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Tvorivá spoločnosť. Otázky a odpovede

00:00:00 ‒ 00:04:33
T: Dobrý deň milí priatelia. Som rada, že vás môžem
opäť privítať. Aj dnes je s nami vážený Igor Michajlovič Danilov. Pozvanie prijali Katarína a Robert.
Dnes môžeme vo svete pozorovať zvýšenú koncentráciu kríz. A tieto krízy sa navzájom posilňujú, navršujú a prehlbujú už aj tak zložitú situáciu, v ktorej sa teraz nachádzajú všetci ľudia na celom svete.
A viete, my vidíme, ako si mnohí ľudia uvedomujú,
že to, o čom sme hovorili na konferenciách, o čom
sme hovorili na fórach, v reláciách, sa, žiaľ, napĺňa priamo pred očami a ľudia si to všímajú. Pretože sme hovorili o postupujúcich klimatických
kataklizmách, aj o ekonomickej kríze, aj o geopolitickej kríze, energetickej, potravinovej kríze, ktoré
už dnes neopúšťajú titulné stránky svetových médií. A viete, krízy sa v podstate prehlbujú a času
zostáva menej.
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No, vďaka Bohu sú ľudia, ktorí chápu, že je potrebné
meniť tento globálny princíp života pre celé ľudstvo.
Oni vidia východisko z tejto slepej uličky vo vybudovaní tvorivého formátu spoločnosti. A títo ľudia cítia
súčasne aj akýsi vnútorný nepokoj, týkajúci sa toho,
či sa projekt Tvorivá spoločnosť nevyvíja príliš pomaly? A či je skutočne šanca, že stihneme zrealizovať
projekt Tvorivá spoločnosť?
IM: Ja si myslím, že pomaly. Čo môžeme stihnúť pri
takom tempe rozvoja Tvorivej spoločnosti? Ale poďme sa na to pozrieť z druhej strany. Projekt Tvorivá
spoločnosť uzrel svetlo sveta len pred dvoma rokmi.
A aký je teraz rozmach tohto projektu? Obrovský.
Uveďte aspoň jednu organizáciu alebo aspoň nejaký
projekt vo svete, ktorý by mal také tempo rastu.
Poďme sa ešte pozrieť z inej strany. Do tohto projektu nikto nenalieval financie. Neexistuje žiadna podpora médií. Len špinu lejú. Nič viac. Je to projekt,
ktorý robia samotní ľudia. A rozvíja sa takým tempom. Toto je jediný projekt v celej histórii, v celých
dejinách ľudstva, ktorý sa rozvíja práve takou rýchlosťou, takým tempom, toľko ľudí to robí na dobrovoľníckej báze na vlastné náklady. Reálna pomoc
od nejakých významných organizácií alebo niekoho
iného neexistuje.
Vieš, kto hovorí, že sa pomaly rozvíja? Tí, ktorí nič
nerobia. Dokonca niektorí naši účastníci hovoria:
„Akože sa rozvíja? No kde je? Nič nie je.“ Kto to hovorí? Opäť tí, ktorí sa nezúčastňujú ani na projektoch,
6
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tí, ktorí sa nestretávajú s ľuďmi. Vo všeobecnosti tí,
ktorí akože aj sú v projekte Tvorivá spoločnosť, ale
na druhej strane ich nič nezaujíma, ktorí celkove pozerajú z diaľky. Ale títo sedia vedľa, mimo izby nič
nevidia. Teda vidia toho, s kým sa rozprávajú, a to je
všetko, hovoria: „Nič viac tam nie je, a to je všetko.
Nuž ako? Veď pomaly rastie.“ No v skutočnosti rastie
veľmi rýchlym tempom. A, či sa nám to podarí alebo
nie, aby som odpovedal na tvoju druhú otázku, od
nás závisí, či to stihneme alebo nie.
Sú tu niektorí priatelia, ktorí možno prvýkrát počujú
o projekte Tvorivá spoločnosť, náhodou nás pozerajú a povedia: „Kam sa dostaneme? Prečo to stihneme?“ To je tiež otázka. „Kam sa ponáhľate?“ Tu treba
nejako mierne odpovedať, bolo by dobré vybudovať
Tvorivú spoločnosť dovtedy, kým nás spotrebiteľský
formát, v ktorom teraz žijeme, neprivedie k neodvrátiteľnému, takto jemne povedané. Stihneme to alebo
nestihneme? Ak budeme chcieť, tak stihneme.
00:04:34 ‒ 00:06:43
T: Igor Michajlovič, ale doba kríz, v ktorej žijeme, je
taká turbulentná, veľmi zložitá. Dá sa povedať, že
v tejto dobe rozvíjať Tvorivú spoločnosť je ťažšie?
IM: V tejto dobe, počas kríz, je čokoľvek rozvíjať zložitejšie. V skutočnosti však kríza, to je skvelé obdobie na to, aby sa niečo zmenilo. Pretože teraz ľudia
vidia a chápu všetko to, o čom sme hovorili v tých
časoch, keď neboli žiadne krízy, keď bolo ešte všetko
7
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dobré, relatívne pokojné. Vtedy nepočúvali. Keď teraz sami vidia, teraz nehovorím o ekonomike, o krízach, o geopolitike, o vojnách, teraz vynecháme
ľudský faktor, teraz hovoríme o klíme. Tie zmeny,
ktoré v skutočnosti prebiehajú s klímou, teraz nevidí len hlupák. A každý, aj ten najmenší človiečik,
ktorý dokáže spočítať aspoň jednoduché veci, napríklad, dva plus dva a podobne, si to môže zrátať
a uvidieť progresiu, s akou to narastá. Tým mám na
mysli klimatické katastrofické zmeny, ktoré sa už
v skutočnosti dejú. A naberajú na obrátkach takým
rýchlym tempom, že sa dá spočítať, koľko nám ako
ľudstvu zostalo času existencie vo viac-menej normálnych podmienkach. Už nie tak veľa. A zmeniť to
môže práve Tvorivá spoločnosť. Toto je najprijateľnejšie pre všetkých.
To znamená, že toto je jediná takáto prijateľná forma, inak to nenazveš, ktorá by vyhovovala prakticky
všetkým ľuďom. Samozrejme, nájdu sa aj takí, ktorým to nebude vyhovovať. Viete, ako vždy, existuje
Baba Jaga, ktorá je proti všetkému. Pretože Tvorivá
spoločnosť predpokladá absenciu moci ako takej nad
ľuďmi celkove, nech by to bol ktokoľvek. Niektorí ľudia, u ktorých sa táto moc vôbec nedá očakávať, títo
nesúhlasia, aby nemohli mať moc niekedy v budúcnosti, tí sú pobúrení. To je rovnaké ako obmedzenie
kapitalizácie. Jeden z problémov.
00:06:44 ‒ 00:08:042
T: Háklivá téma, najháklivejšia otázka projektu...
8
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IM: Toto je háklivá téma. Viete, kto je najviac pobúrený a je proti obmedzeniu kapitalizácie? (K: Kto
nemá peniaze). A ani sa nedá predpokladať, že ich
niekedy bude mať. Vedomie mu však hovorí, že „jedného dňa vyhráš jackpot, budeš mať šťastie, staneš
sa oligarchom, a títo tu ohraničili kapitalizáciu. To je
neprípustné.“ Ale práve oligarchovia, ktorí majú veľmi veľa peňazí, práve oni sú „za“, za to, aby ju obmedzili, aby získali slobodu, aby sa dostali z tej pasce,
do ktorej sa dostali. Pretože ani im nie je veľmi dobre.
Ale oni sú v tej situácii, v úlohe rukojemníkov svojich
peňazí, svojho postavenia, od nich závisí množstvo
ľudí. Sú nútení existovať v takých podmienkach,
v ktorých by už existovať nechceli, pretože chápu, že
peniaze nič neriešia. Rešia veľmi veľa vecí, ale nie to,
čo človek skutočne potrebuje. Vieš, čo chce človek?
Slobodne sa prechádzať po ulici, dýchať vzduch,
stretávať ľudí, usmievať sa, radovať sa, žiť ako človek. O tom je život: o komunikácii, o stretnutiach.
To je plnohodnotný normálny život. Môže toto oligarcha? Nemôže.
Aby oligarcha mohol ísť na záchod, musí tam prejsť
desiatka nejakých špeciálnych služieb a podobne.
A zrazu tam niekto nastraží bombu alebo niečo iné?
No, je toto život? Nepoznám, nevidel som ani jediného
oligarchu, ktorý by sa mohol zastaviť, zájsť do hociktorej kaviarne, sadnúť si tam, pokojne vypiť kávu,
ako normálni bežní ľudia, porozprávať sa s niekým
z priateľov. Nie. Je tam veľa podmienok, veľa bezpečnostných problémov. Čím viac peňazí, tým viac problémov. Toto vedia tí, čo tie peniaze vlastnia.
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00:08:43 ‒ 00:10:34
T: Igor Michajlovič, pamätám si, ako ste rozprávali
a hovorili, že medzi Ôsmimi osnovami Tvorivej spoločnosti sú dve osnovy, ktoré sú takým kameňom
úrazu pre každého človeka. Prvá, o ktorej sme práve
hovorili, to je ohraničenie kapitalizácie. A druhá, to
je otázka zjednotenia, že my všetci sa musíme spolu
zjednotiť. Teda toto sú v zásade dve otázky, ktorým
sa buď vedomie vo vnútri trochu bráni, alebo my nie
celkom chápeme tieto momenty.
