivej spoločnosti: o zlepšení života, o istote zajtrajška a o mnohom ďalšom. A ešte
porozprávame, možno dokonca aj dnes, o tom, čo
dobré v skutočnosti dáva človeku Tvorivá spoločnosť, a ja zdôrazňujem, každému človeku na tejto
planéte. Nikto nesmie byť chudobný, a už vôbec
nie žobrákom, nikto nesmie byť utláčaný. Prečo?
Pretože toto je prvá osnova Tvorivej spoločnosti,
v ktorej sa hovorí, že neexistuje nič cennejšie ako
ľudský život. A presne z tohto všetko aj vychádza.
No na to, aby sme vybudovali túto Tvorivú spoločnosť, je potrebné a nevyhnutné, aby sme my všetci
spoločne, skutočne všetci spoločne, sústredili svoju pozornosť na vytvorenie tejto spoločnosti, a robili to, čo môžeme. A tým najdôležitejším v prvej
etape je informovanie, informovanie všetkých, každého jedného.
Pozrite, uvediem jednoduchý príklad. Ak súhlasíme
s tým, že chceme žiť lepšie, chceme žiť v prekrásnej
spoločnosti, kde nie sú nepriatelia, kde sa netreba nikoho báť, kde máme istotu zajtrajška, kde nie
je inflácia, kde nie je korupcia, ani vôbec žiadna
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negativita, ktorú tu máme teraz, tejto negativity
niet, pretože sme ju odstránili. Chceme žiť v takejto spoločnosti, no nato treba proste len informovať všetkých našich známych. Treba zariadiť, aby
nikto z nášho okolia neostal bez informácie o tom,
že môžeme vybudovať Tvorivú spoločnosť, a my ju
musíme vybudovať. Ak toto spravíme, tak Tvorivá
spoločnosť bude, a vznikne veľmi rýchlo. Len od
nás to závisí. A teda práve na tejto myšlienke sa
máme zjednotiť. Toto nám dá výhodu, obrovskú výhodu. Takže na čom sa zjednocujeme?
T: Na tvorivej myšlienke...
IM: Predovšetkým na materiálnej výhode, výhode pre nás všetkých a našich potomkov. Nech by
sme zanechali našim deťom čokoľvek, akékoľvek
dedičstvo alebo hocičo iné, negarantujeme im, že
budú mať zajtrajšok. Prečo? Sú problémy v medicíne, problémy s mierom v tomto svete, problémy s infláciou a veľa iného. Čiže my zanechávame
naše deti, vnukov a potomkov v maximálne ťažkej
situácii v spotrebiteľskom formáte. A to im absolútne nezaručuje istotu zajtrajška, nech by sme
sa akokoľvek snažili. Ale ak zanecháme svojim potomkom Tvorivú spoločnosť, tak to im zaručí zajtrajší aj pozajtrajší deň. No nebolo by to skvelé? Ja
si myslím, že je to skvelé. A kvôli tomuto stojí za to
sa trošku posnažiť, povedať zbohom vlastnej lenivosti a začať sa rozprávať s ľuďmi. Ale tu vyvstáva
ešte jeden problém: ľudia sa boja začať rozprávať
na túto tému.
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Ž: Zase tá téma: „čo si o mne pomyslia.“
IM: No a pozrite: „Čo si o mne pomyslia? Ja som
začal hovoriť o Tvorivej spoločnosti.“ A čo je zlé na
Tvorivej spoločnosti? Prečo sa nebojíme podvádzať
jeden druhého, klamať, aby sme niečo získali, určitú výhodu? Veď nič nedá človeku väčšiu výhodu, než vybudovanie Tvorivej spoločnosti. A my sa
o tom bojíme hovoriť. No nie je to paradox?
A pozrite, priatelia moji, zoberme si ako príklad
hnutie LGBT. My nič proti nim nemáme, každý
má právo žiť svoj život tak, ako chce. Berieme ich
v danom prípade ako pozitívny príklad, že ak sa
pozrieme tak 20-30 rokov dozadu, nikto by si ani
len nepomyslel, že LGBT bude v mnohých krajinách potvrdené na úrovni zákonodarstva, a nedajbože povedať proti nim niečo zlé. Je to veľmi malá
skupina ľudí v rámci spoločnosti, ktorí získali svoje
práva. No nie je tak? A už ako menšiny sa ich nikto nesmie dotknúť. A prepáčte, priatelia moji, táto
menšina, ktorá získala svoje práva v rámci takej
citlivej témy, oni sa nebáli o tom hovoriť. Predstavitelia spoločenstva LGBT sa neboja hovoriť o svojich
problémoch, domáhať sa svojich práv, a vy, priatelia moji, vy sa bojíte hovoriť o svojich právach pri
budovaní Tvorivej spoločnosti. Smiešne? Nie veľmi. Ono je to vlastne smutné. Prečo smutné? Pretože nie sme zvyknutí postaviť sa za svoje práva.
Ale ľudia nám ukázali príklad, živý príklad toho,
ako môže svoje práva menšina, dokonca proti našej
vôli, nanútiť nám všetkým.
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A vy sa bojíte o tomto hovoriť s priateľmi, známymi,
preto, aby ste spravili svoje deti šťastnými, no a aj
preto, aby ste si sami požili v šťastí a v radosti, aby
ste sa nemuseli báť o každý cent. Čo keď ho stratíš,
alebo nezarobíš, čo bude s tvojimi deťmi? A ak ochorieš, ochorieš na vážnu chorobu, budeš mať dosť peňazí na to, aby si vyliečil svoj organizmus? A ak tvoje
dieťa nedajbože ochorie, pôjdeš žobrať, do televízie
prosiť: „Ľudia, pomôžte!“? Ale nikto vám nedá istotu. A na zahraničných klinikách sa niektoré ochorenia liečia veľmi draho, tak, že pre obyčajného človeka strednej vrstvy sú to nedosiahnuteľné sumy.
A im nezostáva iné ako začať prosiť, žobrať. To nie
je hanba? Ale zariadiť, aby medicína bola dostupná
a bezplatná, po celom svete rovnaká...
00:17:05 – 00:25:42
Prepáčte, na chvíľu odbočím, ja som veľkú časť
svojho života pracoval v medicíne, a pre mňa je to
nepochopiteľné: ako je to možné? Ako je možné, že
v štáte rodičia ostanú odkázaní sami na seba so
zdravotným problémom svojho dieťatka? Že sú nútení predať všetko, doslova žobrať, obracať sa na
cudzích ľudí s prosbou: „Pomôžte vyliečiť, zachrániť
dieťatko“? A ako je možné, že to, čo v skutočnosti
stojí máličko, na zahraničných klinikách stojí obrovské peniaze? A prečo, prepáčte, v našej krajine
také nemáme, a prečo to nemáme bezplatné? To sa
netýka len našej krajiny, v ktorej žijeme, týka sa to
všetkých na celom svete. No nie je to tak? A vždy
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to vyzerá tak, že vo vašej krajine nie sú metódy ani
spôsoby liečenia tej alebo inej patológie pre obrovské množstvo detí.
No v Tvorivej spoločnosti sa toto nesmie diať. Všetko je bezplatné a všade dostupné. Všetky špičkové
technológie musia byť všade, na akomkoľvek mieste
na svete a absolútne bezplatné pre všetkých. A to už
je určitá istota. No nie je to tak?
T: Hodnota života je to najhlavnejšie.
IM: Hodnota života, to je to najdôležitejšie a najhlavnejšie. Tu sme sa dotkli len malej časti, ale vedomie
mnohých povie: „Nás sa to chvalabohu nedotkne.“
T: Už teraz existuje toľko falzifikátov.
IM: A ak si vezmeme opäť medicínu, tak v súčasnosti v spotrebiteľskom formáte, v ktorom existujeme, koľko tu máme falzifikovaných medicínskych
preparátov? Množstvo. Tu je jednoduchý príklad.
Tak je to po celom svete, priatelia moji. Dokonca aj
v najvyspelejších krajinách je veľké množstvo preparátov, ktoré nie sú liečivé. Je to proste falšovanie.
A tu človek ochorie, nedajbože onkologicky (alebo na
inú veľmi ťažkú chorobu), a potrebuje mimoriadne
drahé liečenie. A rodina, priatelia, všetci sa poskladajú, snažia sa zachrániť život tohto človeka, a nakupujú za šialené peniaze preparáty, ktoré neliečia,
ktoré sú nanič. Jednoducho, niekto sa na tom nabalil.
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A to je „normálne“. Pre našu spoločnosť je to „normálne“. A všetci to chápu: „No, hej, hrozní ľudia, je
to hrozné.“ No a kde je zodpovednosť? Áno, v mnohých krajinách za takéto niečo dostanú pokutu alebo niečo podobné, minimálny trest. Ale veď toto je
úmyselná vražda človeka, plus okrádanie mnohých
ľudí. A my sme sa toho len trošku dotkli.
A podvody s potravinami? Veď koľko je takých potravín, ktoré nezodpovedajú medzinárodným štandardom a podobne? Jednoducho sa niekto nabaľuje.
Podvody sú všade, ale to sa mimoriadne vážne odzrkadľuje na našom zdraví. Geneticky modifikované,
nepoctivo vyrobené rôzne potraviny… Sú aj geneticky modifikované potraviny, ktoré nie sú škodlivé, nevyvolajú komplikácie v organizme, avšak sú aj také,
ktoré vyvolajú nekontrolovateľné mutácie, a to sa
veľmi ťažko upravuje. Kde sa to čo i len trošku dá
pretlačiť, len trošičku, tam sa to pretláča obrovskými
veľkoobchodmi, a my toto všetko v konečnom dôsledku potom jeme. Sami sebe škodíme. A to je „normálne“. Škodíme svojim deťom, a to ešte nevieme, ako
sa to odrazí na našich vnukoch a pravnukoch. Veď
sami sebe budujeme strašný svet. Taká je realita.
V Tvorivej spoločnosti je toto nereálne a nemožné.
Prečo? … Veď ľudia hovoria: „Akože je to nemožné?
Veď teraz to tak je.“ Teraz to tak je, pretože tu máme
taký formát, pretože si nevážime ľudský život: ani
svoj, ani cudzí. V Tvorivej spoločnosti je najvyššou
hodnotou Ľudský život: aj váš, aj vašej rodiny, a blízkych, a aj život všetkých ľudí. Takže, v tomto je ten
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rozdiel, priatelia moji. Myslím si, že má zmysel zjednotiť sa a otvorene začať o tom hovoriť. Veď o čom
hovoríme? O tom, čo zlepšuje náš život, o tom, čo
naplní naše chladničky, o tom, čo naplní naše vrecká, a aj o tom, čo nás nebude preťažovať ako ťažného
vola. A pracovať sa bude pre radosť. A je to možné.
Ale mnohí povedia: „Ale ako?“ Nuž, ľahko, priatelia
moji, ľahko. Všetko je veľmi jednoduché.
T: Čiže v podstate, keď sa ľudia boja prechodu na
nový politický systém alebo niečoho podobného,
všetci sa boja, že niečo stratia.
IM: Toto nie je politický systém.
T: Môžeme niečo stratiť?
IM: Ešte raz opakujem, Tvorivá spoločnosť nemôže
byť akýmsi politickým zriadením, ani ničím podobným. Nie. Je to úplná absencia akýchkoľvek politických zriadení. Politika, to je riadenie ľudí, je to
manipulácia. A ako povedal Jackie (mám na mysli
umelé vedomie Jackie), politici sú profesionálni klamári. Takže on to vtedy správne pochopil. Priatelia,
nehnevajte sa, ale ono je to skutočne tak. A práve
preto v Tvorivej spoločnosti nesmie existovať žiadna
moc nad človekom. Nikto nemá právo mať akúkoľvek
moc nad inými ľuďmi. A toto musí byť podchytené
zákonom. Ale nielen zákonom, my sami to musíme
podporovať. Prečo? Vysvetlím vám to jednoducho,
priatelia moji. Je jedno, akého človeka si vezmeme (najlepšieho, najosvietenejšieho, najmilšieho,
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najduchovnejšieho), keď ho vyvýšime nad seba
a dáme mu moc, stane sa úplne takým istým, ako
sú aj ostatní, a to veľmi rýchlo. A ak aj takýto najduchovnejší, najosvietenejší človek prejde skúškou
moci, ten, ktorý príde po ňom, tak už určite bude
taký istý, ako sú ostatní. A v každom prípade, ľudia, ktorí obklopujú tohto duchovného osvieteného
vodcu, sa stanú takými, akými sú tí, ktorí teraz
ovládajú tento svet. To je zákon prírody.
Najdôležitejšie a najhlavnejšie pri budovaní Tvorivej spoločnosti je byť čestný, poznať všetky najnegatívnejšie vlastnosti človeka, otvorene to všetko
priznávať, brať to všetko pri budovaní do úvahy
a formovať spoločnosť tak, aby nikto nemohol prejaviť tie najnižšie a najhoršie vlastnosti, a už vôbec
nie na pozíciách, na ktorých je zodpovednosť pred
spoločnosťou. Vtedy bude všetko dobré. To znamená, že ak je človek vymenovaný do nejakej funkcie,
aby koordinoval určitú činnosť (ekonomickú alebo
inú), tak nesmie mať moc. Moc musí byť v rukách
národa. Ale tento človek musí niesť zodpovednosť.
A my mu musíme vytvoriť také podmienky na prácu, aby sa nemohol stať takým darebákom, akých
je teraz veľmi veľa.
Treba si predovšetkým priznať, aj vo svojom vnútri, že je to celospoločenský problém, celý tento náš
negatív. Odstrániť korupciu je nemožné. Vo svete
neexistujú krajiny, v ktorých by nebola korupcia.
Neexistujú. Sú tajné, premyslenejšie korupcie, sú
otvorené korupcie, je to jedno, korupcia je všade.
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Všade sa politici bijú o to, aby sa dostali k moci.
A prečo? Prečo sa navzájom doslova žerú, derú
sa k vrcholu tejto moci? Aby nám pomohli? Sú to
takí altruisti? Oni nás majú tak radi? Aby vo dne,
v noci ani nespali, ale starali sa o svojich občanov?
Priatelia, no nebuďme naivní. Veď všetci veľmi
dobre chápeme, že všetci sa snažia o lepší život.
Lenže lepší život majú mať všetci, a je pre každého, a v žiadnom prípade nie len pre vybraných jednotlivcov. Moc musí zostať v rukách ľudí, a v tom
je celý zmysel Tvorivej spoločnosti. Nesmieme delegovať na niekoho moc, nech by to bol ktokoľvek,
inak tohto človeka skazíme.
00:25:43 – 00:27:28
Ale to už je nasledujúca etapa, a v prvej etape…
Prvá etapa, to je informovanie. A v nasledujúcej
etape pri budovaní Tvorivej spoločnosti budeme
musieť delegovať na niekoho moc. Pretože všetko
musí byť podľa zákona, všetko musí byť absolútne
čestné, otvorené, transparentné, ale hlavne, úplne
zákonné.
A aby sa to podarilo… No vezmime si najjednoduchší príklad. Spontánne to tak prišlo, tak vám rozpoviem, čo napríklad, podľa mňa, možno urobiť. Tak
predstavte si: povedzme, že začíname teraz všetkým
rozprávať, informovať ich o tom, že „je taká Tvorivá
spoločnosť, ak vás to zaujíma, môžete sa pridať“.
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No a kto povie, že nechce, že ho to nezaujíma? Kto
by sa nechcel pridať a žiť v Tvorivej spoločnosti?
Každý normálny človek chce. Možno smelo povedať, že 99% obyvateľstva toto chce. A to som povedal úplné minimum. V skutočnosti to chcú všetci.
S drobnou výnimkou, a to sú s prepáčením chorí
ľudia, alebo, no ako to povedať, už nie celkom psychicky zdraví a podobne. Čiže sú aj takí, ale je to
jeden z tisícov. A všetci ostatní chcú.
Takže na to, aby sme to vybudovali, musíme prejsť
prvou etapou. V prvej etape musí byť informovanie
všetkých, každého jedného. No a keď informujeme
ľudí, pýtajú sa: „No dobre, a ako zistíme, koľko nás
je, kedy, čo a ako?“ A na toto je na stránke creativesociety platformička. Nech sa páči, my vám teraz vo
videu ukážeme, ako sa možno zaregistrovať.
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VIDEO č. 2
00:27:29 ‒ 00:29:28

