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00:00:00 ‒ 00:01:47
T: Dobrý deň, milí priatelia. Sme veľmi radi, že vás
môžeme opäť privítať. Aj dnes sa budeme rozprávať
s váženým Igorom Michajlovičom Danilovom.
IM: Dobrý deň.
T: Igor Michajlovič, po našich posledných reláciách
O čom všetci mlčia“ a „Si pripravený?“ sme dostali
množstvo ohlasov a reakcií od ľudí, od účastníkov
projektu Tvorivá spoločnosť. A chcem Vám s veľkou
vďačnosťou odovzdať to, že ľudia sú veľmi radi, že
vedieme také otvorené a úprimné rozhovory, že cítia Vašu veľkú podporu a inšpiráciu konať. Samotní
ľudia hovoria: „Človek má chuť kričať, informovať
celú planétu o projekte Tvorivá spoločnosť.“ Skutočne, po týchto reláciách prišlo veľmi veľa otázok, napríklad: „Ako môžem pomôcť pri budovaní Tvorivej
spoločnosti?“, alebo: „Ako sa človek môže stať dobrovoľníkom projektu Tvorivá spoločnosť?“ Bolo veľa
ľudí, ktorí hovorili: „Chápem, že najlepšia investícia
je investícia do Tvorivej spoločnosti, preto povedzte,
prosím, ako môžem finančne podporiť projekt Tvorivá spoločnosť?“ Samozrejme, veľmi veľa ľudí podporilo Vašu iniciatívu a Vašu myšlienku, že v Tvorivej
spoločnosti by bolo skvelé materiálne podporiť tých
ľudí, ktorí sa aktívne podieľali na jej budovaní. Samozrejme, bolo veľa ľudí, ktorí Vám vyjadrili svoju
hlbokú vďaku, ale povedali, že peniaze nepotrebujú,
že to robia len preto, aby pomohli celému ľudstvu
prežiť, aby žilo v prekrásnom svete.
5
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IM: My to chápeme priatelia, ďakujeme.
T: „My to rozhodne robíme len kvôli tomu, že chceme, aby celé ľudstvo prežilo, aby sme my všetci žili
v prekrásnom a bezpečnom svete.“
00:01:48 ‒ 00:05:46
IM: Nechceli sme nikoho uraziť. Táto iniciatíva je
zameraná na to, aby sme sa vám nejako odvďačili.
Ľudia si to skutočne zaslúžia. A túto odmenu považujeme za správnu. Chápem, že ľudia vynakladajú
svoje peniaze, ľudia vynakladajú svoj čas nie preto, aby za to dostali nejakú odmenu alebo podobne. Ale na druhej strane, ešte ďalších päť rokov po
vybudovaní Tvorivej spoločnosti sa peniaze budú
používať. A prečo neodmeniť, ak si to ľudia reálne zaslúžili? Čo je na tom zlé? Jednoduchá otázka.
Chápem, že mnohí z vás to nepotrebujú, a všetko to
robíte v skutočnosti z hĺbky srdca. To je skvelé. My
všetci, priatelia, tiež robíme všetko, čo je v našich
silách, aby sa tento svet zachoval, zmenil sa k lepšiemu. To by bolo dobre.
T: Áno. Igor Michajlovič, viete, neobišlo sa to po
týchto reláciách bez určitých nedorozumení, najmä
po relácii „O čom všetci mlčia“. Niektorí hneď vykalkulovali celkový fond odmien a pýtali sa: „Kde sa na
to všetko vezmú peniaze? Suma je to veľká.“
IM: My nevieme, aká suma vyjde. Dúfame, že suma
bude obrovská, nielen veľká. Že sa zapojí množstvo
6
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ľudí, že budú informovať o Tvorivej spoločnosti, že si
ľudia skutočne túto odmenu zaslúžia. My v to dúfame. A otázka, „odkiaľ sa vezmú tieto peniaze“? Môžeme hovoriť o tom, že vojenské rozpočty na celom
svete, to je obrovské číslo, plus byrokrati, veľa nefunkčných výdavkov. Len si spočítajte, koľko sa míňa
na boj s klímou, ale v skutočnosti sa vôbec nemíňa.
A mnoho, mnoho ďalšieho. No nevyplatiť ich, to by
bolo naozaj nesprávne. Prečo? Myslím si, že každý
makroekonóm už odpovedal na túto otázku „odkiaľ sa
vezmú peniaze“? Pre tých, ktorí, nie sú ekonómovia,
odpovieme jednoducho a pokúsime sa to vysvetliť.