IM: Poďme hovoriť úprimne. Otázka zjednotenia odpudzuje oveľa viac, ako ohraničenie kapitalizácie.
Mnohí ľudia jednoducho nechápu, čo je to zjednotenie. Ale porozprávajme sa jednoduchšie. Zjednotenie
v projekte Tvorivá spoločnosť, čo predpokladá? Odpovedzte si sami. Vari sa zjednocujeme rodinami? Nie.
Alebo sa zjednocujeme peňaženkami? Nie. Zjednocujeme sa záhradami, tí, ktorí ich vlastníme? Alebo kultúrami? Alebo, že u nás v dôsledku zjednotenia budú
všetci pochodovať pod jednou vlajkou, spievať rovnaké piesne, nie? To znamená, viete, ľudia, vystrašení
komunizmom a mnohými inými formátmi takýchto
totalitných režimov, oni sa jednoducho bez toho, aby
vnikli do podstaty Tvorivej spoločnosti, začínajú báť.
No je to len lenivosť a absurdnosť. Prepáčte, nazývam
veci pravými menami.
Pretože zjednotenie v Tvorivej spoločnosti ráta so
zjednotením sa na myšlienke zlepšenia kvality života všetkých a každého: nášho života, vášho života,
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priatelia. Nasmerovanie presne na to, aby sa život
stal lepším, krajším a bezpečnejším.
00:10:35 ‒ 00:14:34
Poviem to priamo a jednoducho. Aby si ty, priateľ
môj, žil v bezpečnom svete, aby bol tvoj život cennejší,
ako čokoľvek na svete. Na tomto sa musíme zjednotiť.
Nielen tvoj život, ale aj tvojich drahých, príbuzných
a blízkych ľudí. Práve to je zjednotenie. Vybudovať
svet tak, aby nikto nikdy nehladoval, jednoducho,
aby všetci mali dostatok vody, jedla, oblečenia.
Uvediem jednoduchý príklad. Aká je súčasná norma
na jednu osobu z hľadiska metrov štvorcových bývania? Úprimne, neviem, aká je u vás. U nás je to podľa
mňa 13,5 metra štvorcového.
R: Ja viem len, aká je norma v kancelárii. Je to
8 štvorcových metrov na jedného človeka aby mohol
pracovať.
IM: Uvediem jednoduchý príklad. Máme priateľov,
a aj mnohí z nás žili v stiesnených podmienkach, keď
na 36 metroch štvorcových žijú napríklad traja ľudia. Jednoduchá otázka: je človeku komfortne, pohodlne z fyziologického hľadiska? Podľa všetkých noriem, nie podľa tých, čo vymysleli ľudia, nielen ľudia,
ale úradníci, nazvime to tak. Potrebujú nejako znížiť
normy na minimum preto, aby človek prežíval, zdôrazňujem, nie žil slobodne, ale prežíval. Tak to určili – u nás má byť 13,5 metra štvorcového na jedného človeka. Možno sa mýlim, možno sa teraz normy
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zmenili, no, približne tak. A aby sa pohodlne bývalo,
už dávno bolo vypočítané, že musí byť aspoň 60 metrov štvorcových. To znamená, že spálňa človeka má
mať aspoň 21 metrov štvorcových. Ak má menej, človek cíti diskomfort. Ak sa človek stravuje v kuchyni,
mnohí z nás jedia doma v kuchyni. Tu sa varí, tu je
stôl, a my jeme. Ak je kuchyňa menšia ako 20 metrov štvorcových, tak sa v nej, ako sa ukazuje, jesť
nedá. To znamená, že jedenie nie je úplne fyziologické. Je tu nedostatok miesta, je tu stiesňujúco, a to aj
pre normálnych ľudí, nehovoriac o tých, ktorí trpia
klaustrofóbiou. Okrem toho musí byť určite miestnosť, tiež rovnakej veľkosti, aspoň 20 metrov štvorcových, kde by človek mohol cvičiť, pozerať televíziu
alebo len ležať na gauči. Tá by tiež mala mať aspoň
taký rozmer. Toto je pre jedného človeka. Predstavte
si v rodine, štyroch ľudí. To už koľko musí byť metrov
štvorcových? (T: 60 x 4 = 240). 240 štvorcových metrov – to je minimálne bývanie pre otca, mamu a dve
deti. Dnes byt s rozlohou 240 metrov štvorcových
stojí všade dosť peňazí. Mladá rodina s malými deťmi... problém. Ale v Tvorivej spoločnosti to musí byť
garantované všetkým a každému. Toto je minimum,
ktoré v základe musí každý človek mať pridelené. Viete, toto je minimálny štandard: viac je možné, menej
nie. Niektorí hovoria: „Nie je dosť miesta, ľudí je veľa,
takmer osem miliárd. Kde vziať toľko bytov, aby sme
všetkých ubytovali?“ Ak k tomu pristúpime správne,
v čom je tu výhoda Tvorivej spoločnosti? V tom, že
neexistuje pojem nedostatku peňazí. Všetko patrí ľuďom. Dokonca ani v prechodnom období nie je nedostatok zdrojov, pretože všetko patrí ľuďom.
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00:14:35 ‒ 00:16:46
Teraz sú všetky obmedzenia a všetky problémy spôsobené tým, že štáty medzi sebou súťažia. V skutočnosti nie štáty, ale oligarchia, ktorá patrí do tej či onej
skupiny, do tej či onej krajiny. Chápete, vždy existuje
malá skupina ľudí, ktorí sa považujú za štát, a súperia s ostatnými akoby v prospech všetkých ľudí, ktorí
žijú v tej, či inej krajine. No tým pádom bez rozmýšľania obetujú ľudí, ako spotrebný materiál. Toto je
pravda života. Nemilosrdne zabíjajú, zdaňujú. Vidíte,
rušia všetky sociálne a všetky ostatné platby. Pretože
je to zdroj, nič viac.
V Tvorivej spoločnosti je človek to najdôležitejšie
a najhlavnejšie. Práve na tom je založené zjednotenie. Zjednotenie na tom, aby sa zlepšila kvalita života každého z nás, aby sme mohli zanechať našim
potomkom skutočné dedičstvo. To je sloboda, tá sloboda, za ktorú sa vždy bojovalo, kvôli ktorej sa robili
revolúcie, kvôli ktorej šli ľudia do revolúcie a zomierali, kvôli ktorej ľudia povstali proti nepriateľovi za
svoj štát, akože bojujú za slobodu, zachraňujú svoj
štát. A čo dostávajú potom? Čo, vari získal niekto slobodu? Len tí, ktorí boli na vrchole revolúcie, na tejto
vlne sa dostali k moci, pre nich boli podmienky, to
áno. A ostatní? (R: Ostatní, tak ako predtým, alebo
ešte horšie). Aká revolúcia zlepšila štát?
Ničením sa nič zlepšiť nedá. Takže princíp Tvorivej
spoločnosti je – najprv treba budovať to lepšie, a potom odstraňovať to, čo je. A nie to rozvrátiť, alebo,
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ako si niektorí myslia: „Áno, Tvorivá spoločnosť – to
prídu, zoberú bohatým, dajú chudobným, všetko
minú a tam to končí“.
T: Z tvojej pivnice zobrali zásoby, ktoré tam máš…
IM: Presne tak. Človek zaváral, šetril zemiaky a rozdali to chudobným susedom.
T: Zemiaky, obilie, všetko to dali dokopy, rozdelili
rovným dielom.
IM: Nie, priatelia, nie je to tak. Zjednotenie, zopakujem to ešte raz, v Tvorivej spoločnosti znamená ideologické zjednotenie všetkých ľudí s cieľom vytvoriť
na celom svete jednu jedinú elektorálnu požiadavku.
To znamená, implementovať Osem osnov do ústavy
každej krajiny. A potom, zjednotenie celého ľudstva,
chápete, jedným smerom, aby to bol jednotný svet.
Niektorí hovoria „zničiť krajiny“. Kdeže. Načo ničiť
krajiny? Načo ničiť kultúry? Načo odstraňovať jazyky? Ak sa na to poriadne pozrieme, musí existovať
jeden spoločný jazyk. Ktorý, to je na ľuďoch. Ľudia
sa musia dohodnúť sami medzi sebou. A všetka moc
musí patriť ľuďom. Tu niektorí začínajú hovoriť: „No,
ako to je? To ako my? Ako to budeme riadiť?“ Vy nebudete riadiť. Vy budete prijímať zákony, tie, ktoré sú
pre vás prijateľné, alebo neprijateľné. Verte mi, je ich
veľmi málo. Doteraz bolo napísaných veľa dobrých
zákonov. Prečítajte si svoje ústavy, ako by ste mali
žiť, a pozrite sa na skutočnosť, ako žijete. Rozdiel je
zásadný. Toto platí pre všetky krajiny a všetkých ľudí
14
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na tomto svete. V Tvorivej spoločnosti sa zákony musia dodržiavať. Nami všetkými, každým. Tak my si
prijímame zákony, ktoré ovplyvňujú náš život, sami,
ak treba niekde niečo zmeniť. S dnešnými technológiami to zaberie tak päť minút, možno raz za mesiac.
Prečítať „za“, „proti“, prijať zákon, zahlasovať.
00:18:32 ‒ 00:26:52
T: Toto je kľúčové. Zaujímavé je aj to, čo ste hovorili o tom, že existujú zákony, a tie sú už napísané.