Na stránke creativesociety.com/sk kliknete v pravom
hornonom rohu na červené tlačíko „PRIDAŤ SA“.

Vyplníte dotazník a kliknete dolu v strede na červené tlačíko „PRIDAŤ SA“.
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00:29:29 ‒ 00:38:30
IM: A čo to prinesie? Prinesie to pochopenie, koľko ľudí v jednotlivých krajinách podporuje Tvorivú
spoločnosť. Keď sem ľudia prichádzajú, registrujú
sa jednoduchým spôsobom. Vyberajú si: „podporujem, ale nie som pripravený“ alebo „podporujem
a som pripravený spolupracovať a viac...“ Sú tam
tri otázky a dá sa vybrať.
Ž: Podporujem, som pripravený a budem spolupracovať...
IM: Áno, jednoducho, keď zaeviduješ svoju elektronickú adresu, ktorú si môžeš rýchlo vymyslieť,
vytvoriť novú, zaregistruješ sa. To nie je ťažké. No
a takto je vidieť počet ľudí. A vo všetkých štátoch je
známy počet tých, čo majú hlasovacie právo vo voľbách. Takže od nich veľa závisí, teda taký aktívny
elektorát. A keď viac ako 50% aktívneho elektorátu
v krajine podporuje Tvorivú spoločnosť, tak vtedy
sa už dá prejsť k druhej časti.
Druhá časť, to je elektorálna platforma: vytvorí sa
určitá webová stránka, na ktorú chodia ľudia (to
už je konkrétne v štáte), a tu je už nutné naozaj
sa zaregistrovať menom, priezviskom a určitými
svojimi osobnými údajmi, a identifikovať sa heslom, aby sa tam nikto iný nedostal. To všetko sa dá
ľahko spraviť. A táto elektorálna platforma už začína
byť základom pre ďalšie budovanie. Teda čo to znamená? To znamená, že elektorát si začína vyberať
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politikov, ktorí sú bezvýhradne a plne za Tvorivú
spoločnosť, teda idú podporovať jej vybudovanie,
a iných nevolia. A načo sú im iní, takí, ktorí chcú
predlžovať spotrebiteľský formát a chcú visieť národu na krku? To je nesprávne.
Takže, keď už prídu ľudia, ktorí sú za Tvorivú spoločnosť, z elektorálnej platformy do vlády, tak musí
byť, napríklad, určitý dohovor, medzi elektorátom
a týmito ľuďmi, ktorým bolo udelené právo rozhodovať za ľudí. A prvé, čo musia spraviť, je prijať
zákon o elektorálnej platforme, že ona má právo
odvolávať, regulovať, a je zákonodarnou základňou. A poslanci, ktorých ľudia vybrali, sú povinní
vykonávať vôľu národa. To znamená: to, čo ľudia
povedia, za to budú hlasovať. V zásade sme o tom
už hovorili bohvie kedy, o takejto možnosti pri formovaní Tvorivej spoločnosti. Rozprávali sme už
o tejto platforme v tomto duchu, ale teraz o tom
hovoríme podrobnejšie a detailnejšie.
Druhý zákon, ktorý hneď musia prijať, je implementácia ôsmich osnov do ústavy svojho štátu. A ak to
ľudia nesplnia… Dostali sa k moci, a prvými zákonmi, ktoré musia prijať: po prvé – elektorálna platforma, po druhé – implementácia ôsmich osnov do
ústavy svojho štátu. Ak to nespravili, tak im tento
národ odoberie právo v jeho mene hlasovať, teda zorganizujú sa v tomto štáte ďalšie voľby. A tí, ktorých
si vybrali, na ktorých dočasne delegovali svoju moc,
sa stanú takými ľuďmi, ako ostatní. Ale správnejšie
by bolo, keby sa ešte aj zodpovedali pred národom
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za to, že klamali, za to, že mali možnosť a nesplnili to, čo sľúbili. A týmto sa všetko začína. A potom
už nasleduje prijatie určitých zákonov, rozhodnutí
a podobne, keď už v ústave bude tých osem osnov.
A ďalej to už pôjde ľahko.
Je jasné (ešte trochu odbočím), že v jednom jedinom štáte vybudovať Tvorivú spoločnosť, priatelia,
nech by sme akokoľvek chceli, to sa nedá. Prečo?
Poďme si to vysvetliť: predstavte si štát, v ktorom
ľudia chcú žiť v Tvorivej spoločnosti, ale všade navôkol sú štáty v spotrebiteľskom formáte. Ekonomiky všetkých štátov sú v súčasnosti previazané.
Všade je konzum, a tu je tvorivé zriadenie. To znamená, že ono skrátka nemôže prežiť.
Niektoré z týchto ôsmich osnov, samozrejme, je
možné a mali by sa realizovať, a ľudia to budú
povinní realizovať. Plus prijímanie zákonov je už
pod kontrolou ľudí, a neskôr bude nasledovať prechod k rozširovaniu Tvorivej spoločnosti po etapách v závislosti od ekonomiky, od podmienok.
Tu ľudia už sami musia pozerať, hľadať, vyberať
a rozhodovať. Prečo? Pretože základom je práve
elektorálna platforma.
A teraz vysvetlím, čo to je, aby to bolo jasné. Napríklad, raz za týždeň ti prídu 3 – 4 zákony s niekoľkými
bodmi a vysvetleniami, ktoré si musíš prezrieť. Vynaložiť na to 15 – 20 minút a zahlasovať „Áno“/ „Nie“, to
nie je zložité. Mnohí povedia: „Veľa ľudí nemá prístup
na internet“. Veľa, ale túto otázku treba vyriešiť.
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Plus absolútne nie je problém cez jedno a to isté
zariadenie (povedzme, cez ten istý telefón) pomôcť
priateľom a známym: vnuk alebo vnučka zájde za
babičkou, zaregistruje ju. Má právo hlasovať? Má.
Je to zložité? Nie. Vysvetliť, porozprávať – a človek
zvolí, ale už sa prihlasuje pod svojim heslom cez
vnučkin alebo vnukov telefón, a rozhoduje sa.
Nie tak, ako teraz. Teraz sa prijíma veľa rozličných
zákonov a vravia, že sú „životne nevyhnutné“. Prečo? Priatelia, povedzme si pravdu. Na dva dni otvoriť
hranice, aby nejaký oligarcha previezol náklad, a potom ich zase zákonom zavrieť. Nie je to tak? Akési
dočasné zákony, nejaké obchádzanie. Vravia: „Všetko plynie, všetko sa mení“. Áno, ale sú fundamentálne zákony, ktoré sa bez ľudí prijať nesmú. Teda nie
je to referendum, v žiadnom prípade. A mnohí povedia: „Prebehne to ako referendum. Môže vzniknúť
byrokracia“. Žiadna byrokracia. Všetko pôjde ľahko
a jednoducho, lebo všetci na tom máme záujem. Ak
prijmeme Tvorivú spoločnosť, tak musíme sami prevziať zodpovednosť za svoje rozhodnutia.
A pri budovaní Tvorivej spoločnosti na začiatku ešte
sú aj politici, sú poslanci. Ale poslanec, keďže existuje zákon o elektorálnej platforme, už nemôže sám
rozhodovať za ľudí. Za seba môže hlasovať ako osoba, no je to len jeden hlas z miliónov. Ale nemôže
prijímať rozhodnutia výhodné pre seba, pre svojich
kmotrov, priateľov, príbuzných, no nevýhodné pre
tých ľudí, ktorí mu dali moc. Nemôže, lebo on len
vykonáva vôľu ľudí. Tak to má byť.
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Veď vo všetkých ústavách sveta sa píše, že všetka
moc patrí národu. Takže, ona aj má patriť národu,
aspoň teda v Tvorivej spoločnosti. Ak to tak budeme
chcieť. A ak nebudeme chcieť, nebudeme to robiť.
Potom to ostane tak, ako doteraz. Voľba je na nás,
ľuďoch. Ale ak budeme chcieť, všetko bude dané zákonom tak, ako má byť.
Nesmie sa búrať nič bez toho, aby sme vybudovali niečo nové. No a Tvorivá spoločnosť sa musí budovať takým spôsobom, že najprv sa buduje niečo
nové, dobré, a vytesňuje sa to zlé a staré. A nie tak,
že všetko zničíš, a potom staviaš nové. Tak sa to
nedá. Na začiatku treba dať niečo nové, lepšie, a až
potom odstrániť to horšie.
A teda (teraz pokračujem), keď krajina prijíma Tvorivú spoločnosť, začína ju zavádzať a rozvíjať, tak
beží takáto propaganda aj v iných krajinách. A keď
väčšina krajín, povedzme, rozvinutých krajín, prijme Tvorivú spoločnosť, vtedy sa už treba na medzinárodnej úrovni dohodnúť, ako sa má zjednotiť táto
väčšina dominujúcich krajín. A aj keby niekoľko
krajín zostalo ešte v spotrebiteľskom formáte, nehrá
to žiadnu rolu, ony sa zapoja do tohto kruhu. A keď
už základná svetová ekonomika prijme Tvorivú spoločnosť, potom sa už bude rozvíjať po celom svete.
Až vtedy sa budú riešiť všetky otázky, týkajúce sa
zjednotenia, ekonomiky a množstvo ďalších...
Vedomia niektorých zase povedia: „Ale kedy to bude?“
Priatelia, ak naozaj budeme chcieť, bude to veľmi
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skoro, naozaj veľmi skoro. Závisí to od nás, od každého. A veľmi dôležitá je prvá etapa, porozprávať sa
s priateľmi, známymi, a tak podobne.
T: Áno. Informovanie sa podceňuje.
00:38:31 ‒ 00:50:03
IM: Jednoduchý príklad: vezmeme telefón a pozeráme: „A kto z mojich priateľov nevie o Tvorivej spoločnosti? Kto ju nepodporuje, a prečo?“ A nepodporovať
ju môže jedine preto, že ste mu to nevysvetlili, len
preto, že ste mu o tom neporozprávali. No a teda vy
chcete Tvorivú spoločnosť, chcete žiť v dobrom, skvelom, nádhernom svete, avšak sami sa oberáte o túto
možnosť, pretože ste niekoho neinformovali. A oberáte o možnosť žiť v takomto svete aj tohto človeka
a aj ostatných z vášho zoznamu. No nie je to tak?
No a keď vedomie hovorí: „Ale prosím ťa… a ako mám
zavolať a porozprávať?“ Priatelia, a ako to spravila
organizácia LGBT? Malá organizácia, ktorá si vydobyla svoje práva na medzinárodnej úrovni. Tak sa
dožadovali svojich potrieb, ktoré sú pre mnohých
úplne nepochopiteľné, a väčšina ich neprijíma. Ale
my všetci, väčšina, sme sa podrobili menšine, pretože oni majú na to právo. A vari nemá väčšina právo
žiť dobre, žiť dôstojne ako Človek?
A zodpovedaním si otázky, či my, ako väčšina, máme
právo dobre žiť, sa cesta začína. My sme ľudia, a zaslúžime si žiť tak, ako má žiť Človek s veľkým Č.
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Veď my nie sme hoviadka (no, podľa Oxfordského
slovníka), všakže?
T: Ináč, mimochodom, ľudia sa tiež pýtajú, budem
hovoriť bez cenzúry: „Ale ako sa máme zjednotiť,
s kým? S tým dobytkom, s týmito alkoholikmi, alebo
s týmito lenivcami?“
IM: Dobrá otázka.
Ž: S povaľačmi...
IM: Nuž, ja som teraz spomenul slovo hoviadka, a aj
to, ako ho rozšifrovať podľa Oxfordského slovníka.
A vieš ako?
T: No, je to niečo spojené s exploatáciou?
IM: Áno… hoviadka, to sú ľudia, ktorých vykorisťujú (poviem to takto v skratke), alebo presnejšie,
ľudia vykorisťovaní vládou. Čiže vláda, to je moc,
a ostatní sú hoviadka.
T: Ja proste chápem, a nie sme my všetci teraz…?
IM: Mám teda jednoduchú otázku: ten, kto sa pýta,
s kým sa máme spájať, on, čo, vládne celému svetu? Alebo je také isté hoviadko ako aj my všetci?
A ďalej. Veľmi vážna téma: alkoholici. Priatelia, netreba chodiť ďaleko, a čo, alkoholik nie je človek?
Nechodí voliť a nehlasuje? Nedáva svoj hlas len
tak hocikomu, tomu, kto nás okráda, vykorisťuje
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a robí z nás hoviadka? Ja len hovorím. Takže možno by bolo dobre sa zjednotiť aj s nimi, nie? To
neznamená, že sa sám stanem alkoholikom; ale
vysvetliť mu jeho práva a výhody treba. A či alkoholik nezatúži nič nerobiť. Ak chce piť, nech pije, je
to jeho právo. No ale zase povedia: „Veď v Tvorivej
spoločnosti nemajú byť biedni, a spoločnosť musí
dokonca aj alkoholikov živiť.“
T: No a je to výhodné?
IM: Tak priatelia, je to výhodné? Je, a ešte ako.
A ani si neviete predstaviť, aké je to výhodné. Alkoholik aj tak zostáva alkoholikom, až na to, že ešte
aj chodí a okráda nás, klame nás, a mnohí z nich
nás aj zabíjajú kvôli tomu, aby si mohli vypiť. Takže nebude lepšie nechať ho radšej piť aj ho živiť?
Bude to oveľa lacnejšie. Prečo? Pretože na to, aby
sme dozerali na týchto alkoholikov, treba živiť celú
armádu tých, ktorí proti nim bojujú, ktorí sa ich
snažia liečiť, prevychovávať, a podobne. Je to právo človeka, byť alebo nebyť alkoholikom.
Ak však preskúmame túto otázku do hĺbky: prečo
sa z človeka stáva alkoholik? Veď ani jeden človek
sa nerodí ako alkoholik, on sa ním stáva. Áno, sú
aj prípady… kedy človek nevidel nič iné, žije medzi
takými ľuďmi, ktorí požívajú alkohol, od detstva
si naň privyká. Bývajú také situácie, no v ojedinelých prípadoch. Alkoholici sú najčastejšie ľudia,
ktorí z určitých dôvodov nedokázali realizovať svoj
vnútorný potenciál.
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Uvediem vám jednoduchý príklad z medicíny. Poznám ľudí, z ktorých sa stali alkoholici a vôbec,
stali sa nikým, no kedysi boli veľmi nadaní. Mali
veľmi pokrokové myšlienky, ktoré mohli pomôcť
celému ľudstvu v riešení mnohých závažných…
vrátane ochorení, rôznych patológií. Nachádzali riešenia, ktoré nikto nepotreboval. Prečo? No
a na toto je tiež veľmi zaujímavá odpoveď. Často
sa stretávame s celou kopou parazitov, povaľačov,
nepriateľov ľudstva, ktorých nevidíme, alebo ktorým sa niekedy klaniame.
Jednoduchý príklad zo života. Človek, ktorého dobre poznám, no... dosiahol len veľmi málo v tomto
živote, v medicíne. Ale v mladosti bol veľmi talentovaný. Vymyslel prevratné technológie, ktoré nikto
nepotreboval. Prečo? Pretože na akademickej úrovni ho, s prepáčením, proste odstrihli, lebo to protirečilo určitým akademikom, ktorí si na tom kedysi vybudovali svoju kariéru. Tak si to predstavte,
starec s hypertrofovanou megalomániou, ktorý kedysi niečo objavil, stojí v ceste prevratným technológiám a mládeži. To je správne? No a kvôli tomu,
že tomuto talentovanému doktorovi sa postavila do
cesty neprekonateľná stena, nastal u neho proste
psychologický zlom.
A kamoši-pomocníci, poznáte to: „Veď si vypi, uvoľni
sa“. Vypil si raz, uvoľnil sa, druhý raz, a potom upadol do ilúzie. A v ilúzii alkoholu zostáva hrdinom, on
sa akoby realizuje, a nepotrebuje už v živote budovať nejakú kariéru, alebo niečo, o čo sa treba snažiť.
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Veď jemu sa v jeho ilúzii už zdá, že za niečo stojí, že
všetko už dosiahol. No po vytriezvení sa pozerá na
tento svet a chápe, že je nikto. A toto je pre alkoholika to najstrašnejšie.
Veď neexistuje fyziologická príčina závislosti od alkoholu: deň-dva a to je všetko, a človek sa očisťuje. Je to jed. Organizmus ho neprijíma. Je tu však
psychologický problém. A ten sa skrýva práve vo
velikášstve človeka, v jeho vlastnom egoizme. Keď
nemôže dosiahnuť niečo v realite, začína užívať alkohol, drogy a rôzne preparáty, ktoré ho uvádzajú
do stavu ilúzie… Ilúzia, to je jeho paralelný svet,
v ktorom za niečo stojí.
Veď sa porozprávajte s alkoholikmi alebo sa na nich
pozrite. Keď spolu sedíte za stolom, sú to normálni
adekvátni ľudia. Vypijú pol deci, deci a začína sa
transformácia, taká mutácia ľudí na zvery: pýcha,
egoizmus, a ďalej už len horšie a horšie, až na dobytok, ktorý nenávidí všetkých a všetko. No nie je
to tak? Je. A prečo? Sú to ilúzie. A tieto ilúzie, ktoré
sa im vnucujú, tie týchto ľudí ovládajú. Pre nich je
ľahšie žiť tam. A príčina sa niekedy skrýva nie v samotných alkoholikoch, ale v nás, ktorí sme okolo
nich, no a aj v spotrebiteľskom formáte, kde môže
jeden nad druhým dominovať.
Tu mnohí povedia: „A akože?... V Tvorivej spoločnosti toto nebude…“ Samozrejme, že nebude. Prečo? Pretože tam je elektorálna platforma. Nikto
nesmie stáť v ceste talentovaným ľuďom. A nikto
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nám ako spoločnosti nesmie škodiť. Ak nám, ľudstvu, niečo môže priniesť úžitok, tak žiaden nepriateľ ľudstva nám nesmie stáť v ceste len kvôli
vlastnému egoizmu. Pretože nikto nebude mať nad
nami moc. Je jediný priestor, kde môžeme rozhodovať. Ani klamať sa nikomu nepodarí.
A mnohí si hneď pomyslia, „ale veď to je priestor
na klamstvo, veď sa možno…“ Nie, priatelia, klamstva nebude. A za pokus o oklamanie a vykorisťovanie ľudí sa bude niesť zodpovednosť, a zodpovednosť to bude seriózna. Zviera nesmie dominovať
nad ľuďmi. Takéto usporiadanie je správne. Vtedy
aj svet bude krásny, ani zlo nebude na svete. A aj
keby ste prešli celý kontinent, je jedno ktorý, nestretnete sa s ničím zlým, nikto vás neurazí, a už
rozhodne neokradne. A povedia: „urazí“. Áno, priatelia moji, dokonca ani urážať jeden druhého nesmieme, pretože je to prejav zvieraťa, je to agresia,
ktorú musíte kontrolovať. A ak ju nekontrolujete,
znamená to, že nad vami dominuje. Čo znamená,
že potrebujete pomoc, alebo ozdravné opatrenia.
Jedine tak. Inak to nepôjde.
Ž: Ani pomyslieť.
IM: Vtedy vychováme ideálnych ľudí. A s ideálnymi
ľuďmi vybudujeme ideálnu spoločnosť, to bude nasledujúci krok po Tvorivej spoločnosti, kde bude dominovať duchovno v ľuďoch, morálno-mravné vlastnosti a všetko ostatné. No začať treba v prechodnom
období – v Tvorivej spoločnosti tým, že poznáme,
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chápeme, a priznáme si všetky naše najnižšie vlastnosti čestne a otvorene. A treba konať tak, aby sme
ich nemohli prejaviť, aby sme mohli prejaviť jedine
ľudské, dobré vlastnosti. A toto musíme stimulovať,
takýchto ľudí musíme dávať za príklad, takýchto
ľudí treba ukazovať v médiách.
V médiách netreba ukazovať, ako niekto niekomu
dáva facku a podobne, sú také šou. V šou sa dvaja
ľudia začínajú hádať a jeden druhého udrie po tvári
a podobne. No a pol sveta to pozerá, alebo celá krajina pozerá, a šou dvíha ratingy. Je to správne, ak
niekto niekoho udrel, spôsobil hoc len ľahké zranenia, alebo dokonca ani neudrel, len sa zahnal, veď
to už je pokus o agresiu. Ak človek prejavil agresiu
k druhému, siahol na to najsvätejšie, čo na tomto
svete je – na Život Človeka. To znamená, že musí
niesť... No, povedzme, nie sú žiadne fyzické zranenia, žiadne problémy, sú to prejavy. A prejavy čoho?
Pýchy? Čiže treba lámať pýchu. Tento človek musí
umývať tri mesiace verejné záchody. Prinajmenšom.
A tá talk-šou, ktorá to odvysielala, musí tri mesiace
vysielať, ako umýva, pretože oni to pustili do éteru.
A bude to znamenať zníženie ich ratingov.
Prepáčte, ale netreba navyšovať ratingy na najnižších ľudských vlastnostiach tým, že ich propagujete
a v každom utvrdzujete. Treba chápať, ako fungujú
zrkadlové neuróny v človeku, že my jeden druhého kopírujeme: ak v talk-šou jeden druhého uráža
alebo bije, to znamená, že ja tiež môžem. Potom to
vidíme v rodinách, na uliciach. A potom hovoria:
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„Ako je možné, že je toľko zla?“ Ale veď my ho vytvárame. A možno už stačilo? Tak začnime ukazovať
lásku, mier, slušnosť. Netreba sa zahrávať so životom. Ale mnohí hovoria: „Taký je život, taká je hra.“
T: Pravidlá hry.
IM: Priatelia, a čo keby sme sa prestali hrať? Hrať
so životom sa nesmie. Život treba žiť, a nie sa naň
hrať. Je to zhubné, keď niekto nami hrá. Musí byť
mier a poriadok, láska a úcta.