Bezprostredne po vybudovaní Tvorivej spoločnosti
bude zavedená nová peňažná jednotka. Nazvime ju,
„X“, a ako sa bude volať potom, to nech rozhodnú ľudia. Takže táto peňažná jednotka „X“ bude
hlavná a jediná. Všetky ostatné peniaze, ktoré teraz
na svete existujú, a je ich pomerne veľa rôznych,
všetky prestanú existovať. Dôjde k výmene vašich
úspor, ako to aj často bývalo, v mnohých krajinách
sa to dialo, v niektorých sa to deje aj teraz.
Výmena existujúcich peňazí za tieto peniaze „X“
bude prevedená určitým kurzom. Aký to bude kurz,
to už rozhodnú ekonómovia, aký má byť, ako je to
správne. Dnes je napríklad jediná taká masovejšie rozšírená mena dolár. Povedzme, že priradíme
k jednému peniažku „X“ napríklad desať dolárov.
Takže bude prebiehať takáto výmena. Ale s prihliadnutím, a tu je opäť veľmi dôležitý moment, na
ohraničenie kapitalizácie.
7
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00:05:47 ‒ 00:09:08
Takže máš úspory. Predpokladajme, že tieto prevyšujú maximálnu hranicu. To znamená, že zvyšné
prostriedky sa jednoducho nevymenia. No mnohí
povedia: „Tieto peniaze pôjdu niekam…“ Priatelia,
nikam nepôjdu. Jednoducho prestanú existovať.
Začneme jednoduchým. Možno, aby to bolo jasnejšie, trochu odbočím.
V súčasnosti je veľa peňazí v rôznych krajinách.
Sú peniaze, ktoré patria štátu. Sú peniaze, ktoré patria súkromnej organizácii, ako súkromná
federálna banka. Súkromné osoby tlačia peniaze,
a tieto peniaze sú hlavnou menou, naviazanou na
petrodolár. Kedysi bol naviazaný na zlato, potom
od neho upustili, teraz je akosi nepriamo naviazaný na ropu. Tlačí ho Federálna rezervná banka,
a tá je súkromná. A tak si mnohí ľudia myslia, že
sú to americké peniaze, že patria Amerike. Ale je to
v skutočnosti tak? Pozrite sa, aké vtipné. Sú ľudia,
ktorí vlastnia banky. To je skvelé. Čo robia banky?
Počítajú peniaze. Ale veď je oveľa lepšie vlastniť
alebo emitovať peniaze, aby to bol váš majetok, tak
je to zaujímavejšie.
Čo tým chcem povedať? Tie peniaze, ktoré budú vytvorené v Tvorivej spoločnosti, to budú naše peniaze, teda peniaze celej spoločnosti. Takže odkiaľ sa
vezmú peniaze na platby a na všetko ostatné, to je
taká jednoduchá smiešna otázka. Sú to naše peniaze a my ich vytvárame. S vedomím toho, že peniaze
8
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budú existovať maximálne päť rokov, všetko zapadne na svoje miesto. Prebytky nie sú potrebné. Na
druhej strane, peniaze ako výmenná jednotka budú
v prechodnom období stále potrebné. Preto ponechať tie peniaze, ktoré teraz existujú, nie je správne.
Správnejšie je vydať novú menu, ktorá ich všetky
nahradí. Tak sa bude dať jednoduchšie zaviesť poriadok. A nebudú ani žiadne súkromné peniaze, ani
žiadne extra štáty.
Zmizne problém rozdelenia, zmizne problém nedostatku prostriedkov, a bude dostatok aj na odmeňovanie dobrovoľníkov, a tiež na vyplácanie
nepodmieneného základného príjmu, aj na dávky
na deti. Rozprávali sme sa, trochu sme počítali.
A čo nám vyšlo, opäť trochu odbočím. S rozvojom
Tvorivej spoločnosti hneď od prvých dní, ako ľudia
začnú dostávať nepodmienený základný príjem,
a ten musia dostávať hneď od prvého mesiaca, čo
sa môže stať? Keď majú ľudia možnosť žiť a život
sa prudko mení, tak pôrodnosť môže dramaticky
klesnúť. A v Tvorivej spoločnosti, na rozdiel od
spotrebiteľskej, sú ľudia veľmi potrební.
00:09:09 ‒ 00:12:17
Preto, aby sme aspoň trošku stimulovali pôrodnosť,
neskôr už budeme dúfať v uvedomelosť ľudí, navrhujeme napríklad, aby rodina za narodenie prvého
dieťaťa dostala 100 000 dolárov podľa dnešných
kurzov v deň, keď sa dieťa narodí. Toto musí ísť na
ich účet, niečo ako motivácia. Každý ďalší mesiac
9
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by mal byť nepodmienený základný príjem na dieťa
až do veku šiestich rokov minimálne 5 000 USD.
Potom do osemnástich rokov by to malo byť 7 000
USD. A už od plnoletosti, od osemnástich rokov,
tak ako všetci, musí človek dostávať 10 000 dolárov, to je minimum.