Teda vo vedomí vzniká aká myšlienka? Že treba niečo otočiť hore nohami, kardinálne. Keďže ide o Tvorivú spoločnosť, znamená to, že na úrovni legislatívy
treba niečo také zaviesť. Takže ide o akési ojedinelé
prípady... Teda, v podstate je už všetko uzákonené
v ústave.
IM: Na začiatku sa Tvorivá spoločnosť musí pri svojej
realizácii opierať predovšetkým o zákony ktorejkoľvek krajiny, o medzinárodné zákony a o všetko ostatné. My nesmieme porušovať žiadne právne predpisy, dodatky, ani nič iné. Nesmie byť žiadna agresia,
žiadne ničenie. Akékoľvek ničenie, to je ničenie nášho domu. Akákoľvek konfrontácia, to je konfrontácia medzi nami. To je hlúpe a nesprávne. Stačí len
doklopať sa k ľuďom, ktorí o Tvorivej spoločnosti nič
nepočuli a nevedia o nej. Porozprávať a vysvetliť, čo
je to Tvorivá spoločnosť v skutočnosti. Ak ľudia chcú,
pripoja sa k projektu. Ďalej, keď je na svete väčšina ľudí, ktorí chcú vybudovať Tvorivú spoločnosť,
vzniká jediná elektorálna požiadavka. A to je všetko.
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No v prípade potreby sa tam môžu konať referendá.
To právnici rozhodnú, ako to urobiť správne a v súlade so zákonom. Ešte raz chcem povedať a vysvetliť.
Predtým, ako budete komukoľvek vnucovať Tvorivú
spoločnosť, treba pochopiť, že musí byť prijateľná pre
všetkých, a pre každého. Tí, ktorí sú teraz pri moci,
musia uvidieť výhody a reálne východisko zo súčasnej situácie v Tvorivej spoločnosti. Takto treba nad
ňou uvažovať, a takto ju treba realizovať, aby to bolo
výhodné pre oligarchov, aby to bolo výhodné, ako sa
hovorí, pre tieňovú vládu, elity. Čo, oni nie sú ľudia?
Počkajte, oni sú z kameňa, alebo je to inak? A v prípade ďalšieho vývoja klimatických udalostí… Len daj
Bože, aby sme sa ešte dožili týchto klimatických udalostí. Dnes sú geopolitické udalosti také, že možno sa
báť klímy ani nemá zmysel.
A kto nechce žiť, povedzte? Kto nechce, aby jeho deti,
pravnúčatá žili? Čo, elita to nechce? Opäť elita, všetko na ňu zvaľujú. Ale pozrime sa čestne pravde do
očí. Hovorí sa, že je elita, a tá vládne svetu. Samozrejme, že je. Je to pravda, je a vládne svetu a vďaka
Bohu. Predstavte si, aké by to bolo, keby ich nebolo,
čo by bolo. My sme v spotrebiteľskom formáte a bez
akých-takých rámcov riadenia. Čisto trhové vzťahy
bez globálnych záujmov nejakých skupín. Už dávno by sme sa navzájom pozabíjali. Preto im musíme
ešte poďakovať, že sú, a že svet je dnes aspoň trochu
usporiadaný. Pozrite sa, čo sa deje: vojny, prerozdeľovanie. Keď jeden kráľ slabne, okamžite chce druhý
kráľ zaujať jeho miesto a postavenie. Toto je prirodzené v prírode. Tisíce rokov to tak bolo. Všetci chcú mať
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krajinu takú silnú, obrovskú, aby bola najsilnejšia,
vytvoriť alebo obnoviť impérium. Poďme sa pozrieť
do histórie. Vždy sme mali množstvo rôznych impérií, aj rímskych aj iných. Niektorí snívajú o znovuobnovení týchto impérií. V spotrebiteľskom formáte
je to správne a v poriadku. Krajina musí byť silná,
mocná, konkurencieschopná, a čím viac územia
a ľudí má, tým väčšie a širšie sú jej možnosti. Nevidím na tom nič zlé v spotrebiteľskom formáte. A kto
o to neusiluje? Nebudeme to tu dnes vymenovávať,
povedzme, že všetci.
Keď sa tak pozrieme, tak dokonca aj médiá, neustále.
Tí, ktorí majú aspoň akú-takú možnosť, tí sa bijú za
budúcnosť svojho štátu. Zamyslime sa nad vlastnou
budúcnosťou? A v tom je paradox. Tvorivá spoločnosť
zjednocuje celý svet, robí z celého sveta jedinú veľkú
rodinu, je pre všetkých a pre každého. Tak v tomto
je paradox Tvorivej spoločnosti. Ona je pre nás všetkých. Ale zároveň je aj pre teba, priateľ môj, v prvom rade. Je to ten formát, ktorý môže spraviť tvoj
život prekrásnym, šťastným a absolútne bezpečným.
A čo je najhlavnejšie, jediný prijateľný variant pre
nás všetkých, to je tento formát Tvorivej spoločnosti, v ktorom môžeme objaviť, ako sa reálne postaviť
klimatickým zmenám. Skutočne môžeme zachrániť
našu planétu a naše životy, my spoločne, život každého z nás. Tak stojí to za to zaoberať sa týmto, alebo nie? Viete, dnes je veľa ľudí, ktorí to chápu a vedia o tom, povedzme, ľudí šikovných, predovšetkým
vzdelaných, a ľudí, ktorí nie sú ľahostajní k vlastnému životu, k životu svojich príbuzných a blízkych,
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svojich priateľov. Sú to v prvom rade oni, ktorí vedia
a chápu, čo sa skutočne deje s klímou, ani nie s politikou, ani nie s ekonomikou, ale s klímou, a chápu
všetky hrozby, ktoré sa blížia, ktoré dnes katastrofálne ovplyvňujú geopolitiku, ovplyvňujú obchod a vedú
k závažným stretom na geopolitickej úrovni a podobne. Chápu, že už len trošičku, a všade bude oveľa
horšia situácia. Krízy sa budú prehlbovať, a zastaviť
ich nebude možné. Keďže to vedia a chápu, oni sa
prví pripoja k Tvorivej spoločnosti. Lebo sú to múdri
a vzdelaní ľudia.
Tak poďme všetci múdrieť. Dosť bolo prekladania
zodpovednosti na iných. Pochopte, tým prekladaním zodpovednosti na iného pripravujeme sami seba
o budúcnosť, v prvom rade seba. Nie je ďaleko to,
o čom hovoríme. A času, ako povedala Tatiana, už
skutočne nie je veľa. Nechceme hovoriť dátumy, nechceme strašiť, hoci toto všetko je už dávno zrátané,
a všetko je to známe. V skutočnosti tí, čo sa už narodili, tí sa dospelosti nemusia dožiť. Nad tým sa má
zmysel zamyslieť. Od nás závisí, či sa jej dožijú, alebo
nie. Je za čo bojovať. Áno, chápem, že dnes v ľuďoch
vzniká veľa otázok. V niektorých otázkach je veľa nepochopeného, najmä čo sa týka Tvorivej spoločnosti.
Priatelia, kvôli čomu sa my všetci stretávame v tomto
projekte, taká jednoduchá otázka? Práve preto, aby
sme všetky tieto nepochopenia odstránili. Tvorivá
spoločnosť – to si predovšetkým ty, priateľ môj,
to sme my a milióny ďalších ľudí. Žiaľ, nie miliardy. Hoci, žiadalo by sa, aby to boli už miliardy. Chvála Bohu, že sú to milióny.
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T: Treba sa pokúsiť vysvetľovať tieto nepochopenia,
aby sa ľudia pripojili, a aby neboli tieto bariéry.
IM: Všetci spolu musia rozmýšľať. Nie sa iba pridať,
ale aj rozmýšľať, ako a čo zlepšiť, ako a čo spraviť.
Dnes je pred nami jedna veľmi jednoduchá úloha
– informovať. Je to najzložitejšia fáza, tá najzdĺhavejšia. Ďalej už pôjde všetko veľmi rýchlo, ak si to
budeme želať.
00:26:53 ‒ 00:28:57
K: Igor Michajlovič, niektorí ľudia vravia, že my iba
informujeme. Ale oni už žijú v Tvorivej spoločnosti,
majú rodinu, majú obydlie, sú komunita, majú biosad, že oni už vybudovali Tvorivú spoločnosť v malom, a my len rozprávame.
IM: Klamári a fantasti sú títo ľudia, ktorí hovoria, že
oni už žijú v Tvorivej spoločnosti. Oni si myslia, že
keď si vytvorili svoj biosad, majú dobrú rodinu, že nie
sú závislí od vonkajšieho sveta, že sú v bezpečí?
Jednoduchý príklad. Jadrová vojna sa ich nedotkne?
Oni prežijú? Porozmýšľajte: ako budú v tej svojej biosfére existovať, ak bude jadrová vojna? A klimatické
zmeny, ktoré narastajú každým dňom, tie sa ich nedotknú? A ďalšie krízy sa ich netýkajú? Kriminalita,
hlad a všetko ostatné. To sú egoisti, ktorí veria, že
keď sa izolovali, niečo pre seba vytvorili, tak ostatné
ich nerozruší. Hovorím Vám, že v skutočnosti sú to
tí najzbabelejší a najpodlejší ľudia. Lebo zo strachu
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všetkých odvrhujú. Viete, ako odpadlíci. Len si to
predstavte, poviem to jednoducho, možno tvrdo,
podliak v rodine je tak egoistický, že keď odchádza
od rodiny, povie: „Už vás nechcem poznať, vy nie
ste dobrí, a ja si teraz pre seba postavím domček so
záhradkou, budem si pestovať, budem si žiť, a vy
ak chcete, hladujte, robte si, čo chcete.“ Teda, je to
skutočne odpadlík od rodiny. A kvôli čomu? V podstate kvôli strachu. Preto, lebo cíti vlastnú bezmocnosť. A namiesto toho, aby sa stal hrdinom, postavil
sa k problému čelom a začal ho riešiť, tak, ako milióny ľudí dnes v Tvorivej spoločnosti, no nie, oni sa
izolujú, utekajú.