00:50:04 ‒ 00:54:47
Operátor: Igor Michajlovič, a môžem sa ešte opýtať?
Chýba ešte jeden kúsok puzzle. Všetci chcú bezplatnú medicínu. Ale ako sa to bude realizovať v Tvorivej
spoločnosti? Odkiaľ vezmeme prostriedky?
IM: Bezplatná medicína, to znamená, že celé ľudstvo financuje aj medicínu, aj vzdelanie, aj všetko
ostatné. To znamená, že doktori musia dostávať
slušný plat, nie menší, než dnes. Musia žiť na úrovni, ak sú to skutoční doktori.
Príživníkov treba odstrániť. Ak odstránime príživníkov odvšadiaľ, uvoľní sa ohromné množstvo
finančných prostriedkov. Viete vy koľko príživníkov je v medicíne, vo vede, koľko máme inštitútov,
v ktorých sedia tí najväčší povaľači a flákači, ktorí
nič neprinášajú?
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Čo je to veda? Veda, to je koeficient užitočnej činnosti a zlepšenia kvality nášho života. Ak nedostávame
od tejto vedy nič dobré, tak pre nás nie je potrebná.
A ak je taký vedecký pracovník, ktorý nič neprináša
a nezlepšuje náš život, tak nie je vedeckým pracovníkom a nemôžeme ho vydržiavať. Veď ako ináč?
Ak má človek nápad, napríklad v rámci nejakej vedy,
a jeho vedecký výskum kvalitatívne zlepšuje náš život, znamená to, že je výskumným pracovníkom. Ak
zlepšil náš život o nejaké to percento, dokonca o zlomok percenta celého ľudstva, to znamená, že má
právo na nejaký titul, nič viac, nič menej.
Ale ak nezlepšuje náš život, ak nám jeho veda neprináša žiadny úžitok, tak aké vedecké tituly? Za
čo? Za to, že niečo prepísal z jedného na druhé?
Za to, že vymyslel niečo, opísal niečo, čo nikto nepotrebuje, nefunguje to, a nikdy nebude fungovať?
A on dostáva prémie, dostáva plat... Stávajú sa
profesormi, akademikmi, ktorí stoja v ceste naozaj
múdrym, talentovaným, ktorí majú plno nápadov,
tých nápadov, ktoré, ak sa zrealizujú, môžu zlepšiť kvalitu nášho života. Však toto sú objektívne
veci. A preto príživníci nesmú byť. Každá vedecká
práca, ktorá sa diskutuje v spoločnosti… a ak sa
to týka celého ľudstva, musí to byť na platforme.
Samozrejme, že budú spoločenstvá ľudí, ktoré na
to budú dohliadať.
Jednoduchá otázka: „Ako veľmi toto zlepšilo môj život, tento jeho objav?“ No, nijako. Musí sa to potvrdiť,
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že to zlepšilo život. Ak skutočne zlepšilo, a my sme
začali žiť lepšie, alebo sa zlepšila medicína, alebo
ešte čosi, tak potom áno, človek má právo na určitý titul a odmenu. Ale ak sa tak nestalo, tak, priatelia, za čo? Len tak? Pretože je to dobrý človek?
Alebo je taký inteligentný a prefíkaný, že všetkých
oklamal, napísal pár desiatok článkov, zopár kníh,
ktoré nikto nečítal, a za jeho objav, ktorý nikto nepotrebuje, má získať titul? Ale prosím vás, veď je
to všetko podvod, lož, a opäť len míňanie prostriedkov, národných prostriedkov, štátnych prostriedkov, a v danom prípade prostriedkov spoločnosti,
každého z nás.
Takto to nesmie byť, a nebude. Prečo? Všetko musí
byť čestné a jednoduché. A akýže rozdiel? Ja chápem, samozrejme, ak... no predstavte si úroveň
doktora vied, akademika v Tvorivej spoločnosti –
ten človek musí veľmi výrazne zlepšiť život každého
z nás, ktorý bude ešte veľmi dlho lepší. A bude prinášať blaho ľudstvu. Vtedy toho bude hoden. A ak
nie, tak nie.
Obyčajný človek… Čo, obyčajný človek? Čo znamená obyčajný? Veď všetci sme obyčajní aj neobyčajní. A čo, existujú nejakí neobyčajní ľudia, či ako je
to: tri ruky, štyri nosy? Tak toto je neobyčajný človek, tam sa už príroda posnažila. Ale všetci ostatní,
ktorí zapadajú do popisu normálnej antropometrie,
to sú všetko obyčajní ľudia. Takže netreba žiadne:
„Obyčajní, neobyčajní…“ Všetci sme ľudia, všetci
sme rovnakí. Myslím, že otázok je ešte celá kopa.
111

Relácia Tvorivá spoločnosť zjednocuje všetkých

Tak prejdime teda k otázkam. Ospravedlňujem sa
za taký trošku predslov… Ale myslím, že teraz je
jasné, prečo a ako sa máme zjednocovať. My sa nezjednocujeme, ešte raz opakujem, ani našimi peňaženkami, ani chladničkami, ani ničím iným, ani
rodinami, domami, ani záhradami. Nikto nesmie
nič stratiť. My sa synchronizujeme len tým, že
vkladáme svoju pozornosť na jediný cieľ na to,
aby sme to urobili. Dokážeme to urobiť? Ľahko,
priatelia moji. Takže to musíme urobiť.