Teda na základe dnešných cien, zdôrazňujem dnešných, pretože v čase, keď vybudujeme Tvorivú spoločnosť, nemusí byť dolár vôbec alebo môže byť veľmi
veľká inflácia. No my sa orientujeme na dnešok. Na
základe dnešnej situácie musí každý človek dostať
minimálne 10 000 dolárov. To sa mi zdá správne.
No niektorí povedia: „Tak načo pracovať?“
T: Pozrime sa. Aj bývanie dostaneš.
IM: Trochu odbočím. Opäť, niektorí povedia: „No,
toto bude podporovať rozvoj inflácie, to znamená, že ľudia budú mať k dispozícii veľké množstvo peňazí…“. Nie, zákonom musí byť zastavená
akákoľvek inflácia. To znamená, že žiadne zvýšenie cien nebude. Ďalej nebudú súkromné banky.
Aby ste rozumeli, inflácia a všetko to ostatné je
umelo vytvorené, robia to ľudia. Často sa banky
začínajú hrať s menou, kurzami a všetkým ostatným. Chápeme, že spotrebiteľský formát je teraz
trhový, ľudia musia nejako prežiť, vytvárať podmienky pre biznis. To všetko je pochopiteľné, banálna ekonomika. Ale Tvorivá spoločnosť je úplne
iné zriadenie. Je orientované a zamerané na zlepšenie kvality ľudského života, na jeho bezpečnosť.
10
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Tvorivá spoločnosť musí robiť všetko pre to, aby
bol každý deň ľudský život lepší, lepší a lepší. Musí
to byť krásny svet, orientovaný na kvalitu života
každého z vás, predovšetkým na tvoj život. Preto
dostupnosť finančných prostriedkov bez ohľadu
na ich množstvo, nevytvorí také podmienky, aby
nastala inflácia alebo niečo podobné. To je jedna strana. Druhá strana, peniaze budú existovať
maximálne päť rokov, a potom už nebudú vôbec
potrebné. Preto nemôže existovať ani inflácia, ani
nič iné.
00:12:18 ‒ 00:13:36
A ešte, čo je nemenej dôležité, že vraj „ľudia nebudú
pracovať, keď budú poberať tieto prostriedky“. Budú.
Aj keď bude človek v práci dostávať 2 000 dolárov
navyše, už to nie je 10 000 dolárov, ale 12 000 dolárov. Možnosti rodiny výrazne narastajú. Prečo?
Dobré auto dnes stojí vyše 100 000 dolárov. Človek
musí pracovať rok, aby si mohol kúpiť auto. Ak rodina pozostáva z dvoch osôb, plus deti, je to možné
ušetriť za rok. Ale keď pôjdeš pracovať a niečo urobíš, jasné, že si rýchlejšie zarobíš na dobré auto. To
je jeden zo stimulov.
Druhý, nemenej dôležitý, je robiť niečo dobré pre ľudí,
niečo vytvoriť a vidieť, že to pomáha, to je príjemné.
A ak za to dostaneš ešte aj peniaze, je to dobré. Preto
si nemyslím, že ľudia prestanú pracovať. Dokonca
ani po zavedení druhej etapy, ak za prvú považujeme to, že keď sme už vybudovali Tvorivú spoločnosť.
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Tvoja budúcnosť v Tvorivej spoločnosti

Budeme mať prechodné obdobie a vstup už do skutočne Tvorivej spoločnosti. Peniaze ako také zmiznú, pretože nebudú potrebné.
00:13:37 ‒ 00:19:44
Zavedenie určitých technológií úplne odstráni peniaze. Prečo? Jednoducho ich nebudete potrebovať. Takže v peniazoch vôbec nevidím problém. Aké
technológie a čo môžu zmeniť? Už neraz sme hovorili napríklad o technológii na spôsob mikrovlnnej
rúry, ktorá premieňa elementárne častice na to, čo
potrebujete pre každodenný život. Takže, kde vo
všeobecnosti míňate prostriedky?
T: Na pokrytie základných potrieb: jedlo, nejaké
veci, aj lieky.
IM: Presne tak. Zvyčajne chodíme do obchodu, do
lekárne, alebo ešte niekam inam. Tu nikam chodiť
nemusíš: ani do obchodu, ani do lekárne, nemusíš míňať peniaze. Prečo? Stačí len stlačiť tlačidlo
alebo v smartfóne zadať, čo chceš a okamžite bude
toto všetko skonštruované. To kvôli pochopeniu,
pretože všetko na tomto svete pozostáva z jedných
a tých istých elementárnych častíc.
Keď sa naučíme riadiť tento proces a pochopíme, čo
je základom… My už chápeme, čo je základom. My
už teleportujeme elementárne častice. Už dokážeme
manipulovať so vzájomne prepojenými časticami.