00:28:58 ‒ 00:033:07
R: Biznismeni a tí, ktorí vravia: „No, nech aj vybudujete Tvorivú spoločnosť. Ale ako chcete riešiť problémy? To sa budeme schádzať, hlasovať o niečom,
rozhodovať. To pôjde veľmi pomaly, a my budeme
musieť niečo spraviť.“ Toto nejako nechápu.
IM: Pochopil som otázku. Teda, máme problém, ktorý
treba súrne vyriešiť. Napríklad otázka logistiky spojenej s tým, že sme dopestovali úrodu, a treba ju správne rozdeliť alebo niekam presunúť, a tak sa všetci,
z celého sveta musíme zísť a riešiť tento problém.
Alebo bude treba postaviť nejaké továrne. A teraz
sa budeme musieť zísť a riešiť to. Poviem, ja sa toho
nezúčastním. Lebo sa nevyznám v logistike, pravdupovediac, nevyznám sa v stavbe tovární. Čo by som
tam robil? Kto sa tým má zaoberať? Týmto sa majú
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zaoberať odborníci. Takisto, ako sa musia odborníci,
zaoberať aj ekonomikou, aj plánovaním ekonomiky.
Ekonomika musí byť predovšetkým plánovaná. Lebo
to má obrovskú výhodu pred spontánnymi riešeniami. Dnes máme nedostatok pšenice, to znamená, že
treba miesto nej… V trhovej ekonomike je to možné,
ale v normálnom štáte je dokonca všetko nutné plánovať aj na roky dopredu. Preto, že v tom je obrovská
výhoda. V Tvorivej spoločnosti, musíme brať do úvahy množstvo ľudí, čo potrebujú, v akej kvalite, a kvalita musí byť opäť tá najvyššia, pretože je to pre ľudí.
Musíme spoločne vytvárať zákony, v ktorých musí
byť predpísané, že naše potraviny musia mať najvyššiu kvalitu. Že naša medicína musí mať najvyššiu kvalitu pre všetkých a pre každého rovnako na
celom svete. Nemôže sa stať, že dieťa ochorie, a štát
nemá peniaze. A rodičia musia vyzbierať peniaze
a ísť do inej krajiny, aby ho liečili. Toto nesmie byť.
Nesmie byť to, že mladá rodina nemá kde žiť. Žijú
u rodičov, alebo niekde inde, čím vytvárajú nejaký
diskomfort. Alebo sú nútení bývať v podnájme, väčšinu zárobku dať za bývanie a sami hladovať. Takto
je to v tomto našom svete. A v našom svete je to
akoby normálne. Ale vy naozaj chcete, aby takto žili
vaše deti, vaše vnúčatá? Nechcete. Ani ja nechcem.
Preto treba, aby štát... presnejšie Tvorivá spoločnosť, spoločenstvo. Ľudia rozhodnú, ako sa to potom
bude volať. Takže, aby v tejto Tvorivej spoločnosti
malo tvoje dieťa garantovaných minimálne 60 štvorcových metrov už len tým, že sa narodilo. Všetkým
ostatným sa musia zaoberať odborníci v pravom
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slova zmysle. Ekonómovia ekonomikou, stavitelia
staviteľstvom. Všetko bude na svojom mieste. Poviem to ešte jednoduchšie: kuchárka nesmie riadiť
štát, a ani nikto iný, koho sa riadenie štátu netýka.
Áno, ľudia sa môžu všetko naučiť, to súhlasím. Ale
viete, v spotrebiteľskom formáte sa človek môže stať
tyranom jednoducho tým, že sa obklopí svojimi kamarátmi, ktorým vytvorí dobré podmienky, výhodné
nato, aby tyran mohol existovať. Dá im vedúce posty
v armáde, na rôznych ministerstvách, a koniec, nič
s tým nespravíš. Nikto s tým nič nezmôže. Ľudia sú
pred ním bezmocní. V Tvorivej spoločnosti toto nesmie byť. Musí byť riadiaci aparát – sú to ľudia, ktorých spoločenstvo najíma na prácu, ale ono ich aj
kontroluje. Inak to byť nemôže. Kadejaké korupčné
schémy, alebo keď človek spraví niečo zle, musí sa
za to zodpovedať pred celou spoločnosťou. Lebo spôsobil spoločenstvu škodu.
00:33:08 ‒ 00:35:23
T: Je tu takáto otázka, Igor Michajlovič: tí, čo sú teraz
pri moci, alebo tí, ktorí sú teraz vysokopostavenými
politikmi a podobne, budú sa tí zodpovedať v Tvorivej
spoločnosti za činy a za tie rozhodnutia, možno za
svoje chyby, ktoré robia teraz v spotrebiteľskom formáte spoločnosti?
IM: Vieš, v súčasnosti existujú ľudia, ktorí by si zaslúžili zodpovedať sa celej spoločnosti. Ale prirodzene, oni to robiť nebudú. Pretože ak k tomu budeme
pristupovať takto, ako si povedala, potom my všetci
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sa musíme zodpovedať. Pretože spotrebiteľský formát vytvárame práve my spoločne. Každý z nás nesie
zodpovednosť za to, že máme tyrana vo svojej krajine alebo v ktorejkoľvek inej krajine. Každý z nás je
zodpovedný za to, že zabíjajú deti. Je jedno, či ide
o vojnu, maniakov alebo ešte niečo iné, pretože tu nie
je bezpečie, nie je ochrana našich ľudí, ani nás samotných. Každý z nás je zodpovedný za to, že v tomto
svete existujú hladní a chudobní. V tom prípade sa
musí za to zodpovedať každý. Môžeme spraviť všeobecnú amnestiu a začneme našu budúcnosť z čistého listu? Keďže poznáme a chápeme všetky ľudské
slabosti, navrhneme zákony tak, aby nikto z nás nemohol prekročiť tento rámec ľudskosti, aby sme neskĺzli opäť do spotrebiteľského formátu, kde vládne
zver a neľudskosť. Možno by bolo lepšie spraviť to
takto? Čo bolo, to bolo. Dnes je to takto. Dúfam, že
ak spoločne zatúžime, tak sa všetko zmení, a to, čo
je teraz, to sa stane našou minulosťou. Toto môže
prebehnúť veľmi rýchlo a naozaj čoskoro. Fakticky,
bráni nám niečo?
R: Nič. Iba musíme zachcieť a urobiť to. Prosto nesedieť, ale jednoducho robiť, konať.
00:35:24 ‒ 00:36:22
IM: Mnohí aj chcú konať, no nechápu, čo a ako. Informovať všetkými možnými zákonnými spôsobmi,
znova zdôrazňujem, bez porušovania niečích práv,
bez toho, aby sme pri tom niekoho urážali, informovať o Tvorivej spoločnosti. Iba tak.
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R: Tak som pochopil, u nás v práci, keď sa pozriem
z okna, stavajú tam dom. A už ho stavajú vyše roka.
Robia iba základy budovy už rok. A ten dom má jedenásť poschodí, majú ho postaviť do konca tohto roka.
To znamená – to je informovanie, to je základ. Preto
to trvá tak dlho, aby to, čo na tom postavíme, stálo
jednoducho dobre, pevne a navždy.
00:36:23 ‒ 00:37:43
IM: Pretože Tvorivá spoločnosť vytvára podmienky na to, aby sa naša spoločnosť stala civilizáciou.
Často hovoríme, že civilizácia, naša civilizácia, predchádzajúca civilizácia, ale nikdy sme neboli civilizáciou. Civilizácia, ak vznikne, potom vznikne navždy.
Civilizácia, to je zjednotenie všetkých ľudí. Skutočné zjednotenie na jednej myšlienke. Je to predovšetkým absencia moci. Nemôže existovať civilizácia tam,
kde existujú necivilizované metódy a akákoľvek moc,
akéhokoľvek človeka nad akýmikoľvek inými ľuďmi,
to nie je civilizované riešenie.
Riadenie, samozrejme, musí byť. Prečo by mal človek,
odborník, robiť to, čo vie? Lebo je to správne. Ak budeme robiť všetci všetko, neurobíme nič, jednoducho
vymrieme. Ale aby bolo všetko organizované a správne, musia sa týmito záležitosťami zaoberať odborníci.
A títo vládcovia, ktorých máme teraz, tí majú obrovské skúsenosti a môžu ich využiť v prospech ľudí.
Myslíte si, že nechcú? Chcú. Len nechápu výhody,
ktoré získajú v Tvorivej spoločnosti. Nechápu výhody,
ktoré získajú ich deti v Tvorivej spoločnosti.