00:54:48 ‒ 01:07:08
Ž: A čo sa týka synchronizácie, to ste veľmi dobre
podotkli. Veď je obrovské množstvo experimentov
o tom, že v prírode v mnohých systémoch existuje
efekt synchronizácie, ktorý už v 17.storočí objavil vedec Huygens. A on si to všimol, keď pozoroval nástenné hodiny, ktoré po určitom čase začali
pracovať unisono.
IM: Niekoľko nástenných hodín.
Ž: Áno, niekoľko hodín, a oni proste začali fungovať
unisono. Jednoducho potvrdil to, že keď sa zosúladia, dostávajú sa do rezonancie.
IM: Kyvadlo.
Ž: Čiže na jednu vlnu. Áno, medzi dvoma kyvadlami vzniká elektromagnetická rezonancia.
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IM: Áno. A ešte jedna zaujímavosť: na základe tohto uskutočnili množstvo experimentov, a všimli si
to. A tu, priatelia moji, zadám jednoduchú otázku. Tak predstavte si, je jedna platforma a na nej
dve kyvadlá. Nie sú synchronizované. Ale za nejaký čas sa začínajú synchronizovať: je to jasné
– platforma.
A teraz otázka: predstavte si, je jedna platforma, na
ktorej sú dve kyvadlá, a druhá platforma, na ktorej
je 10 kyvadiel a všetkých desať kyvadiel funguje vo
svojej vlastnej frekvencii, čiže úplne nesynchrónne.
Ktorý z týchto dvoch systémov sa rýchlejšie stabilizuje, kde sa skôr začne rezonancia? Jednoduchá
otázka. Čo myslíte?
Ž: Tam, kde ich je desať.
IM: Tam, kde ich je desať, áno. Ale vedomie hovorí:
„Tam, kde sú dve. Prečo? Pretože dve sa rýchlejšie
zladia, než desať.“ Nie, priatelia moji. Desať kyvadiel sa dostáva do rezonancie oveľa rýchlejšie než
dve. A opäť, zjednotenie, keď si vezmeme, napríklad, takého Ciolkovského.
Keď sa dvaja ľudia spájajú, tak ich mentálna sila,
alebo aura, sa zosilňuje 7-násobne. No nie je to
zaujímavé?
T: A s každým ďalším ešte viac. Čiže ak traja...
Ž: Sila sa umocní.
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IM: Správne. Ak sa zjednotia traja ľudia, to už bude
sedem na druhú.
T: Čiže sa zosilňuje 49 násobne.
IM: Presne tak. No nie je to zaujímavé?
T: Ale čo je dôležité, že sa to deje na jednej vlne.
A musí byť jediný cieľ. To je veľmi dôležité.
IM: Určite. A tu je veľmi dôležité (on to tiež konštatoval), že musí existovať jedna myšlienka, jeden
cieľ a naša pozornosť musí byť vkladaná tam, to
znamená, že na dosiahnutie jedného cieľa musíme
vstúpiť do rezonancie. To je to, o čom hovoríme:
pri budovaní Tvorivej spoločnosti je naše zjednotenie nevyhnutné už len preto, aby sme do jedného
cieľa spoločne vložili pozornosť a zrealizovali ho.
To znamená, že my musíme spolu rezonovať, nie
byť v disharmónii. Vtedy ju vybudujeme veľmi ľahko a rýchlo.
A všetko závisí, priatelia moji, od nášho úsilia a od
tej sily, ktorú vkladáme. A sila človeka, skutočná
sila, spočíva v našej pozornosti. Ak ju vkladáme
z túžby urobiť svet lepším pre nás samotných. A neodporujeme dokonca ani spotrebiteľským šablónam.
Chceme vytvoriť krásny, bezpečný svet pre naše deti.
To je skutočné dedičstvo, ktoré môžeme zanechať.
Dávame im nielen zajtrajší deň, ale aj pozajtrajší.
Nestojí to za to, aby sme tomu venovali trochu času
a pozornosti? Stojí, priatelia moji. Život za to stojí.
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T: Igor Michajlovič, a ako máme chápať slová Ciolkovského? Pretože materiálnemu vedomiu to znie
fantasticky, že keď sa dve aury spájajú, všetko sa
sedemkrát zosilňuje, to je sila. Ako tomu rozumieť?
Veď aura je niečo také nestabilné, čo sa u človeka
mení niekoľkokrát denne.
IM: Áno. Práve teraz si sa dotkla takých trošku
metafyzických prejavov. Tak poďme, vysvetlím ti to
jazykom fyziky. Tak si predstav: maximálna hmotnosť, ktorú môžem zdvihnúť, je 50 kilogramov
a maximálna hmotnosť, ktorú môžeš zdvihnúť ty,
je 50 kilogramov.
Koľko môžeme zdvihnúť spolu? Jednoduchá otázka.
Aké sú naše limity, čo sa týka zdvíhania závažia?
T: Matematicky je to 100.
IM: Áno. 100 kilogramov, však? A ja ti hovorím, že
nemáš pravdu. Prečo? Pretože každý jednotlivo môžeme zdvihnúť po 50 kilogramov, ale spolu si môžeme spomenúť na Archimeda, zapojiť mozog, ako sa
hovorí. Môžeme si spomenúť na páku a spolu zdvihnúť tony. Je to tak?
T: Výborne!
IM: Výborne. A práve v tom je sila zjednotenia, pretože sa spájame nielen fyzicky, ale aj mentálne, duchovne a rozumovo, čo znamená, že naše možnosti
sa mnohonásobne zväčšujú.
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T: A aký dôležitý a významný je každý ďalší človek,
aké je dôležité informovať ostatných.
IM: Veľmi dôležitý. Každý človek je veľmi dôležitý.
T: Pretože ďalší, to už nie je len plus jeden.
IM: Pretože každý človek, ktorý začína rezonovať
s ostatnými, zosilňuje túto rezonanciu.
Ž: Mnohonásobne. Existuje aj taký príklad z fyziky,
keď William Tiller uskutočnil experimenty ohľadne toho, ako môže cieľavedomá sila mnohých ľudí
vplývať na hmotu.
IM: Sila pozornosti.
Ž: Sila pozornosti, áno. Tak William Tiller uvádza
takú analógiu, keď porovnáva silu ľudskej myšlienky so 100 wattovou žiarovkou. A so žiarovkou bol
taký experiment (nie experiment, ale jeho výrok), že
keď, dajme tomu, 100 wattová žiarovka osvetľuje
miestnosť, tak veľa svetla nedáva. Ale je v nej taká
sila, ktorá, ak by sa zosynchronizovala práca všetkých fotónov, ktoré, ako tvrdí, sú údajne...
IM: ... sú v chaose a prekážajú si navzájom.
Ž: Áno, a údajne si navzájom prekážajú v práci.
IM: „Keby boli zoradené v rade tak, aby pracovali koordinovane, nepohybovali sa chaoticky, ale
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striktne určitým smerom.“ To len pre pochopenie
ľudí, pretože málokto počul o tomto jeho výroku.
Teda myslí tým, že ak vychádzajú lúče svetla a fotóny letia rôznymi smermi, zrážajú sa, vzájomne
si prekážajú, vytvárajú chaos. Ale ak sú nasmerované lúčmi priamo na rôzne strany, potom budú
svietiť ďalej...
Ž: Ako Slnko.
IM: Áno, to znamená, že sa to rovná sile Slnka
a podobne. Ja trošku nesúhlasím s týmto jeho tvrdením. Teda myšlienka samotná je dobrá, ale nezodpovedá skutočnosti. Prečo? Pretože 100 wattová
žiarovka vyžaruje, žiaľ, nielen tretí fotón, ale aj veľa
štvrtých fotónov. Toto je už FYZIKA ALLATRA. Tá
nie je v súlade s pravidlami obvyklej fyziky, preto
to nebude fungovať... No podstata tu je. Uvediem
radšej iný príklad, ktorý si môže overiť každý. Čo
potrebujeme? Pásmo na meranie, sviečku a absolútnu tmu, najlepšie niekde v teréne. Je to jednoduchý príklad, ktorý si môže overiť každý. Vezmeme jednu sviečku, ktorá dokáže osvetliť napríklad
desať metrov štvorcových. To znamená, hodnotíme
a meriame. Berieme ešte jednu sviečku. Teoreticky môžeme osvetliť koľko? Dvadsať metrov štvorcových. Ale ak ich rozostavíme unisono a postupne ich od seba vzďaľujeme, tak zväčšíme osvetlenú
plochu aj na štyridsať, ba dokonca na viac, a to na
päťdesiat metrov štvorcových. Ako je to možné? Porušuje to zákony fyziky. Kto chce, môže si to overiť.
To znamená, synchronizácia svetla, fotónu.
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A vďaka tomuto experimentu tento človek, o ktorom hovorila Žanna, dospel k záveru, že „sviečka
sa rýchlejšie synchronizuje, a ak by sa v žiarovke fotón synchronizoval, tak by bol podobný obrovskému... pretože je vyžarovaná taká obrovská
sila“. Fotónov sa skutočne vyžaruje mnoho, ale
tieto sú trošičku iné.
Ž: A podstata je v tom, že človek, ten dokáže mnohé,
jeho sila...
IM: A človek dokáže skutočne mnohé. A to je pravda.
Ž: Teda pokúša sa svojimi experimentami dokázať,
že ľudia môžu meniť mnohé okolo seba.
IM: Veľa, veľmi veľa. Najmä, keď ľudia vkladajú
pozornosť na jeden cieľ, tak sa deje veľa zázrakov
a veľmi veľa nevysvetliteľného. A takýchto príkladov je tiež množstvo.
Ž: Áno, príkladov je skutočne veľa. A od začiatku šesťdesiatych rokov americkí vedci uskutočnili
množstvo experimentov o vplyve sily myšlienky na
materiálne látky. A jedným z takých experimentov
bol experiment o vplyve na pH vody, proste ho
bolo treba zvýšiť. Dali dokopy štyroch skúsených
meditátorov, ktorí boli, čo sa týka vnútorných
kvalít, skúsení.
IM: Meditátori, priatelia moji, to sú ľudia, ktorí sa
venujú meditatívnym praktikám.
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Ž: Áno, presne tak. Sú to ľudia, ktorí pracujú na
sebe, ktorí vedia kontrolovať svoje myšlienky. Títo
mali pôsobiť na elektrickú skrinku vkladaním úmyslu zvýšiť pH vody, nachádzajúcej sa vedľa skrinky.
IM: Teda pôsobiť nie na samotnú vodu, ale pôsobiť
na skrinku, ktorá bude následne pôsobiť na vodu.
Ž: Áno, na elektrickú skrinku, ktorá mala údajne
uchovať tento úmysel.
IM: Áno, bol taký experiment.
Ž: Áno. Po vykonaní experimentu so skrinkou, zabalili túto skrinku do fólie a odoslali ju do iného laboratória vzdialeného 2 000 míľ, aby vyskúšali, ako
sa mení tento vplyv elektrickej skrinky na vodu,
ktorá sa nachádza tam, teda ďaleko.
IM: Ďaleko od tých meditátorov, ktorí robia experiment.
Ž: Áno. Zachováva sa táto informácia?
IM: A ako dlho bude vplývať na vodu?
Ž: Áno. Presne tak. A ukázalo sa, že experiment
splnil očakávania a uchoval si aj ten vplyv...
IM: Dokonca prekonal očakávania.
Ž: Prekonal áno, a uchoval.
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IM: Ešte niekoľko ďalších rokov ovplyvňoval pH vody.
Ž: Áno, presne tak.
IM: Ak si dobre pamätám. Mimochodom, toto je
veľmi zaujímavý experiment a my sme ho nerobili, priatelia. Môžeme ho prípadne zopakovať. Tiež
zaujímavé.
Ž: Áno. Ako veľa závisí od toho, keď ľudia synchronizujú svoju prácu.
IM: Veľmi veľa, samozrejme.
Ž: A bolo dokázané, že pH vody sa skutočne zvyšuje ako počas experimentu, tak aj na diaľku, a že
čo sa týka zámeru človeka, tak tu v zásade ani
vzdialenosť ako taká, ani čas nezohráva žiadnu
zvláštnu rolu, pretože toto pole, ktoré ľudia vložili,
fungovalo ešte…
IM: Sila ich pozornosti.
Ž: Sila ich pozornosti.
IM: Myslím, z hľadiska vedy človek ešte zďaleka
nie je preskúmaný a nie sú preskúmané ani jeho
možnosti. A ľudské možnosti sú v skutočnosti kolosálne. Veď, koľko experimentov bolo uskutočnených a demonštrovaných dokonca aj na ALLATRA
TV, napríklad, ako človek odkláňa laserový lúč.
Čím? Silou svojej pozornosti. Veď to narušuje
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všetky zákony fyziky, to je nemožné. Alebo si vezmime, napríklad, priateľov, ktorí názorne predviedli, ako synchronizovane vkladajú svoju pozornosť do telekinézy. Alebo teleportácia úderu na
diaľku. Veď to sú fakty, ktoré absolútne narušujú
všetky zákony fyziky. To však vypovedá o tom, že
v súčasnosti takí ľudia existujú. V podstate, ľudia
s takými schopnosťami boli vždy, od nepamäti sa
toto všetko využívalo. Ak to však nedokážeme vysvetliť z hľadiska vedy, tak je jednoduchšie zatajiť
to a povedať, že také neexistuje. Hoci sila ľudskej
pozornosti je obrovská. A skutočne je to tak. Človek môže veľa ovplyvniť, ak správne vkladá svoju
silu, ak vie, že ju má a vie ju používať.
Ž: Čo sa týka synchronizácie, ešte je veľmi zaujímavé, že v súčasnosti sa stretávame so starodávnymi
stavbami, ktoré si vedci spájajú práve so Schumannovou rezonanciou, s tým, že v dávnej minulosti
dochádzalo k synchronizácii ľudí, a že tieto stavby,
ktoré majú tvar...
IM: Miesta, na ktorých sa ľudia pokúšali... teda,
nie pokúšali sa, ale naozaj vchádzali do určitej rezonancie, teda bola to synchronizácia ich vnútorných vibrácií. Nuž existujú, samozrejme, na konkrétne účely.
Ž: Ano, to sú tie kupoly...
IM: Toto nie je téma našej relácie, ale je to zaujímavé.
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Ž: Áno, je proste zaujímavé, že sila synchronizácie
a spoločné úsilie ľudí dokáže veľmi veľa ovplyvniť.
IM: Naozaj veľmi veľa. Poviem to tak: vďaka Bohu,
že v spotrebiteľskom formáte toho veľa nevieme
a veľa sme zabudli.