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00:37:44 ‒ 00:42:34
Čo vlastne človek potrebuje? Samozrejme, v spotrebiteľskom formáte treba byť bohatší, aby ste nejako
prežili, aby ste niečo mali. Preto mnohí páchajú aj
také neľudské činy, aby získali aspoň niečo, a aby po
sebe zanechali dedičstvo. Ale dnes, prečo a pre koho
je toto dedičstvo? Toto je ako ohraničenie kapitalizácie. Ak má človek veľa peňazí a je pri budovaní Tvorivej spoločnosti, mal by byť obmedzený… ľudia musia
rozhodnúť, akou sumou, aký by mal byť strop, desať
miliónov dolárov. Ak má človek miliardy a vymedzia
mu desať miliónov. Toto je len na prechodné obdobie,
ono veľmi rýchlo prejde a peniaze v Tvorivej spoločnosti celkovo prestanú existovať. To je ako prežitok
našej súčasnosti, kde peniaze sú na prvom mieste
a všetci o ne bojujeme.
Pretože to je to, za čo si môžeme pre seba vymieňať nejaké blahá. Ale keď máš všetky blahá, načo
sú ti tieto peniaze? Jednoduchá otázka. To, že peniaze čoskoro zmiznú, to bude. Otázkou je len, ako?
Či formou prechodu zo spotrebiteľského formátu na
tvorivý, a potom s rozvojom Tvorivej spoločnosti peniaze jednoducho nebudú potrebné, alebo iným spôsobom, keď jednoducho nebudú potrebné a nebude
čo kupovať. A to, že to tak bude, teraz to v podstate
nechápe len hlúpy človek. Prepáčte, že hovorím otvorene, pretože doba je taká: pozrite sa von, otvorte oči,
pozrite sa ako to postupuje, spočítajte si to. Vezmite
si pravítko, kalkulačku – a všetko sami pochopíte.
A vypočítajte, kedy to všetko bude.
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T: Tu je veľmi dôležité pochopiť, že peniaze existujú
iba v prechodnom období. Pretože s priateľmi sme tiež
diskutovali o tom, čo mnohí hovoria, že „peniaze sú
nástrojom vykorisťovania“, a vy tu hovoríte o Tvorivej spoločnosti, ale peniaze nemôžu existovať, žiadna
mzda nemôže byť, pretože kým sú peniaze, existuje aj
vykorisťovanie jedných ľudí... druhými.
R: Moc človeka nad človekom. Ten, kto má peniaze,
je nad tým, kto ich nemá.
IM: Prečo v prechodnom období musia zostať peniaze?
Pretože, šesťtisíc rokov nás rozdeľovali, naučili nás,
ako žiť oddelene, ako zarábať peniaze nepredstaviteľnými neľudskými spôsobmi. Ale zároveň nás navykli
na peniaze. Pre nás je zrozumiteľný tento spôsob. My
ho nemôžeme zrazu vziať a odstrániť. Pretože nemáme skúsenosti. Ale keď si vytvoríme túto skúsenosť...
To môže byť celkom krátka doba, kedy peniaze môžu
prežiť asi tak päť rokov, hovorím obrazne, možno desať. Všetko závisí od nás. Vysvetlím vám to jednoducho. Dnes je množstvo technológií, už existujú, ale
nemožno ich realizovať v spotrebiteľskom formáte,
ktoré spravia náš život takým, akým ho ani spisovatelia sci-fi neopísali. Jednoducho, peniaze budú
nepotrebné, zbytočné. Čo nám dávajú peniaze? Oblečenie, jedlo, nejakú zábavu. Hierarchia okamžite
zmizne. Toto je Tvorivá spoločnosť, všetci sú si rovní.
Nech je šéf akýkoľvek, v zamestnaní si robí svoju prácu. A jeho práca sa ničím nelíši od upratovača. Viac
zodpovednosti znamená, že aj trest môže byť vyšší.
Ale aj upratovač robí náš svet krásnym a čistým.
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Teraz máme rozdelenie – upratovač a minister. Minister – to je moc, on píše zákony. On riadi životy
ľudí. Životy ľudí riadia ľudia. Tento upratovač riadi život vrátane života toho ministra. Človek, keď
pracuje, podľa súčasnej analógie na ministerstve,
znamená to, že tam spravuje nejakú infraštruktúru
alebo niečo iné, stavebníctvo, poľnohospodárstvo,
je to ten človek, ktorý rozumie poľnohospodárstvu.
Niekto musí koordinovať tieto činnosti. On už nie
je ministrom, ale koordinátorom. On jednoducho
zodpovedne vykonáva svoju prácu. Absolútne transparentne, a všetci ho sledujú a vidia. Dokonca aj
v čase, keď budú ešte v prechodnom období peniaze.
00:42:35 ‒ 00:50:38
Zoberme si taký multicieľový komplex Voschod
– bol vytvorený pre obdobie prechodu do Tvorivej
spoločnosti. Je to systém, ktorý dokáže kontrolovať
všetkých a každého, každý cent na celom svete. Teda
systém schopný slúžiť nie jednotlivému štátu, ale celému svetu, všetkým štátom. Nikto, ani jeden človek
nebude môcť ani ukradnúť, ani oklamať, nič nebude
môcť. Stačí zapojiť tento systém, a všetci sa staneme čestnými a slušnými ľuďmi. Toto je jedna strana. Druhá strana je, že nebudú chudobní a biedni.
Základný príjem, ktorý je každému pridelený podľa
práva. Všetko ostatné, prebytky, ideme a zarobíme si
na to, čo chceme. Čo to znamená? Človek musí mať
bývanie. Musí byť skvelé, nie zlé. Niekomu je málo
60 metrov štvorcových, chce 600 metrov štvorcových. Chce mať zlatý záchod. Ak chce, tak nech má,
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nech si zarobí. Stačí mu ísť do práce, zarobiť, no práca musí byť inak zaplatená. Musí človek platiť v byte
za plyn, za svetlo, za všetko ostatné? Samozrejme, že
nie. Pretože toto sú zdroje, ktoré patria nám, nepatria nejakému oligarchovi, ktorý nám ich predáva za
toľko, za koľko chce. Toto je naše spoločné vlastníctvo, nás všetkých a každého jedného na tejto planéte.
Preto toto všetko musíme mať bezplatné.
Niektorí povedia: „Veď je to drahé“ a podobne. A tu
je, priatelia, jednoduchá odpoveď. Ak máme napríklad byt 60 metrov štvorcových na osobu, nemusí
zaň platiť vôbec nič. Ale kým existujú peniaze, samozrejme, za upratovanie priestoru upratovačovi niečo
musí dávať zo svojho základného príjmu, toho, ktorý
mu dáva spoločnosť. Tento základný príjem musí zahŕňať v sebe všetko. Musí stačiť na stravovanie, na
jedlo, na zábavu a aj na auto, nie luxusnej triedy, ale
strednej, dobré auto, aby sa človek cítil ako normálny
dôstojný človek. Toto, sa musí poskytovať bezplatne.
Ale ak chce človek väčší dom a chce cestovať… Tak
si spravme analógiu moderného, kórejského auta.
Človek chce jazdiť napríklad na mercedese a bývať v dome s rozlohou 600 metrov štvorcových. Ale
za 600 metrov štvorcových, za elektrinu na vlastné
náklady, zdôrazňujem, musí všetko zaplatiť. Pretože je to nadbytok. V prechodnom období. A práve tu
si zvykneme na to, že za nadbytok treba platiť. Máš
viac, ja neviem, vlastný golf, alebo ešte niečo...
T: Možno máš, ako ste hovorili, hobby, rád upratuješ.
Potrebuješ väčšiu plochu.
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IM: Áno, aj toto môže byť. Ak človek ráno vstane, 60
metrov štvorcových uprace za päť minút, ale je zvyknutý každé ráno dve hodiny upratovať, umývať podlahy.
Preto potrebuje veľký dom. No všeličo sa stáva, nikto
nie je proti. Toto všetko je v poriadku a normálne. Ak
si človek postavil dom alebo si ho kúpil, nikto nemá
právo vyrubiť mu daň za jeho majetok. Vlastníctvo
znamená vlastníctvo, to je tvoje vlastné. A ako možno
vyberať daň z toho, čo je moje? Alebo za auto: dalo ti
ho spoločenstvo, alebo si si auto kúpil. Už si ho kúpil
od výrobcu, všetci na tom zarobili, spoločenstvo tiež
na tom zarobilo. Teda peniaze boli prerozdelené. A ty
za to musíš zaplatiť daň, v niektorých krajinách to tak
je. Je to smiešne. Toto bezprávie ľudí je neustále prehlbovanie spotrebiteľského formátu, kde niektorí majú
stále všetkého málo. V spotrebiteľskom formáte nikdy
nebude dosť peňazí ani pre štát, ani pre jeho vládcov.
A pre ľudí žijúcich v týchto štátoch o to viac. Ale v Tvorivej spoločnosti, bude všetkého dosť pre všetkých, aj
s nadbytkom, dokonca aj v prechodnom období.
R: Stretli sme sa s „Voschodom“. Tu si ľudia kladú
otázku: „Ako chceme zaručiť, že tí, ktorí budú dozerať na „Voschod“, ho nebudú využívať proti ľudstvu?“
IM: V spotrebiteľskom formáte vám nikto nič negarantuje. Pretože je to nástroj. Dnes sa ho jednoducho boja všetci. Jednoduchý príklad, prečo to tajiť, áno pýtali sa naň. Najvyšší predstavitelia štátu
majú záujem, ako o nástroj pre seba, medzi ľuďmi
a vládcom je taká byrokratická vrstva, tá je vždy proti. Lebo kalné vody, všetka tá korupcia, kradnutie,
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a kradne sa v každej krajine. A tu sa objavuje systém,
ktorý umožňuje odhaliť každého korupčníka, každý
plán a všetko ostatné. No samozrejme, že to nechcú,
prirodzene že nie.