01:07:09 ‒ 01:10:37
T: Igor Michajlovič, môžu ľudia vplývať na zmeny
klímy? Konkrétne tu existuje teória, ktorá hovorí,
že psychická energia človeka môže ovplyvniť seizmickú aktivitu.
IM: Pripomeňme si, že od nepamäti existovali ľudia, ktorí boli považovaní za svätých, napríklad,
v Indii. Ak sa usadili v určitom regióne, potom
to bolo akoby požehnanie pre tých ľudí, ktorí žili
v tomto regióne. Prečo? Pretože klimatické udalosti
ich obchádzali. Veď takých príkladov je množstvo.
Preto sa aj všemožne snažili nejako „rozmaznávať“
týchto svätých, aby, nedajbože, neodišli, starali sa
o to, aby tam boli. Preto aj pršalo v pravý čas, ani
kataklizmy neboli a tak ďalej. Takisto aj seizmická aktivita v nebezpečných, v seizmicky nebezpečných oblastiach, ak sa tam taký svätec usadil, tak
sa zmierňovala.
Otázka znie: a prečo? Taký silný bol tento svätec?
Mal na to nejaký systém, čo si myslíte? Nie, priatelia moji. Jednoducho viera v tohto človeka spájala
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tých ľudí, ktorí žili v tejto oblasti. A oni už vkladali
silu svojej pozornosti do toho, že všetko bude v poriadku. A už sa zapájal nielen svätý... On bol len
ten, kto spájal a synchronizoval pozornosť a sily
iných ľudí, ktorí, dokonca, aj keď nevedeli, ako to
používať, tak tento nástroj používali.
Ale dnes tu ide, samozrejme, o cyklický charakter
zmeny klímy. Je to globálny systém. Ale, priatelia
moji, prezradím vám veľké tajomstvo: globálny systém možno ovplyvniť globálnym zjednotením, globálne. Nech by sa jednotlivci snažili akokoľvek, nič sa
nepodarí. To platí pre všetkých. A ak sa to predtým
týkalo určitého regiónu, tak región to mohol nejako korigovať. Ale v danom momente je to, bohužiaľ,
cyklus, a cyklus, to je globálnosť. A tu sú potrební globálne všetci na to, aby niečo spravili. Ale ak
nájdeme v sebe silu, dokážeme vybudovať Tvorivú
spoločnosť, dokážeme sa orientovať na budúcnosť
a trochu sa zamerať na seba, tak toto dokážeme
tiež. Dokážeme všetko zvrátiť a vyriešiť klimatické
problémy. Dokážeme to! Toto sa už v histórii ľudstva stalo. Ak to niekto dokázal, tak prečo by sme to
nedokázali my? Čo nám bráni okrem našej neviery
a našich strachov, okrem našej lenivosti? Ale veď ľudia najčastejšie prestávajú kvôli lenivosti a nachádzajú si nejakú výhovorku: „Prečo sa nezaoberám
rozvojom, povedzme, Tvorivej spoločnosti, prečo
aspoň jednoducho niekoho neinformujem? A načo
to potrebujem? Nech sa tým zaoberajú iní.“ Však?
A tak jeden-druhý, takýto lenivec, ktorý nechce urobiť niečo pre seba a pre svojich potomkov,
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zastavuje globálny systém rozvoja celého ľudstva –
a ľudstvo sa nerozvíja.

01:10:38 ‒ 01:14:27
Avšak evolučný vývoj musí byť, už sme mali prejsť
prvú etapu. Ale neprešli sme ju. Dokonca sme sa
ešte zďaleka nedostali ani do polovice. Ale môžeme,
ak budeme chcieť, urobiť obrovský skok a preskočiť do prvej etapy. A prvá etapa rozvoja je obrovský
evolučný skok v technologickom procese, vo vede,
všade, vo všetkom, to je voľná energia a mnohé iné.
Teda to, čo sa dnes považuje za fantastiku, sa môže
stať skutočnosťou. A všetko záleží na každom z nás.
T: A koľko je celkovo týchto etáp? Povedali ste, že
sme na ceste k prvej etape.
IM: Celkovo ich má ľudstvo šesť.
Ž: Myslíte tým Kardaševovu stupnicu?
IM: Nie. Kardašev šíril neoverené informácie. Opísal to, čo ľudstvo poznalo od nepamäti. Opísal to
trochu podľa toho, ako to pochopil, snažil sa na to
prísť, a už išiel za rámec toho, čo… Poviem to tak:
to, čo opisoval Kardašev – rozvoj civilizácie, to bolo
dokonca veľmi skromné.
Ž: To znamená, že ľudstvo je schopné dosiahnuť
oveľa viac.
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IM: Áno, je to fantastika. Teraz sa mi o tom nechce
ani hovoriť. Prečo? Pretože ľudia si pomyslia, že tu
práve píšeme nový fantastický príbeh o budúcnosti.
Ž: No áno. V zásade, ak vychádzame z existujúcich
problémov, ako sú vesmírne preteky, hviezdne vojny, len na to zatiaľ ešte...
IM: Hviezdne vojny a všetko ostatné, to je taká vec.
T: Jednoducho všetko, čo bolo kedysi vedeckou
fantastikou, aj to, čo nazývali utópiou, to my teraz
aktívne používame.
IM: Presne tak.
T: A preto je hlúpe, keď hovoria, napríklad, o tom,
že Tvorivá spoločnosť je utópia.
IM: Tvorivá spoločnosť nemôže byť utópia. Prečo? Pretože je to absolútne reálne, a treba k tomu
pristupovať správne, rozumne a uvážene. A všetky utópie... Taký komunizmus a mnohé iné utópie
zostali utópiou. Prečo? Pretože moc zostala v rukách jednotlivcov. A práve toto bolo príčinou utópie. To znamená, že chceme dať všetko ľuďom, opäť
chceme všetkých zrovnoprávniť... Priatelia, vari je
možné všetkých zrovnoprávniť? Jednoduchá otázka. Nie je. Človek musí mať príležitosť. V Tvorivej
spoločnosti musia byť všetci sociálne zabezpečení,
nesmú byť chudobní. Všetci musia mať bývanie,
dostatok stravy, lekársku starostlivosť, oblečenie,
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všetko musia mať, už len preto, že sa narodili. Človek musí byť absolútne sociálne zabezpečený, jednoznačne. Ak však chce žiť lepšie, musí ísť a pracovať pre blaho ľudstva.
T: Teraz som si spomenula, že mnohí utopisti, keď
vytvárali svoje idey, tak iba sedeli a očakávali, že
presadzovať a financovať ich budú zhora.
IM: Nikto zhora to robiť nebude, v žiadnom prípade. Toto je utópia.
T: Teraz je jasné, prečo to bola utópia.
IM: Toto je utópia. Podobné idey ako Tvorivá spoločnosť alebo niečo obdobné nebude nikdy nikto financovať ani im pomáhať zhora. Toto je (aby bolo
jasné) trochu iná pyramída. My tu máme pyramídu
moci. A teraz si ju prevráťte v hlave a predstavte si:
ľudia sú hore a vykonávatelia dole. Tak to musí byť.
Ale teraz ju máme trochu inak, ako sme zvyknutí ju
vidieť: na vrchole sú tí, ktorí vládnu, vydávajú príkazy, no všetky blahá si uzurpujú pre seba. Ľudia
musia žiť v blahobyte. Všetci musia mať blahobyt.

01:14:28 ‒ 01:19:07
T: Zaujalo ma, čo ste kedysi hovorili o tom, že ľudia
sa vlastne dostávajú k moci, presnejšie, idú do politiky s dobrými úmyslami: pomôcť nám, ale zrazu
jedného dňa...
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IM: A potom sa stanú všetci rovnakými, však? Na
začiatku programu sme hovorili dokonca aj o tom,
že aj keby sme zobrali akéhokoľvek dobrého človeka, stačí, aby sme mu dali moc, a stane sa rovnaký, ako všetci. Prečo? Pretože toto je zákon, priatelia
moji. Každopádne, keď človek zabije draka, sám sa
stáva drakom. V tom je zmysel.
T: Jednoducho, je to aj vedecky dokázané. Napríklad, v Ontáriu sa uskutočnili výskumy, keď
neurobiológovia skúmali mozog človeka, ktorý bol
dlho pri moci. A čo bolo zaujímavé, všimli si, že
keď sú ľudia dlho pri moci, tak nastávajú u nich
zmeny v mozgu. Oslabený je najmä určitý nervový
proces zrkadlenia, čo priamo ovplyvňuje zrkadlové
neuróny, a človek jednoducho nezažíva...
Ž: Nejaká oblasť, ktorá zodpovedá za ľudské kvality, za empatiu.
T: Empatiu vôbec necítia: čo chcú iní ľudia, aké
emócie prežívajú, empatiu človeka...
IM: Sú postihnuté zrkadlové neuróny, to znamená,
že človek prestane súcitiť, prestane sa učiť. Prečo sa odpájajú tieto neuróny? Tam sa dokonca odpájajú celé skupiny. Kvôli tomu, že človek je pyšný, verí, že všetkých predstihol, a jednoducho sa
nemá od koho učiť, sám je príkladom, nuž pýcha,
megalománia a tak ďalej. To znamená, že takýmto
spôsobom sa samozrejme empatia skrátka a dobre
narúša. Vo vzájomných vzťahoch s ľuďmi, z ktorých
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vyšiel a nastúpil na tento „trón“, sa formuje obrovská priepasť. Človek už začína premýšľať v iných
kategóriách, nad vážnejšími úlohami a samozrejme
veľmi veľa času, chtiac-nechtiac, začína venovať
sám sebe. A väčšina ich času a myšlienok sa točí
okolo ich vlastného egoizmu a pýchy. Je to skutočne tak. Prečo? Pretože len čo dôjde k týmto procesom, o ktorých napísal tento priateľ, okamžite sa
myšlienka začne točiť okolo egoizmu a všetko sa
meria vo vzťahu k sebe samému, a nie vo vzťahu
k niekomu inému. Žiaľ, áno, to je taký postoj.
T: Takže nedokážu ani pochopiť, čo ľudia potrebujú.
IM: No samozrejme, pretože vedomie sa prepne na
niečo iné. Tak je usporiadaný človek, to je jeho funkcia. To treba vedieť a chápať. Za to, aby ľudia neboli chorí, treba bojovať. Je potrebné vytvárať podmienky, v ktorých človek nebude tak veľmi trpieť.
A všetko bude v poriadku.
T: Neničiť ľudí.
IM: Áno, netreba ničiť ľudí.
Ž: V psychológii existuje dokonca termín „ilúzia
objektivity“, keď človek stráca reálny obraz sveta
a všetko sa začína točiť akoby okolo neho.
IM: To je presne to, o čom hovoríme. Sú rôzne formy
prejavov, ale v tomto prípade je to ako mechanizmus, keď človek dosiahne väčšiu moc, tak stráca...
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Prečo vzniká takáto priepasť? Prečo sme volili človeka, ktorý aj bol dobrý, ale keď sa dostal k moci,
náhle sa mení? A všetci vidia tie zmeny, už mu je
ťažko hrať toho, kým bol. A to práve kvôli tomuto
mechanizmu. To je normálne, to sú zákony prírody. Nie je na tom nič strašné. O ľudí sa však treba
starať. Ak si niekoho zvolíme, máme si ho zvoliť nie
preto, aby nás ovládal, ale preto, aby plnil našu
vôľu. Vtedy bude všetko v poriadku. Vtedy je človek
jednoducho v práci a veľmi dobre chápe, že toto je
jeho práca, nič viac, nič menej. Ľudí treba chrániť.
Viete, existuje jeden taký čítankový príklad. Je veľmi pôsobivý pre pochopenie, čo sa s týmito ľuďmi deje. Je to realita. Všetci si pamätajú Veľkú
vlasteneckú vojnu, blokádu Leningradu, bolo také
mesto, ktoré bolo zablokované, ľudia umierali od
hladu a podobne. Tak teda, bol tam jeden stranícky organizátor, ktorý bol hlavný v komunistickej
strane a dozeral tam na poriadok. A aby sa mu
dobre a správne rozmýšľalo v tom čase, keď ľudia jedli mŕtvoly, jedli jeden druhého, umierali od
hladu (je to pravda, smutná pravda), jemu robili
jeho zvyčajné obľúbené koláčiky, aby sa mu ľahšie
rozmýšľalo o tom, ako inšpirovať a podporiť ľudí.
Viete si to predstaviť? Čiže on nič nestrácal. Žil aj
tam tak, ako zvyčajne.

129

Relácia Tvorivá spoločnosť zjednocuje všetkých

VIDEO č. 3
01:19:08 ‒ 01:21:20

T: Druhá svetová vojna. Mesto Leningrad bolo v blokáde 872 dní, od roku 1941 do roku 1944. Zo spomienok očitých svedkov, ktorí sa nachádzali blízko
mocenskej špičky blokovaného Leningradu.
Prevažná väčšina občanov Leningradu zomrela od
hladu, a nie v dôsledku vojnových operácií. Stovky
tisíc mŕtvol ľudí, ktorí zahynuli od hladu, sa jednoducho váľali na uliciach Leningradu. Ľudia boli v stave maximálneho vyčerpania. Už v prvých mesiacoch
blokády boli stovky zatknutých za vraždy ľudí, kvôli jedeniu mäsa z ich tiel. V tom čase, keď občania
Leningradu jedli psov, mačky, potkany, zabíjali dospelých i deti a jedli ich mŕtvoly, mocenské špičky,
konkrétne v osobe prvého tajomníka Leningradského
OBKOM-u a GORKOM-u strany (pozn. – Oblastného a mestského výboru komunistickej strany) Andreja Ždanova a jeho prisluhovačov, si nič neodopierali, ani údené klobásky, ani obľúbené koláčiky.
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Napríklad, pre vládcu mesta, súdruha Ždanova, špeciálne pripravovali jeho obľúbené koláčiky, aby sa
mu ľahšie rozmýšľalo o prostých obyvateľoch mesta.

Od blokády Leningradu až dodnes sa historiografia snaží premeniť na mýtus nepohodlnú realitu –
pravdu o moci.

Ale pozrite sa sami na fotografie z tých rokov, tu je
vládca Leningradu a jeho suita, zastupujúca moc.
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Tu obyčajní obyvatelia Leningradu.

Závery si spravte sami.
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01:21:21 ‒ 01:26:50
IM: A rozdiel je aj v tom, kvôli čomu tam idú. Nie
preto, aby sa o niekoho starali, či niečo podobné,
ale aby jedli svoje obľúbené koláčiky dokonca aj
vtedy, keď všetci umierajú od hladu. Tak sa buduje svet.
T: My sami kazíme a v podstate tým akoby trestáme týchto ľudí.
IM: My sami tých ľudí trestáme, v doslovnom
zmysle slova ich zbavujeme života, ľudskosti, keď
ich obdarúvame obrovskou mocou. Preto sa ani
netreba diviť a urážať. Naopak, takých ľudí treba
zachraňovať. A cesta záchrany je jedna. Predstavte si, pripusťme, že niekto predsa musí zastupovať aj v Tvorivej spoločnosti v prvých etapách budovania. Ešte raz zopakujeme.
Prvá etapa – to je informovanie. Ďalšia etapa – to
je už vybudovanie elektorálnej platformy. A mnohí entuziasti, chápem, okamžite začnú túto platformu budovať, rozmýšľať... priatelia, pre začiatok treba rozmýšľať a vkladať pozornosť do toho,
ako sa máme všetci spolu rýchlejšie zjednotiť.
A až keď nás bude, ako sme hovorili, viac ako
50% oprávnených voličov v krajine, až potom treba robiť elektorálnu platformu a registrovať v nej
ľudí. Netreba sa ponáhľať bežať pred lokomotívou.
A až potom príde ďalšia, politická etapa, a implementácia ôsmich osnov do ústavy a riešenie
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už na legislatívnej úrovni, ako to všetko zavádzať
po etapách správne a bez zhonu.
T: Čiže, keď sa naháňajú a hovoria: „Načo toto informovanie? Píšme hneď zákony“, tak je to...
IM: Tak tie zákony nikto nepotrebuje. Bude to
prázdne. Samozrejme, majú právo teraz diskutovať,
ako to môže byť v Tvorivej spoločnosti, uskutočňovať stretnutia odborníkov. Je to svojím spôsobom
príprava, je to báza, ktorá môže byť potrebná ďalej
pri prijímaní rôznych zákonov, pri budovaní samotnej Tvorivej spoločnosti. Ale dnes je najdôležitejšie
informovanie ľudí, priniesť to všetkým a každému.
A čím viac ľudí sa bude venovať riešeniu tejto otázky, tým rýchlejšie sa to všetko zrealizuje. Prečo?
Spoločne môžeme mnohé. Naša pozornosť disponuje ohromnou silou. Je to skutočne tak. Predstavte si, že sme vybudovali dokonca v jednej krajine
rozvinutú Tvorivú spoločnosť... Ešte sme ju úplne
nezaviedli, ako sme hovorili, nemožno ju vybudovať
v jednej krajine. Ale množstvo zákonov sa prijíma na
základe ôsmich osnov, všetko sa to rozvíja. Ale krajinu predsa len musí niekto niekde zastupovať. Preto
musí byť, napríklad, nejaký zástupca národa, hoci
aj v podobe prezidenta, ale plní to, čo chcú ľudia.
Potrebuje taký človek ochranu? Je potrebné, aby
spolu s ním všade cestovalo 200 ľudí? Nie, je predsa
taký, ako my. Je to jednoducho jeho práca, ako každá iná. Odcestoval a povedal: „Ľudia chcú to a to“.
Áno, zastupuje krajinu, ale zastupuje ľudí a ich rozhodnutie. A môže slobodne žiť. Nepotrebuje, aby...
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Prepáčte mi za podrobnosti, ale predtým, ako ide
na toaletu, musia sa tam porýpať akýsi špecialisti, aby, nedaj boh, čosi... Viete si predstaviť taký
život? To nie je život, to sa človek chytí a sám sa
v doslovnom zmysle posadí do väzenia, pod ochranu, a všade sa 24 hodín denne nachádza pod
ochranou. Prestáva to byť život. Je to kopa problémov, a všetci ho nenávidia. Vari to nie je tak? Žiť
v nenávisti pod ochranou kvôli tomu, aby zarobil
nejaký ten centík... Ale preboha, veď talentovaní
ľudia môžu zarobiť viac a ľahšie, a bez akejkoľvek
izolácie, bez čohokoľvek. Vari to nie je nádherné,
keď si môže vyjsť do obchodu, alebo kam chce?
Pozdravia sa s ním, všetci ho poznajú a on zastupuje ľudí, no nikto ho neohrozuje. Mne sa zdá, že
je to tiež skvelé. Vari to nie je záchrana pre tohto
človeka? Spasenie.
T: To je nádherná odpoveď na otázku, prečo je to
výhodné pre samotných politikov alebo tých, ktorí
sú pri moci. Skutočne, vlastne aj z toho dôvodu,
ktorý ste práve vyslovili.
IM: Z dôvodu slobody a života, pretože si zachovávajú svoju slobodu, zachovávajú si svoj život, žijú ako
normálni ľudia. A to je prekrásne. A oni iba robia
prácu, iba oznamujú rozhodnutia ľudí. Nie sú zodpovední za to, čo schvaľujú ľudia. Teraz je možné
ovplyvniť politika, alebo sa mu vyhrážať, a on pod
tlakom schváli ten či onen zákon, alebo bude za niečo hlasovať, alebo ho možno kúpiť, aby za niečo zahlasoval. Ale tam nie. Ľudia rozhodli, a to je všetko
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(na tej elektorálnej platforme). To, čo ľudia chcú, to
sa aj robí. To, o čom ľudia rozhodli, to sú povinní
robiť. Je to nádherná spoločnosť. Ale táto spoločnosť, priatelia moji, má jedno obrovské mínus – niet
na koho nadávať. Veď sme predsa všetko schválili.
Ale my tak zo zvyku: „Kto je na vine? Veď ten, koho
sme zvolili, práve ten je vinný“. Ale zabúdame, že
sme ho vybrali my. Takže, kto je vinný, on alebo my?
A na seba sa nám predsa nechce nadávať. Dnes je
na koho nadávať, potom nebude na koho, to je veľké
mínus pre naše obvyklé vedomie.

01:26:51 ‒ 01:34:37
Viete, čo je ešte v skutočnosti na tejto elektorálnej platforme pozoruhodné? Veď nebude možná
žiadna korupcia, nebude možné robenie nejakých
chýb, či niečoho takého. Prečo? Pretože je všetko
otvorené, všetko je prístupné. Ľudia všetko vidia
a ľudia prijímajú rozhodnutia. Preto všetky menovania na vykonávanie rôznych funkcií či niečoho
podobného, všetko schvaľujú ľudia. Vykonávateľ
je iba vykonávateľ. On nemôže sám niečo doplniť
či ubrať, pretože ľudia všetko vidia. A ak išiel proti
ľuďom, ponesie pred nimi zodpovednosť. A, opäť,
platforma, ona predsa nie je len na schvaľovanie zákonov, ale aj na diskusiu. Ak niekde dôjde
k nejakej korupcii alebo niečomu inému, tak sa to
okamžite dáva na posúdenie. Alebo ako som uvádzal príklad s lekárom, keď sa akademik vzoprel.
A ak sa stane prekážkou niečoho, čo je pre nás
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výhodné, tak tento akademik ide na dôchodok
a zodpovedá sa za to, čo urobil. Takí príživníci už
nie sú potrební.
T: Taká ľudová kontrola, však?
IM: To nie je ľudová kontrola, to je život ľudu. Je to
život všetkých ľudí. Je to náš život, a sme zaň zodpovední, pretože ho budujeme pre seba. A je to náš
dom, nie niečí. My tu nie sme na návšteve a nie sme
v otroctve. Potom prestaneme byť dobytkom a staneme sa ľuďmi. Pozrite, aké je všetko jednoduché.
Všetko závisí od nás.
T: A v praxi realizujeme svoje ústavné práva.
IM: Samozrejme. Vari je to zložité? Vôbec to nie je
zložité.
T: Veľmi ľahko sa to aj popisuje. Teda vybudovanie
Tvorivej spoločnosti nie je akýsi vzdialený komplikovaný cieľ. Každá etapa je naozaj realizovateľná,
je absolútne uskutočniteľná. A už sa vie, čo treba
robiť, preto...
Ž: Začínať od malého.
T: Áno.
IM: Z jednoduchých elementárnych vecí. Musí v tom
všetkom byť predovšetkým zdravý rozum a musí byť
postupnosť. Netreba bežať pred lokomotívou, nemá
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to zmysel. Všetko treba robiť v pravý čas a tak, ako
je stanovené. Čiže ako tým prechádzali všetky normálne civilizácie, tak musíme zopakovať túto cestu, a to je všetko.
Ž: Pravdaže.
IM: A potom bude všetko dobre.
T: Áno, naozaj je čas nebyť už povedzme primátmi.
Ale stať sa ľuďmi, pretože ako nižšie...
IM: U primátov je to tiež rôzne. My teraz existujeme
ako nižšie primáty, kde je jeden líder a podobne.
Ale ak zoberieme vyššie primáty?
T: Existujú také koalície, ako aliancie.
IM: Existujú skupiny, koalície a podobne. Mnohí
povedia: „Však aj u nás je to teraz tak, koalície,
skupiny“. Je, ale nie vo všetkých krajinách. Niektoré krajiny sa vyvinuli na vyšších primátov, ale niektoré zostali na nižších primátoch, kde jeden vodca
vo svorke je všetko, a jeho názor je zákon. No čo,
nie je tak? Povedzme si čestne, že sme aj tak dodnes
zostali primátmi. V tej či onej forme sme beztak primátmi. Je čas stať sa ľuďmi. Vyhrňme si rukávy,
zaktivizujme všetky svoje konexie, všetkých svojich známych, a jednoducho sa porozprávajme bez
toho, aby sme sa cítili trápne. Máme dobrý príklad.
Viete, teraz mi prišla taká myšlienka, že predsa len
nenadarmo títo zástupcovia LGBT, týchto menšín,
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prekonali takú ťažkú cestu pri svojom formovaní.
Oni to v skutočnosti urobili pre nás, priatelia moji.
Ukázali nám nádherný príklad.
Neváhali a docielili to. Ak neváhali pri hájení svojich práv ako menšina pred väčšinou a dosiahli to,
tak my, väčšina, s nádhernou Tvorivou spoločnosťou, s jednoducho veľkolepou myšlienkou, my nemáme vôbec nad čím váhať. My to predsa chceme
pre všetkých, vrátane nich, a oni nám poslúžili ako
perfektný príklad. Máme sa čo učiť.
T: Áno. Preto, keď sa pýtajú: „Potrebujete to najviac zo všetkého?“
IM: Pravdaže potrebujeme.
Ž: Veď je to predsa náš svet, v ktorom žijeme.
IM: Je to náš svet, náš život, je to naša budúcnosť...
T: My sami chceme žiť v tejto spoločnosti.
IM: Je to budúcnosť našich detí. Ako by sme to
„nepotrebovali“?
Ž: Keď sa zlepší každá oblasť, keď žiješ tam, kde nemusíš vybavovať hromadu papierov a dokumentov.
IM: Keď si predovšetkým človekom, keď si tvoj život
cenia a ty si ceníš životy iných, keď je svet nádherný
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a slobodný. Vari to nepotrebujeme najviac? Pravdaže potrebujeme. A tu sa treba spýtať tohto človeka:
„A ty to nepotrebuješ, priateľ môj? Si proti svojím
deťom? Si proti tomu, aby moje deti žili dobre?“ Parafrázujem otázku: „Ak sa postavíš proti Tvorivej
spoločnosti, to znamená, že nechceš, aby sa choré
deti bezplatne liečili. Nechceš, aby boli deti zdravé,
aby bola prevencia? Nechceš, aby sme všetci krásne,
dobre a slobodne žili? Tak kto teda si?“ To je otázka, ktorú treba položiť niekomu, kto kladie takéto
otázky: „Čo, potrebuješ to zo všetkého najviac?“ Alebo kto hovorí: „Mňa to nezaujíma“. Teba nezaujíma
budúcnosť mojej rodiny, mojich detí? Nezaujíma ťa
budúcnosť tvojich detí? Tak kto si? Si vôbec človek?
Takú otázku treba položiť.
Je to neuveriteľné! Toto skutočne môžu hovoriť iba
nepriatelia ľudí. Viete, zdá sa mi, že toto ani zvery
nepovedia. Sú to skutoční nepriatelia spoločnosti,
ľudstva a všetkého ostatného. Ani alkoholici a narkomani toto nepovedia, tak sa mi zdá. Nie že sa zdá,
tak to je. Sú to len chorí a sebeckí ľudia. Ani nemám slová, nechcem nikoho urážať, priatelia moji,
ale to je absolútne nehumánna otázka. Ľudia spočiatku nemusia chápať, čo je to Tvorivá spoločnosť.
Práve preto musíme pracovať, objasňovať a rozprávať, čo je to Tvorivá spoločnosť, a ukazovať jednoduché spôsoby a príklady, ako sa zjednocovať, a čo
je na začiatku potrebné. Práve sme sa zmieňovali aj
ukazovali, ako to spraviť na...
T: ... platforme creativesociety.
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IM: ... platforme creativesociety, áno. Ako pre začiatok aspoň s čímsi začať a ďalej to rozšíriť. Je to
zložité? Nie je to zložité. Všetci majú známych, priateľov vo svete naokolo. Komunikujte s nimi a neostýchajte sa. Ale ak uvidíme, že to ľudia nepotrebujú,
skutočne nepotrebujú, že to ľudia nechcú, potom sa
svet zbláznil. Ale to je paradox, to sa nemôže stať.
Hádam nechceme žiť? Tak načo potom bojujeme
o život? Kde sú naše inštinkty, reflexy a všetko
ostatné? Veru nie, ľudia chcú žiť a chcú žiť dôstojne, ako Človek. Len treba vynaložiť trochu úsilia. Treba ľuďom vysvetľovať, že iba spolu môžeme
v globálnom zjednotení vzdorovať globálnym problémom. Nemáme východisko, priatelia. Spomeňte
si na predchádzajúcu reláciu. To nie je strašenie,
ešte raz hovorím, to je objektívne, to je reálne. Ale
môžeme, ak budeme chcieť.