Na jednej strane je to dobré pre štát, môže to ušetriť obrovské peniaze, tieto peniaze presmerovať do
nejakého tvorivého smeru alebo sociálneho rozvoja
v tomto štáte, všetko je to skvelé. Ale ten istý nástroj
môže hlavný predstaviteľ použiť aj na to, aby vytvoril
skutočne poriadny totalitný režim. Prečo? Lebo nikto
nikam neodíde. Môže aj vedieť o všetkom, o každom
cente a o každom, kto čo kde ukradol, a komu. A to
znamená kontrolovať všetko a všetkých. Samozrejme,
môže to byť nástroj na posilnenie niekoho moci. Ale
toto je v spotrebiteľskom formáte. A v tvorivom je to
ako? Tam budú odhalení len tí, ktorí sa naozaj snažia
počas prechodného obdobia, kým sú peniaze, porušiť
nejakú legislatívu, zo zvyku, viete, iný formát... teraz
sme v spotrebiteľskom formáte, zajtra, predstavte si,
že sme prešli na tvorivý formát. Ale zvyk kradnúť zostal. Tak sme žili. Zvykli sme si na korupciu. Príde človek, a ja čo, mám mu papier zadarmo podpísať, keď
som skorumpovaný? A tu vychádza najavo, že podpísal papier za peniažky – a to je všetko, a systém to už
vie. Samozrejme v Tvorivej spoločnosti ho jednoducho nikto nebude môcť použiť na škodu ľudstva alebo na škodu spoločenstva. Bol vytvorený pre Tvorivú
spoločnosť na prechodné obdobie, preto, aby sa ľudia
oveľa rýchlejšie prispôsobili. Veď kto a prečo pácha
trestné činy? Lebo dúfa, že nebude potrestaný. Ak
bude človek s istotou vedieť, že trest je nevyhnutný,
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trestný čin nebude. To hovoríme len o multicieľovom
komplexe Voschod. Ale sú aj iné systémy. Mnohí povedia: „Ako budete bojovať proti zločinu?“ Verte mi,
technológie sa nezastavujú, v Tvorivej spoločnosti
budú technológie hneď, len čo do nej vstúpime. Sú to
technológie, ktoré nedovolia spáchať nejaký trestný
čin a zároveň zostať bez trestu. Sú to technológie,
ktoré umožnia vidieť človeka na ktoromkoľvek mieste, jedného za druhým, a nikto nikam nezmizne bez
stopy. To neznamená, že bude totalitné sledovanie
všetkých a všetkého, nájsť kohokoľvek potrvá šesť
sekúnd, pretože všetci budú viditeľní, sme predsa ľudia. Presne tak bude aj trest nevyhnutný. Načo páchať priestupok, keď vyslovene vieš, čo robíš? Teda,
že ideš proti spoločnosti.
00:50:39 ‒ 00:59:18
T: Ešte, Igor Michajlovič, ľudia sa otvorene boja, aby
sa nezopakoval osud Atlantídy, keď bol El, pretože ľudia tiež budovali tvorivý formát spoločnosti, a v určitej fáze sa niekde dopustili chyby...
IM: Ponechali moc. Chápete, v čom bol problém?
Ponechali moc. Poďme si spolu zahrať jednu hru.
A našim priateľom navrhujem, aby skúsili odpovedať. Globálna vláda. Jediná globálna svetová vláda, tá, o ktorej sa veľa hovorí, viete, z ktorej už hučí
v ušiach, proti ktorej všetci vystupujú, elita sa snaží
a podobne. Odpovedzte úprimne, je to dobre alebo
zle? Globalizácia. Je to dobre alebo zle? Dobre. Prečo
sa ľudia boja? A prečo je to dobre?
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K: Pretože to porovnávajú ako nový svetový poriadok.
IM: Áno, toto je nový svetový poriadok, samozrejme.
K: A porovnávajú, že je to tiež Tvorivá spoločnosť...
T: Znižovanie populácie.
IM: Tak stop, počkajte, všetko sme pomiešali. Tvorivá spoločnosť, tam bude v každom prípade existovať
jedno svetové vedenie. Ale toto je koordinácia činností. Toto sú ľudia bez moci, pretože moc máte vy.
Niekto to musí koordinovať. Vráťme sa opäť k tomu,
o čom sme hovorili, aby to bolo zrozumiteľné. Niekto
musí koordinovať koľko pšenice musíme na tejto planéte dopestovať, aby mal každý všetkého dostatok:
na koláčiky pre deti, pre nás na ráno chlebík. Musí
niekto vypočítať, koľko potrebujeme klobúkov, aj keď
ich nenosíme. Niekto musí vyrátať, koľko vrchného
oblečenia potrebujeme, koľko tenisiek potrebujeme
a podobne. Jednotná plánovaná ekonomika. Ešte
sme sa k tomu nedostali, chcel som o tom už skôr
hovoriť: nemocnice, školy, vzdelávanie a všetko ostatné. A kto sa tým musí zaoberať? Špecialisti, tí ľudia,
ktorí tomu rozumejú. A kto tomu rozumie lepšie ako
tí, ktorí teraz vládnu obrovským krajinám. Ich skúsenosti sú kolosálne a môžu sa hodiť. Teraz niektorí
povedia: „Korupčníkov vzali a dosadili“. Samozrejme.
No a čo my teraz? Všetci sa podriaďujeme moci, milujeme ju, ale potichu ju všetci nenávidíme, pretože
buď závidíme, alebo nie sme s niečím spokojní. Sme
ľudia, sme plní rozporov.
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A tu sme opäť zobrali starých korupčníkov a dosadili ich k moci. Nie k moci a nie do vedenia, ale do
koordinácie. Vedenie, riadenie toho alebo oného odvetvia. Dočasne, pokiaľ sú peniaze, tak áno, môžu sa
o niečo pokúsiť, ale nezabúdajme na MCK Voschod
a iné systémy, ktoré to jednoducho neumožnia. To po
prvé. Po druhé, nebude to potrebovať. Práve prebehla
amnestia. Všetkým sme odpustili a v prvom rade sme
odpustili sebe. Začali sme žiť po novom, človek má
jednoducho všetko. Plus báječná skvelá práca, kde
sa môže prejaviť ako špecialista, ktorý robí to, čo je
potrebné pre všetkých aj každého z nás, za čo mu
budeme všetci naozaj vďační. Vari sa môžeme nepoďakovať človeku, ktorý vytvorí kolosálny vzdelávací
systém pre naše deti, všade na celom svete? To je
dôležité, zdôrazňujem. Pretože dnes sme v tejto krajine, naše deti sa do tejto krajiny prišli učiť. Zajtra sa
presťahujeme do inej krajiny. Zachcelo sa nám, sme
slobodní ľudia, toto je Tvorivá spoločnosť. Naše dieťa by malo chodiť do presne tej istej triedy a systém
je všade rovnaký, ale najlepší na svete. Niekto musí
rozhodnúť, ktorý systém je najlepší na svete? Ak si
spolu sadneme a začneme to riešiť, tí, ktorí nemajú
k pedagogike vôbec žiadny vzťah. Ja som prežil celý
život v medicíne, Robert podniká, a teraz začneme
vymýšľať, ako učiť ľudí, presnejšie deti, vymyslíme.
Po prvé, vymýšľať budeme pár storočí a po druhé,
vymyslíme také, že nedajbože. Preto je lepšie vziať
hotových špecialistov s obrovskými skúsenosťami
a tých, ktorí sa snažia a chcú pomôcť ľudstvu. Opäť
– je to starý korupčník, všetko má, v Tvorivej spoločnosti sa mu všetko poskytuje, jemu i jeho deťom.
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Ale on chce trošku lepšie. V súvislosti so svojou prácou má právo zarábať na takom poste dosť aj v prechodnom období. No nech človek zarába. Po prvé,
zarobí dosť, aby uspokojil svoje ambície, zo zvyku to
dokonca berieme. Ale oveľa menej, ako by ukradol
alebo spreneveril v spotrebiteľskom formáte. Čiže je
to pre nás výhodné. A v prvom rade sa treba pozerať
na efektivitu a úžitok.
T: A aké sú ďalšie výhody globalizácie?
IM: V Tvorivej spoločnosti je to jediný globálny manažment. Koordinácia, a nie riadenie, ale bez moci.
Teda oni nemôžu prijať rozhodnutia, ktoré by poškodili naše práva. Nemôžu prijať rozhodnutia, ktoré by
nás nútili navzájom sa zabíjať a podobne. A nemôžu
prijať tie rozhodnutia, ktoré by nás ochudobnili alebo
nám zhoršili život. Ale sú povinní prijať rozhodnutia,
ktoré urobia náš život lepším, ktoré urobia náš život
krajším, toto bude ich úloha. Teda presne naopak
ako je to teraz. A všetci budú radi. A my zase budeme týmto ľuďom vďační. Ale nie je to jedna svetová
vláda. Rozdiel je tu obrovský. Pretože nedisponujú
mocou. Existuje iná možnosť.
Zoberme si túto špičkovú jednu svetovú vládu v spotrebiteľskom formáte. Je to dobre alebo zle? Predstavme si, máme teraz veľa krajín, veľa vládcov, všetci
žijeme, súťažíme medzi sebou, bojujeme o všetko
na svete, chceme byť jeden lepší ako druhý. To je
pochopiteľné. A teraz sme sa všetci zjednotili. Čiže
našli sa ľudia, ktorí nás všetkých dokázali prinútiť
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zjednotiť sa. Máme jednu vládu. Je to dobre alebo
zle? Prečo? Všetci môžeme chodiť vo formácii, spievať hymny alebo napríklad chodiť s televízorom či
niečím iným. Niektorí povedia: „Prečo s televízorom?“ Sledovať vysielanie nášho milovaného a ctihodného vládcu, nášho Ela. Môže to predsa byť?
Ľahko. Jedna svetová vláda je to, keď všetko rozhoduje jeden človek. A poznajúc ľudskú psychiku, poznajúc ľudské slabosti, dokonale chápeme, že sa v ňom
zrodí drak. Len čo sa človek doderie k moci, prestáva
byť človekom. Čím je moc vyššia, tým je v ňom menej
ľudského. Začína uvažovať vo veľkom, odtrhávať sa
od ľudí, zdá sa mu, že je už v oblakoch. A predstavte
si, keď je človek celkovo na vrchole moci celého sveta. Ako veľmi stratí rozum. Spočiatku to bude zaujímavé a pokúsi sa urobiť niečo dobré, veď El v histórii
robil to isté. Potom sa však začne nudiť a začne sa
baviť. A toto je záhuba celého ľudstva. Je to neodvratné, ak bude taký systém. No a ak prídu dobrí
ľudia, vážení, ktorí sa začnú starať o celé ľudstvo,
je to dobre alebo zle? Prekrásne.
T: V spotrebiteľskom formáte?
00:59:19 ‒ 01:04:31
IM: V spotrebiteľskom formáte. Vieš, čo to dáva? Teraz veľa ľudí začne nadávať. Vysvetlím, že toto je alternatíva k Tvorivej spoločnosti. Prečo? Nemáme inú
alternatívu. V skutočnosti je to jediná alternatíva ku
Tvorivej spoločnosti, aby sme zachovali náš svet,
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zachovali našu budúcnosť a aby sme spolu mohli,
povedzme, v 37. roku vypiť čaj, alebo napríklad privítať Nový rok z 37. roku na 38. Veď je to báječné,
zaujímavé, pozri, aké krásne čísla. Chcela by si ho
ešte privítať? Máš predsa možnosť.
Aby sa tak stalo, musí existovať aj alternatíva, ak nezachceli Tvorivú spoločnosť. Ľudia nechcú, aby bolo
všetko dobre. Chcú žiť v spotrebiteľskom formáte, nič
nemeniť. Potom je jedinou možnosťou akurát jedna
svetová vláda. Všetky zdroje sú v ich rukách, všetky
peniaze sú v ich rukách. A vydávajú príkazy a my ich
všetci plníme. Len oni budú schopní zhromaždiť všetok vedecký potenciál a všetky zdroje, aby ich mohli
postaviť na obranu: ako prvé nájsť to, čo postaviť na
obranu, čo pôsobí a ako vlastne vplýva klíma, preskúmať tento problém. Niektorí povedia: „To je jasné,
zrozumiteľné.“ Nie je to jasné a nie je to zrozumiteľné. Je to vážne a globálne. Musíme nájsť možnosť,
čo a ako postaviť na obranu, aby svet zostal a bol
zachovaný, aby sme spolu zostali na tejto planétke.
Stojí to za to. A keď sa jedná o otázku, či žiť alebo
zomrieť, myslím, že je dokonca lepšie žiť, aj keď bude
El. Prečo? Lebo veď šanca prežiť aspoň nejaký čas,
predĺžiť život čo i len o rok, znamená veľa. A ak sa
predĺži na veľa ďalších storočí život celého ľudstva,
to je vari zlé?
T: Našťastie stále máme alternatívu vybudovania
práve Tvorivej spoločnosti.
IM: Ako variant áno. Ale na druhej strane…
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T: Pretože predsa globálne elity sú podľa všetkého
zamerané na zníženie populácie.
IM: Určite. Prvé, čo bude urobené, je zníženie populácie. Povedzme, že minimálne 15-ti zo 16-tich by
mali prestať existovať. Ale tu je otázka len v tom, kam
sa dostaneš. Budeš 16-ty alebo sa ocitneš v tých 15tich? To preto, aby sa prinajmenšom nejako vytvorila aspoň akási symbióza ľudstva s našou planétou.
No symbióza sa nepodarí, ale aby bolo aspoň menej
škody. Toto je minimum, čo treba urobiť. Ale ľudstvo
sa zachová. No už to je lepšie ako nič. Má to obrovské plusy. Po prvé, ihneď sa ukončia všetky vojny.
Nemá kto bojovať, nie je s kým. Skutočne sa začne
upratovanie. (T: Veda sa pravdepodobne tiež nejako
zač-ne rozvíjať). Samozrejme, všetko, čo leží v skrýšach a dnes sa nemôže realizovať v spotrebiteľskom
formáte tohto systému, to všetko sa začne rozvíjať,
prudký nárast vedy je zaručený. Pričom rovnaké
technológie – ako v Tvorivej spoločnosti, tak aj pri
jednej svetovej vláde budú ľuďom dostupné prakticky tie isté. To veľa znamená. Sú to vážne prelomy.
Jedine, že nebudete mať moc, no a je jasné, že budete žiť v diktatúre.
A možnože je to aj lepšie? Chápeš, ľudia si predsa
zvykli prekladať zodpovednosť na niekoho. A tu je na
koho preložiť zodpovednosť. Bude ten, kto sa o nás
bude starať. Možno je aj toto variant, že sedíme a nič
nerobíme. Po prvé, nemusíme nič robiť. Nemusíme
míňať osobný čas, osobné prostriedky na to, aby sme
budovali Tvorivú spoločnosť. A ešte nepotrebujeme
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presviedčať tých, ktorí o Tvorivej spoločnosti nechcú
ani len počuť, rozprávať, že „je to pre teba výhodné,
priateľ môj, bojujeme za teba, priateľ môj, tak počúvaj“. Načo to máme rozprávať. A tak ticho sedíme,
čakáme a dúfame.
T: Veď najzaujímavejšie je, že pri budovaní Tvorivej
spoločnosti, informovaní ľudí, v podstate tiež nie je
potrebné nič robiť, okrem informovania. Mnohým sa
zdá, že je to akési ťažké, ale v skutočnosti sedíš pri
okrúhlom stole so svojimi príbuznými a povieš im
to. Musíš len sám pochopiť tieto výhody a povedať
to (IM: A tu je problém, že to musíš pochopiť sám).
A niet žiadnych problémov s nedostatkom času alebo
s čímkoľvek. Takže je to veľmi jednoduché.
IM: V čom je hlavný problém, čo myslíte? Naše nepochopenie.
T: Nejako to ešte komplikujú. Vedomie všetko komplikuje, všetko chce priamo... Ak je to priamo konkrétne
zo spotrebiteľského formátu na tvorivý, znamená to,
že stopercentne treba niečo priam radikálne zmeniť.
Čiže nechápe, že sú to také nejaké legislatívne kroky,
nie je ich veľa, ale konkrétne menia paradigmu.
IM: Na druhej strane, chápeš... Áno, menia. Ale tu to
opäť vkladá zodpovednosť aj na nás, samotná Tvorivá spoločnosť: nebudeme môcť nikoho okrádať ani
zabíjať, teda nejako budeme musieť byť človekom.
(T: Ale ľudia chcú byť ľuďmi). Možno ich toto zdržiava? Potom existuje alternatíva – jedna svetová vláda.
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01:04:32 ‒ 01:10:14
T: Viete, veľa ľudí išlo do podnikania, veľa ľudí išlo
do vedy, tiež spočiatku, keď si vyberali vedu alebo
podnikanie, išli s dobrými, ušľachtilými motívmi. Ale
narážajú na to, že existujú iné pravidlá hry. Sú úplne
iné, si akoby naozaj zatvorený v nejakej počítačovej
hre, kde musíš hrať podľa týchto pravidiel. V podstate sa všetky zdroje ľudí míňajú na vzájomné súperenie a strkanie palíc do kolies. O akom rozvoji spoločnosti môžeme hovoriť?
IM: No ako si povedala, toto sú pravidlá hry, ktoré sa
formovali a existujú už šesťtisíc rokov. Čiže teraz niečo zmeniť v podnikaní nie je možné. Všetci žijú podľa
týchto pravidiel. Ak to začneš meniť, prídeš na mizinu. Nedá sa niečo zmeniť v politike, lebo budeš biela
vrana, vylúčia ťa. V živote nie je možné beztrestne
priniesť niečo dobré, v spotrebiteľskom formáte – je
to nereálne. Toto vieme určite. Je jasné, že v Tvorivej
spoločnosti bude všetko inak. (T: Spolupráca ľudí,
táto sila spolupráce). Áno, ale ľudia si zvykli, zvyk
a lenivosť niečo urobiť. Veď nás nič nedrží. Fakticky
naša hlúposť, tuposť a lenivosť. Toto sú takpovediac
jediné tri piliere, na ktorých sa zabrzdil postup Tvorivej spoločnosti v takom veľmi rýchlom a prudkom
rozsahu. Veď za dva roky by bolo možné, aby nás
neboli milióny, ale už miliardy. Už by sme mohli vytvárať takúto elektorálnu požiadavku, rozmýšľať už
nad tým, ako budú naše krajiny prechádzať na tvorivý rozvoj. Nebolo by už vojen, nebolo by už žiadneho
bezprávia. Už aj za dva roky.