01:34:38 ‒ 01:46:17
T: Ako hovoril Ciolkovskij, do Zlatého veku budú
môcť vstúpiť tí, ktorí sa dokážu zjednotiť, ktorí sa
naučia spájať.
IM: Zlatý vek môže nastať len vtedy, ak sa dokážeme zjednotiť. A najzaujímavejšie je, že nič okrem
hlúpostí nám nestojí v ceste. Nič! Je to výhodné pre
všetkých, jednoducho pre všetkých je to výhodné.
A zapadá to dokonca aj do nášho spotrebiteľského modelu, v ktorom žijeme, do obvyklého modelu
spotreby, pretože to chceme urobiť tak, aby to bolo
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pre nás výhodnejšie aj ekonomicky, aj vo všetkých
ostatných aspektoch a vzťahoch ľudského života.
Bude to výhodnejšie. Niektorí sa zháčia (veď sme to
v minulých reláciách hovorili): „No ako výhodnejšie, ak prejdem semafor na červenú, a tri mesiace
budem umývať verejné toalety, namiesto toho, aby
som zaplatil pokutu a odišiel? Veď to nie je výhodné.“ Vedomie sa môže na tom zachytiť.
Posúďme to teraz z druhej strany, z pozície vodiča.
Spáchal si obvyklý priestupok: prekročil si rýchlosť tam, kde sa to nesmie, prešiel si na červenú,
keď tam nikto nebol, a bezalternatívne ťa nútia
umývať verejné toalety, dokonca v špeciálnej veste,
aby bolo vidieť, že si previnilec, to naráža na tvoju
pýchu, egoizmus. „To je neprípustné, to je predsa poníženie človeka.“ Existuje alternatíva, päť rokov pracovať pre spoločnosť v izolácii, ako zvieratko v ZOO (zdôrazňujem: pracovať, nie iba sedieť).
No lepšie je tri mesiace umývať toalety, trebárs po
dve-tri hodiny denne vo voľnom mimopracovnom
čase. „Nespravodlivé, prísne.“
A teraz sa na to pozrime z druhej strany. Vaše dieťa ide po prechode a nezbadal ho chuligán, „hrdina“, ktorý chcel prejsť na červenú. Vaše dieťa
v tom čase nič nevedelo, jednoducho prechádzalo
na zelenú a nič neporušovalo. Ako sa vám páči táto
situácia? Čo by ste spravili s týmto vodičom?
Tak teda, z dôvodu, aby ste neprejavovali svoje zvieracie vlastnosti a nemuseli ste nikomu nič urobiť,
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netreba jazdiť na červenú. Takisto prekračovať
rýchlosť. Veď rýchlostné limity, najmä v obývaných oblastiach, to všetko sú pravidlá napísané
niekoho krvou, sú to pravidlá, za ktoré niekto zaplatil svojím životom. A teraz si predstavte, keď
zrýchľujete tam, kde sa to nemá, nemôžete tak
kontrolovať auto, nech by bolo akokoľvek dobré,
aby to zaručovalo bezpečnosť. Veď zrazu môže vybehnúť dieťa a môže to byť nenapraviteľné. A ak
vaše dieťa vybehne? Nepríjemné, však?
Taktiež je trestné používať vulgarizmy alebo prejavovať voči niekomu emócie. Priatelia moji, porozprávam vám príklad, ktorý som pozoroval v supermarkete. Stáli sme pred pokladňou a niekoľko
ľudí predo mnou bol doslova taký opitý veselý
mužíček s príslušným nákupom (vyzeralo to, že
veľmi rýchlo chcel vypiť viac alkoholu), no a mal
malé občerstvenie. A pokladníčka sa tam s niečím
trochu zdržala: zadávala údaje, no nezadávala ich
automaticky, ale ručne. A tak ju tento človek, ktorý sa očividne neovládal, lebo sa veľmi ponáhľal,
aby priniesol nakúpený alkohol svojim kamarátom, začal urážať.
Ona reagovala mlčky, teda veľmi skromne, ale jeho
to ešte viac rozzúrilo. My sme samozrejme ukľudnili tohto „súdruha“ a on vyšiel von a čakal. Ale
o čo išlo? Všetko, čo sme mohli urobiť, bolo iba
vyviesť ho z obchodu. A hotovo. A pre neho to zostalo bez postihu. Odišiel do susedného obchodu,
nakúpil tam, a nič sa mu nestalo. Ale v Tvorivej
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spoločnosti by musel veľmi dlho zametať a umývať
tento obchod, a zametať a zmývať parkovisko pred
týmto obchodom, aby všetci videli, aký je on v skutočnosti „hrdina“. Nespravodlivé, však? Veď ona
zdržiavala a on sa predsa ponáhľal.
Ale predstavte si: vaša matka alebo vaša dcéra
sedí v pokladni a prichádza tento alkoholik v neadekvátnom stave, ktorý z ničoho nič začne urážať
vašu mamu alebo vašu dcéru. Páčilo by sa vám to?
Jednoduchý príklad. A pozrite sa, ako to vyzerá.
Záleží na tom, z ktorej strany sa na to pozeráte.
Ale treba sa, priatelia moji, pozerať z ľudskej stránky. Človek nemôže klesnúť na úroveň dobytka. Nemôže. Ak klesne na úroveň dobytka, tak teda aj
vzťah k nemu musí byť rovnaký ako k dobytku,
kým sa nestane Človekom. A nemôže to byť nikomu tolerované, ak chceme žiť v nádhernom svete
a vážiť si jeden druhého.
A preto hovoríme, že musíme vybudovať Tvorivú
spoločnosť za jednu generáciu, aby ďalšia generácia rástla už v iných podmienkach, pre ktorú
toto bude prijateľné a normálne. No my si predsa
budeme pamätať, že môžeme opití urážať človeka, a nič sa nám za to nestane. V našom podvedomí budú uložené takého príklady, ktoré sme
pomocou zrkadlových neurónov vstrebali. Ale
v Tvorivej spoločnosti sa to nesmie. Nech je radšej ťažko nám, ale budúcej generácii bude ľahko
a prirodzene.
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T: Báječné!
IM: Tak to predsa má byť, priatelia. Je potrebné
zostávať Človekom. A my to môžeme.
T: Igor Michajlovič, keď hovoríme o štvrtej etape
budovania Tvorivej spoločnosti, keď vstupujeme
na medzinárodnú úroveň, vznikajú u ľudí otázky:
Neohrozuje to štátnosť? Neporušujú sa takto štátne hranice?
IM: Je to dobrá otázka a je často kladená, teda
či neohrozujeme štátnosť, hranice či čosi iné. Ale
o tom musia rozhodnúť ľudia, o tom nerozhodujeme my. Ako rozhodnú, so zachovaním hraníc, bez
zachovania hraníc, so štátmi, bez štátov, tak to aj
bude. Ľudia o tom rozhodnú sami. Poviem dokonca viac: teraz máme dosť krajín, v ktorých sú králi, kráľovné a podobne, však? Cisári, monarchie
a podobne. Bude monarchia, či nebude? Mnohí
povedia: „To je neprípustné!“ Ale ak sa zamyslíme,
dnešná monarchia, to je už tradícia. Veď sú parlamenty, kde sa prijímajú zákony a všetko ostatné.
A zákony prijímať a riadiť život budú ľudia, sami
ľudia. A monarchia, to je tradícia. Neviem, podľa
mňa osobne treba všetky naše tradície chrániť,
celú našu históriu treba chrániť, všetko najlepšie,
krásne, to, čo ľudí nadchýna, treba zachovávať. To
je môj názor.
T: Keď si spomeniem na predošlú reláciu, kedy
sme hovorili o tri a pol miliarde ľudí, ktorí sa môžu
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premiestniť zo svojich miest, napadá mi otázka:
a budú vôbec existovať tieto hranice v súčasných
klimatických situáciách?
IM: Ľudia rozhodnú. Povedzme to tak, keď vychádzame z filozofie... Veď my posudzujeme vybudovanie Tvorivej spoločnosti v ideálnych podmienkach, tých, ktoré sú teraz, ak to stihneme. Ale ak
to nestihneme? Mám jednoduchú otázku: hoci len
presun 3,5 miliardy ľudí, časti, polovice planéty
na druhú polovicu, zachová to vaše hranice, vaše
práva, vaše štáty? Tu je odpoveď, priatelia moji.
To takto nepredpovedáme my. Prepáčte, to hovoria vedci. Oni vypočítali, že doslova za 50 rokov
sa 3,5 miliardy začnú presúvať, budú donútené.
A jednoduchá otázka: budú agresívni alebo nebudú (aj tí, ktorí prechádzajú z jednej strany na
druhú, aj tí, ktorí ich prijímajú)? Budú agresívni. V spotrebiteľskom svete budú veľmi agresívni.
A čím sa to skončí, nie je známe. Otázka je len
v tom, a to je to, čo dnes naozaj môžem povedať,
nebude to o 50 rokov... o 50 rokov nebude mať
kto ísť z jedného teritória na druhé, pretože ani
nebude mať kto, a ani nebude mať kam. Všetko sa udeje oveľa rýchlejšie. Žiaľbohu, ale je to
pravda.
T: Ale je možné všetko zmeniť. Dokonca si spomínam, že aj z kresťanskej pozície, z pozície náboženstva, ľudia nemajú iba pasívne čakať, kým
nastúpia kataklizmy alebo niečo také.
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IM: Ale v tom istom kresťanstve dnes mnohí hovoria, že: „Áno, stane sa to, ale my musíme sedieť
a čakať, pretože to Boh trestá, to je skvelé. A my
sme takí veriaci a Boh nás tak miluje, nás povaľačov, darmožráčov a leňochov, ktorí nič nerobia,
sedia a čakajú na Hospodinov trest pre ostatných.
A my pôjdeme do raja, ale ostatných On potrestá.“
Vari to dnes nie je kresťanská pozícia v niektorých
organizáciách?
T: Je to však od základu nesprávne.
IM: Samozrejme, že nesprávne. Kto potrebuje povaľačov a leňochov? Na čo? Na to, aby nič nerobili?
Za to, že neslúžil Bohu, ho Boh vezme do raja?
Uvediem vám jednoduchý príklad. Predstavte si,
sú dvaja ľudia. Ste zámožný človek, robíte veľa
dobrého a doma nestíhate čosi urobiť. A prichádza jeden človek, pomáha vám, ale druhý chodí
s hrdo zdvihnutým nosom a odvracia sa od vás.
Takže ak treba pomôcť, komu pomôžete – tomu,
kto príde a pomáha vám, alebo tomu, kto pyšne
odvracia nos, „prečo by ti mal pomáhať“? Nuž taký
jednoduchý príklad.
Kto si zaslúži lásku a úctu – ten, ktorý slúži Bohu
a bojuje tu za každú dušu, alebo ten, kto sa fláka
a myslí si, že on je už a priori hodný toho, aby ho
Boh vzal k sebe, pretože nič nerobí, pretože je leňoch, pretože ho Boh musí milovať? Za čo milovať?
Za ničnerobenie? Za lenivosť? Za to, že obšťastňuje
diabla svojimi myšlienkami, zabúdajúc na Boha?
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Za to, že sa spotrebiteľsky správa k Bohu? Jednoduchá otázka. Buďme čestní aj v tejto otázke!
Boh je milujúci, On miluje všetkých, ktorých pozná. A On pozná len tých, ktorí Ho milujú a slúžia
Mu. A tu máte odpoveď, priatelia. Takže, priatelia
moji, milujte sa navzájom. Začneme jednoduchým,
láskou a vzájomnou úctou, a vydáme sa k niečomu
väčšiemu. Ďakujem, že ste boli s nami. Ďakujeme.
T: Ďakujeme!
Ž: Ďakujeme!
IM: Ďakujeme. Ďakujeme aj vám, priatelia.
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ETAPY VYTVORENIA TVORIVEJ SPOLOČNOSTI
Tvorivá spoločnosť vytvorí podmienky na to, aby
každý človek žil šťastne a realizoval svoju prirodzenú potrebu tvoriť a konať dobro pre celú spoločnosť.
Prirodzene, v takej spoločnosti chce žiť každý človek.
A dnes pred nami, ľuďmi žijúcimi na planéte Zem,
zostáva iba jedna otázka: ako to zrealizovať v čo najkratšom čase?
Pre vytvorenie Tvorivej spoločnosti je dôležitá etapovitosť. Celý proces jej budovania pozostáva z nasledujúcich troch etáp:
1. Etapa informovania. Je to informovanie ľudstva o Tvorivej spoločnosti. Každý neľahostajný
človek môže informovať o Tvorivej spoločnosti čo
najväčší počet ľudí. To je to, čo teraz aktívne robí
množstvo poctivých a čestných ľudí z mnohých
krajín sveta.
2. Politická etapa. Vytvorenie politických strán
v rôznych krajinách s jednotnou ideológiou
Tvorivej spoločnosti. Celkovú koordináciu
strán zabezpečuje Medzinárodný ústredný výbor. Cieľ je jednoduchý: využiť politiku ako nástroj nie na rozdelenie, ale na zjednotenie ľudí.
3. Celosvetové referendum. V rámci celého ľudstva uskutočniť celosvetové referendum o prijatí
tvorivého modelu rozvoja ako jediného prijateľného a nevyhnutného modelu na prežitie ľudstva.
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Prvá etapa je informovanie ľudstva o možnosti vytvorenia Tvorivej spoločnosti. Je to to, čo sa teraz
aktívne deje.
V súčasnej spoločnosti zohráva kľúčovú úlohu jeden základný nástroj, prostredníctvom ktorého sa
riadi naša spoločnosť. Je to politika. Využitím tohto nástroja sa realizácia vytvorenia Tvorivej spoločnosti výrazne urýchli.
Už 6 000 rokov slúži politika na zotročenie človeka
a posilnenie systému spotrebiteľských hodnôt. Dnes
však môže poslúžiť celému ľudstvu pri budovaní Tvorivej spoločnosti!
Systém riadenia súčasnej spoločnosti je navrhnutý tak,
že vo vlastnej krajine volíme a vyberáme z navrhovaných kandidátov, ktorým po voľbách delegujeme svoje
právomoci. To znamená, že odovzdávame svoje práva
ľuďom, ktorých nepoznáme, a tak seba ponechávame
bez práv. Veď sme ich delegovali. Ale spolu s našimi
právami sme odovzdali aj naše blaho. Presne takto sme
sami vytvorili nadstavbu nad človekom. Bude taký poverený pracovník, ktorého sme splnomocnili, pracovať
pre nás alebo v našom záujme? Vráti nám naše blaho?
Nie, pretože je naň zvyknutý a naše blaho považuje za
svoj majetok. Bude myslieť na seba, na svoju rodinu,
ale nie na nás. Prečo? Pri spotrebiteľskom sebeckom
myslení bude veriť, že naopak, ak začne brániť záujmy ľudí, klesne na našu úroveň a zostane ako my, iba
s deklarovanými právami a bez skutočných výhod. Nie
je to absurdné? Nie je to forma skrytého otroctva?
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Keď nám vzali všetko, stanovili nám veľmi prísne povinnosti, ktoré v skutočnosti nie sú pre väčšinu splniteľné. Je jednoducho nemožné ich splniť v plnom rozsahu. Núti to ľudí žiť neustále v obavách a strachu,
cítiť sa zraniteľnými a neplnohodnotnými. Sme nútení existovať práve v takejto spoločnosti. Úplná zámena a manipulácia! To je celá podstata spotrebiteľskej,
konzumnej spoločnosti. Takto je v nej všetko usporiadané, pretože je namierená proti človeku. A to je skutočnosť. Môže mať takáto spoločnosť dlhé trvanie? Má
budúcnosť? Očividne nie.
Akýkoľvek nástroj však môže byť použitý na zlé,
ale i na dobré, môže ničiť alebo budovať. Preto sa
politika môže a musí stať nástrojom na budovanie
správneho a skutočne spravodlivého, životaschopného a život podporujúceho legislatívneho základu
pre vybudovanie Tvorivej spoločnosti.
Dnes ešte stále žijeme podľa rímskeho práva, ktoré je
už dávno zastarané. Je potrebné vytvoriť také zákony, ktoré zaručia dodržiavanie záujmov každého
človeka. Ich základom je 8 osnov Tvorivej spoločnosti. Politika sa v skutočnosti musí stať nástrojom
medzinárodnej komunikácie a zjednotenia, musí podporovať priateľstvo medzi národmi a nesmie byť nástrojom nátlaku, agresie, ako sa to deje teraz. Nemôže
a nesmie sa používať na ďalšie rozdeľovanie, ale naopak, na rýchlejšie zjednotenie celej ľudskej rodiny.
Všetci sme občanmi našich krajín. Chodíme k volebným urnám a hlasujeme za rôznych kandidátov,
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a potom sme rozhorčení, že zhoršujú náš život a posilňujú spotrebiteľský formát. Prijímajú zákony, ktoré pôsobia proti nám, ako Jedinej Ľudskej Rodine,
a nie v prospech našich záujmov. V dôsledku toho
sa podmienky našej existencie neustále zhoršujú. To
znamená, že títo ľudia, keď sa dostanú k moci, obhajujú záujmy niekoho, ale nie záujmy Človeka a Jedinej Ľudskej Rodiny. Ako možno hlasovať za politika,
ak je proti Človeku a jeho právam? Ako možno za
neho hlasovať, ak má sklon klamať a podvádzať?
Aby sme túto situáciu zmenili, je nevyhnutné hlasovať za tých politikov, ktorí budú realizovať a legislatívne implementovať 8 osnov Tvorivej spoločnosti! A tak použitím našich práv, ktoré sme im
delegovali, sa nám už teraz začne vracať naše blaho
a budeme sa snažiť čo najskôr zjednotiť celé ľudstvo do
Jedinej Rodiny – Tvorivej spoločnosti. A hneď potom,
ako budú všetky krajiny sveta pripravené na prechod
od spotrebiteľského k tvorivému formátu, budeme
môcť usporiadať Celosvetové referendum, ktoré nás,
všetkých obyvateľov Zeme, legislatívne vráti do Jedinej
Ľudskej Rodiny – Tvorivej spoločnosti.
A urobiť to môžeme iba pokojnou cestou. Ľudstvo
nepotrebuje revolúcie, ľudstvo potrebuje Evolúciu.
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PARTNERI
Ľudia a organizácie z celého sveta sa aktívne zúčastňujú projektu Tvorivá spoločnosť, stávajú sa
partnermi projektu a aktívne podporujú jeho ideu:
zúčastňujú sa živých vysielaní a ich prípravy, šíria
informácie o projekte, zverejňujú články, aby sa o tejto myšlienke dozvedelo čo najväčšie množstvo ľudí.
Každý, kto podporuje ideu Tvorivej spoločnosti
a chce byť súčasťou jej vybudovania sa môže ľahko
pripojiť k tejto globálnej iniciatíve.
Jedným z jednoduchých spôsobov je verejné vyhlásenie vašej podpory Tvorivej spoločnosti na internete.
Za týmto účelom môžete umiestniť banner „Podporujem Tvorivú spoločnosť“ s odkazom na webovú stránku projektu creativesociety.com na ľubovoľný internetový portál: na svoju osobnú webovú stránku, na
webovú stránku vašej spoločnosti alebo organizácie,
na osobný profil v sociálnych sieťach atď.
Vďaka aktivite všetkých sa ľudia celej planéty
môžu oboznámiť s informáciami o Tvorivej spoločnosti a rozhodnúť sa tak, že sa zapoja do spoločných aktivít. Toto môže výrazne prispieť k vybudovaniu našej
spoločnej šťastnej budúcnosti.
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Medzinárodné spoločenstvo o Tvorivej spoločnosti :
PATRIK NIKISCH, Veľvyslanec OSN organizácií občianskeho spoločenstva, ochranca ľudských
práv, vedec v oblasti svetových náboženstiev v medzinárodných vzťahoch, konzultant pre trvalo udržateľný rozvoj a investície.
Pre mňa Tvorivá spoločnosť musí mať veľmi jasnú, zrozumiteľnú komunikáciu, kde je transparentnosť, pravda, žiadne skrývanie a žiadna korupcia. A tiež základným princípom je Jednota
v rozmanitosti. A to sú základné princípy.

PROF. JONI VÄLJÄRVI, Čestný profesor vzdelávacej politiky na univerzite v Jyväskylä.
Chcel by som začať práve s posilnením spolupráce
medzi ľuďmi. Povzbudzovať ich, aby spoločne hľadali nové spôsoby riešenia naliehavých problémov.

GERALD AUGER, Poradca pre vzťahy s domorodými obyvateľmi, režisér/producent a herec.
Tvorivá spoločnosť pre mňa znamená pochopenie,
že žiaden človek nemá právo na život druhého
človeka, a žiaden človek nemá právo zahrávať sa
so životom druhého človeka.

DR. ABDULLA RASHEED, Minister školstva Národného inštitútu vzdelávania, Maldivská republika.
V mojom chápaní Tvorivá spoločnosť kladie veľký
dôraz na tvorenie, inovácie, trvalý rozvoj, zahŕňajúce v sebe sociálno-emocionálne a environmentálne povedomie. Táto spoločnosť bude cenná
tým, že bude nabádať verejnosť k prijímaniu inovácie v oblasti tvorenia ako najmocnejšieho nástroja podpory všeobecného blaha. V mojej vysnívanej spoločnosti ľudia smerujú viac pozornosti
k spoločenským hodnotám, než k financiám.

HUMA KIRMANI, Čestná členka Organizácie Spojených národov v Pakistane, vyslankyňa dobrej
vôle Pakistanu, hovorkyňa TEDx, čestný doživotný člen Ligy všetkých žien, vyslankyňa Inštitútu
mieru a rozvoja INSPAD, autorka kníh Goodreads
na Amazone.
Tvorivá spoločnosť nám dá viac tvorivých ľudí,
ktorí dokážu zmeniť svet, priniesť zmeny do spoločnosti, pomôcť iným ľuďom.

DR. PRIVADARSHI NAYAK, Zakladateľ a výkonný riaditeľ Centra pre rozvoj vzdelávania, riaditeľ
štátnej školy Doon.
Chcel by som žiť v Tvorivej spoločnosti, lebo zabezpečuje slobodu sebavyjadrenia. Vďaka tomu
sa vytvorí svet spolupatričnosti, slušnosti a prispôsobivosti vo vzájomných vzťahoch medzi všetkými ľuďmi.

ANDREAS SCHLEICHER, Vedúci Oddelenia vzdelávania a kvalifikácie, špeciálny poradca generálneho tajomníka pre politiku vzdelávania v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)
v Paríži.
Je to spoločnosť, v ktorej sa môžeme rozvíjať,
v ktorej si uvedomujeme samých seba, ale chápeme aj ľudí okolo nás a prihliadame na potreby
planéty. Komfortný život znamená uvedomelosť,
schopnosť rozvíjať sa a využívať celý svoj potenciál
na to, aby sme posúvali svet dopredu.

BANAN ELSEIH ELSIED, Bakalár v špecializácii
Analytická chémia Univerzity v Chartúme, Sudánska republika.
Verím, že veda bola vytvorená na to, aby zlepšovala náš život. Aby bol náš život dobrý, zabezpečený, a aby v ňom bolo čo najmenej utrpenia. Myslím tým, aby bolo dostatok jedla, nebol hlad, a ak
niekto ochorie, aby mal všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť. Žiaľ, tieto základné potreby ani
zďaleka nie sú zabezpečené pre všetkých ľudí.
Podľa môjho názoru príde deň, keď také základné
potreby, ako sú potraviny a lieky, budú zabezpečené pre každého.

Na žiadosť ľudí z celého sveta sme sa náboženských
lídrov spýtali, či podporujú Tvorivú spoločnosť:

MEDZINÁRODNÉMU PROJEKTU TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ BOLO UDELENÉ
APOŠTOLSKÉ POŽEHNANIE OD JEHO SVÄTOSTI PÁPEŽA FRANTIŠKA

APOŠTOLSKÉ POŽEHNANIE
MEDZINÁRODNÉMU PROJEKTU TVORIVÁ
SPOLOČNOSŤ UDELILA JEHO SVÄTOSŤ
GAREGIN II. NAJVYŠŠÍ PATRIARCHA
A KATOLIKOS VŠETKÝCH ARMÉNOV

AMIR AZIZ,
IMAM NAJSTARŠEJ MEŠITY V NEMECKU
UDELIL POŽEHNANIE MEDZINÁRODNÉMU
PROJEKTU TVORIVÁ SPOLOČNOSŤ

KDE SÚ OSTATNÍ?

Celú konferenciu si môžete
pozrieť na stránkach

creativesociety.com/sk

Dňa 7.mája 2022 sa uskutočnilo medzinárodné online fórum „GLOBÁLNA
KRÍZA. SME ĽUDIA CHCEME ŽIŤ“ organizované z iniciatívy ľudí celého
sveta. Toto fórum, bolo vysielané v priamom prenose, prekladané simultánne
do 100 jazykov.
CIEĽ FÓRA :

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

• zobraziť skutočný rozsah početných kríz spotrebiteľského formátu spoločnosti;
• zvážiť praktické riešenia na prekonanie všetkých kríz vybudovaním Tvorivej
spoločnosti.

KĽÚČOVÉ TÉMY FÓRA:
• Klíma. Spoločný nepriateľ celého ľudstva.
• Rekordné tempo narastania klimatických katakliziem.
Prečo svetové médiá mlčia o rozsahu hrozieb?
• Novodobé kolaborantstvo.
Kto hrá na strane spoločného nepriateľa ľudstva?
• Skutočná príčina globálnej zmeny klímy.
Kto a prečo skrýva pred ľuďmi pravdu?
• Vplyv astronomických procesov a ich cyklickosti na klímu.
• Klimatické katastrofy očami očitých svedkov.
• Utečenci. Prečo sa to týka každého?

creativesociety.com/sk ● info@creativesociety.com

• Eskalácia násilia v spoločnosti.
• Otroctvo a obchodovanie s ľuďmi.
• Kritickosť ekologickej situácie v podmienkach narastajúcich katakliziem ako
hrozba zničenia planéty.
• Hrozba hladu a nedostatku pitnej vody na planéte.
• Úverové otroctvo. Problémy a riešenia.
• Aký vplyv má zmena klímy a zhoršujúca sa ekologická situácia na ľudské
zdravie?
• K akým ekologickým následkom priviedlo bezstarostné spotrebiteľské konanie človeka?
• Nepripravenosť záchranných služieb na globálne katastrofy.
• Prečo je v spotrebiteľskej spoločnosti nemožné využívať inovatívne technológie v prospech všetkých ľudí?
• Naliehavá potreba mobilizácie a zjednotenia všetkých síl ľudstva.
• Praktické riešenie všetkých kríz vybudovaním Tvorivej spoločnosti.

Spoločne môžeme informovať ľudstvo o skutočných problémoch, aby
sme zastavili hroziacu katastrofu. Teraz je čas vzácny ako nikdy doteraz.
Musíme konať dnes, práve teraz, aby sme všetci mali zajtrajšok.
Obraciame sa na teba! Ak si človek, ak si hrdina a si pripravený konať
v mene života celého ľudstva, informuj každého, koho môžeš o tom, že
prežitie nás všetkých a našej planéty závisí od každého z nás. Buď v radoch hrdinov – tých, ktorí sú teraz v prvej línii! Toto je naša spoločná vec!

Každý z nás je zodpovedný za to, aká budúcnosť nastane pre ľudstvo.
Všetci spolu vytvárame našu realitu. Svet sa sám od seba dobrým nestane.
Treba ho vytvoriť, a to je možné len spoločnými silami.
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