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T: Ale počas tejto doby sme sa zoznámili s nepochopeniami, ktoré majú ľudia, a s námietkami, ktoré sa
u nich vyskytujú...
IM: Rozumieš, Tatiana, tieto nepochopenia a námietky existujú šesťtisíc rokov. Rovnaké nedorozumenia
vznikali aj u ľudí... Prepáčte, priatelia, odbočme trochu pri Tvorivej spoločnosti, trochu k náboženskej
tematike. Vari nehovorili o tomto proroci, ktorí sem
prichádzali? Oni všetci hovorili o Tvorivej spoločnosti. Navyše s duchovným zameraním. No prečo nežijeme v Tvorivej spoločnosti?
T: Ale veď Tvorivá spoločnosť v zásade umožňuje
vniesť do tých náboženstiev, ktoré existujú, aj určitú
čistotu, aj splniť sen prorokov.
IM: Práve takto to robíme, keď náhle ujdeme od
otázky otázkou. Všetko je jednoduché. Ak odhodíme rozmaznávanie, odhodíme všetky tieto hlúposti,
všetky tieto nám nanútené šablóny, tak je veľmi-veľmi ľahké vybudovať Tvorivú spoločnosť. Vlastne sme
v nej mali žiť už veľmi dávno. Tatiana neodpovedala
na otázku, prečo, keď prichádzali proroci, prinášali
spolu so Znalosťami vedomosti o Tvorivej spoločnosti. A posledný Prorok, ako sa hovorí, Pečať všetkých
prorokov, hovoril o tom takmer priamo. Teda všetko, čo hovoril, to všetko má priamy vzťah k Tvorivej
spoločnosti, k jej vybudovaniu. Prečo ju nezriadili?
A tu je jednoduchá otázka: čo im zabránilo? Opäť
tieto tri piliere. Naša tuposť, naša lenivosť. Všetko
ako obvykle. (T: Presúvanie zodpovednosti je v našej
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povahe). Isteže, chceme, aby to niekto urobil, ale aby
sme my žili dobre. Ale ak my, priatelia, chceme prežiť... Otázkou je teraz naozaj prežitie celého ľudstva.
To nie je vtip, to je pravda. A aby sme prežili, máme
možnosť voľby. Alebo vybudovať Tvorivú spoločnosť,
a tu treba vynaložiť úsilie – treba informovať, rozprávať sa s ľuďmi, komunikovať, dokazovať, sami sa
učiť, študovať, čo je to Tvorivá spoločnosť, oznamovať to ostatným.
Informovanie je najťažšia etapa, ako povedal Robert,
je to základ, na ktorom sa bude budovať celá budova,
práve preto sa dlho robí. Ale existuje druhý variant.
Jeden variant je, že nerobíme vôbec nič a spotrebiteľský formát existuje, kým neprestaneme existovať.
Alebo podporíme, stačí nám iba podporiť, jedinú svetovú vládu – a v zásade budú môcť tento problém
vyriešiť. Technológie, všetky zdroje budú v jedných
rukách. Nevylučujeme, že aj oni rozhodnú, a my budeme môcť existovať. Je to tiež variant? (T: Ale nie
dlho). Prečo nie dlho?
Poviem to tak, môžu to byť storočia. V spotrebiteľskom formáte s jedným vedením, jednou svetovou
vládou sa život celého ľudstva môže predĺžiť o stovky
rokov. To je zachovanie spotrebiteľského formátu. Ale
ako to pôjde ďalej – tu už treba mať hlavu, mať aspoň
trochu chuti kalkulovať a pozrieť sa, ako sa táto jedna svetovláda bude chovať.
T: Napriek tomu by to chcelo splniť sen prorokov
a poslov Božích.
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IM: A vybudovať Tvorivú spoločnosť. Chcelo by to.
T: Áno. A vybudovať svet, kde sú ľudia predsa len
slobodní.
IM: Chcelo by to.
K: Pre budúce deti, všetkých nás.
01:10:15 ‒ 01:14:32
IM: Hľa, pozrite, všetci chceme slobodu, všetci chceme
šťastie pre seba, pre svoju rodinu, pre svojich príbuzných a blízkych. Všetci sme pripravení vynaložiť na to
maximálne úsilie, mnohí sú za to pripravení zomrieť.
Urobiť prvý krok, prvé, čo je potrebné, je informovanie – a nám sa lení. Ako vyriešiť tento paradox?
R: Len otvoriť ústa a hovoriť. Jednoducho na tom nie
je nič zložité. Keď sa aj v práci stretnem s priateľmi
a oni: „Ale ja nechápem a neviem, ako a čo, no podporujem to“. Hovorím: „Koľko tvojich priateľov už vie
o Tvorivej spoločnosti?“ A ticho. „A ako im to povedať?“ No jednoducho povedz, ako chceš žiť.
K: Alebo čakajú, kedy bude pre nich výhodné pridať sa: „Koľko vás je? Och, ešte nie, počkám, počkám
ešte trochu. Možno v budúcnosti.“
IM: Keď uvidíme, že Tvorivá spoločnosť sa natoľko
rozvinula, že sme v prevažnej väčšine na celom svete
– a potom sa všetci začnú pripájať. No potom už nie
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sú vôbec potrební, pre ich pripojenie, ich hlas už nič
nerieši. Teda keď prirodzene, právom voľby, väčšina
rozhodne za menšinu, preto môžeme väčšinou formovať elektorálnu požiadavku a celkovo ďalej rozvíjať
Tvorivú spoločnosť bez nich. Preto by mali ľudia sami
rozmýšľať, ako to všetko správne rozvíjať, ako stimulovať ľudí, všetci spoločne. Všetci žijeme v tomto
svete, všetci sme rukojemníkmi tejto situácie, každý,
kto chápe, čo je to Tvorivá spoločnosť, a každý, kto
chápe odsúdenosť na zánik spotrebiteľského formátu, my všetci musíme rozhodnúť, ako ďalej rozvíjať
a ako nájsť východisko z takejto zdanlivej situácie,
v ktorej je ho ťažké nájsť, ako teraz, ako poinformovať
všetkých ľudí. V skutočnosti je to veľmi jednoduché.
Ale bolo by dobré, aby každý venoval svoju pozornosť
tejto otázke. To znamená, že spolu by sme našli ešte
kopu iných spôsobov, o ktorých dnes sami nevieme.
R: Áno. Pretože ľudia sa stretávajú pri káve alebo niečom inom, o čom sa rozprávajú? Jednoducho o problémoch, o niečom...
IM: Pozrite, všetci hovoria o problémoch. A ak budeme hovoriť o perspektívach? Možno je lepšie, samozrejme, hovoriť o perspektívach, aj o tých, ktoré sú
skutočnými perspektívami, a zajtra to všetko môže
byť našou realitou. Nuž aj toto je variant. Pozrite,
priatelia, je to veľmi jednoduché a veľa sa vyrieši, ak
máme túžbu, ak správne vkladáme svoju pozornosť
do potrebného cieľa. Tak v čom je problém? V rozložení našej pozornosti. Ak niečo naozaj chceme, tak to
dokážeme. Treba iba...
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R: Vkladať do toho pozornosť.
IM: Presne tak, priatelia.
K: Nebáť sa.
IM: Takže priatelia, prestaňte sa báť, a všetko bude
v poriadku. Ďakujem, že ste k nám dnes prišli.
K: Ďakujem Vám, Igor Michajlovič, za všetky Znalosti, za všetko. Pretože keby ste nám Vy nepovedali
o Tvorivej spoločnosti, nevedeli by sme, že sa dá žiť
inak, že ju môžeme vybudovať. Nie som si istá, či by
sme o tom vedeli.
IM: Vedeli a hovorili sme tu o tom veľakrát. Jednoducho, chápete, v čom je nešťastie? Nešťastie je v tom,
že my ako ľudstvo máme príliš krátku pamäť a príliš
veľké túžby a ambície. Ale aj to je dobre. Nasmerujme
svoje túžby a ambície správnym smerom, k vytvoreniu Tvorivej spoločnosti. Ďakujeme priatelia, že ste
boli s nami.
R: Ďakujem, ďakujem veľmi pekne!
K: Ďakujem, ďakujem Vám!
T: Ďakujem veľmi pekne!
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Celú konferenciu si môžete
pozrieť na stránkach

creativesociety.com/sk

Každý človek sníva o živote v šťastnom a bezpečnom svete, kde vládne láska a vzájomná úcta. Prečo teda existujeme
tisícky rokov v spoločnosti týranej nekonečnými vojnami,
hladom a násilím?
Vo vydaní medzinárodného výskumného projektu „Kaleidoskop
faktov“ si rozoberieme výhody Tvorivej spoločnosti.
Tento formát:
• rýchlo zmení k lepšiemu zdravotníctvo, školstvo, vedu
• každému človeku zabezpečí komfortné bývanie, kvalitnú stravu
a bezplatnú energiu
• oslobodí ľudí od ťažkej fyzickej práce
• odstráni korupciu, infláciu a krízy
• umožní zvládnuť akékoľvek ekologické aj klimatické hrozby

Nastal čas na zmenu!
creativesociety.com/sk ● info@creativesociety.com
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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?
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• Eskalácia násilia v spoločnosti.
• Otroctvo a obchodovanie s ľuďmi.
• Kritická ekologická situácia 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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