To znamená, že už vieme, že… no doposiaľ oficiálne
12
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naša veda ešte nevie, jemne povedané, aká je to energia alebo vďaka čomu sa vzájomne prepojené častice
spájajú medzi sebou. Zatiaľ je to nepochopené.
Elektrina to byť nemôže. Prečo? Pretože bez ohľadu na vzdialenosť, či už je jedna častica na jednom konci Galaxie, druhá na druhom, alebo sú
v rôznych Galaxiách, tak sa prepájajú medzi sebou okamžite. Zmena v jednej častici mení druhú.
Čo to znamená? Majú neustále online spojenie. To
znamená neustály kontakt. Ale zoberme si elementárnu fyziku. Medzi nimi je obrovská vzdialenosť.
Jedna čiastočka je tu u nás, v našom ramene našej Galaxie, na Zemi, a druhá bohvie kde z druhej
strany Galaxie, o tri Galaxie ďalej. Spočítajte si,
koľko energie by bolo treba na to, aby sme sa napríklad vďaka rádiovým vlnám mohli spojiť. A to
už nehovorím, koľko miliárd rokov by to trvalo.
Jednoducho hovorím, koľko energie by bolo treba,
aby sa nerozptýlili. Na to bude potrebné skoncentrovať nejaký lúč, cielene ho preniesť, megawatty
elektriny a podobne.
T: Aby to bolo bez strát.
IM: Aby sa tieto dve častice vôbec spojili. Vzniká
tu teda otázka: a čo za energiu teda generujú? Veď
ony musia túto energiu generovať: jedna aj druhá
častica, aby sa navzájom prepojili. U nás všetko
pozostáva z týchto častíc, z elementárnych jednoduchých častíc. No zrazu to začína byť akési nie
celkom pochopiteľné a zvláštne. Podľa skromných
13
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odhadov, nebudeme zachádzať do podrobností,
kto, odkiaľ a ako, no odpovieme na otázku, ktorá
mnohých zaujíma.
Aká energia? Koľko? Ak to prevedieme na ekvivalent nám známej elektriny (rovno hovorím, že je to
úplne iný druh energie, ktorý nemá nič spoločné
s elektrinou, no kvôli pochopeniu to prevedieme na
elektrinu), tak dostaneme jednu miliardtinu mikrovoltu. Len si predstavte, aká zanedbateľná časť
energie to je. Stačí však na to, aby boli častice neustále v spojení bez ohľadu na vzdialenosť, a toto
spojenie je okamžité. Áno, porušuje to všetky
zákony fyziky, teórie Einsteina aj mnohé ďalšie.
No toto existuje a funguje to. Takže vstupujeme
do úplne iného, prekrásneho sveta. Len pre pochopenie, túto energiu, ktorú využívajú previazané
častice, ľudský organizmus produkuje denne asi,
opäť zdôrazňujem, v ekvivalente elektrickej energie, asi okolo troch až štyroch voltov, v závislosti od
hmotnosti, veku a podobne. Takže predstavte si,
aké množstvo tejto energie produkuje náš organizmus. A my ju neustále používame.
Vďaka tejto energii máme také schopnosti, ako regenerácia, funguje placebo efekt a mnoho iného.
Teda niečo vieme, niečo chápeme, niečo sa ešte
musíme naučiť, rozšíriť, vynaložiť úsilie. V každom
prípade, toto už nie je fantastika, toto je už náš,
daj Boh, zajtrajší deň. Preto tu nič nadprirodzené
nie je. Zamyslime sa však nad tým, aké to vlastne
prináša výhody. Stlačil si tlačidlo a elementárne
14
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častice okamžite vykonali a vytvorili všetko, čo
chceš. Chceš džínsy? Prosím, džínsy. Chceš tričko? Prosím, tričko. Chceš sendvič? Prosím, sendvič. Prsteň? Žiadny problém. A tu začína byť pre
nás drahocenným nie to, čo bolo. No opäť, tí, ktorí
študovali molekulárnu fyziku a mnoho ďalšieho,
tí, ktorí sa tým zaoberali hlbšie, tí ma pochopia.
00:19:45 ‒ 00:21:31
Teraz poviem niečo, čo bude pre mnohých zrejme šokom. Plast sa stane najcennejšou surovinou. A ešte veľmi, veľmi cennou bude ropa. To je
to, čo bude cenné. Plyn je tiež cenný. Áno, všetky
uhľovodíky sú cenné. Prečo? Je v nich obrovské
množstvo týchto častíc. A prečo plast, ten, ktorý vyhadzujeme? Myslím, že sa tu v rôznych spoločnostiach začne, len čo budú tieto technológie
zavedené, kvôli nemu seriózna konkurencia. Budeme vymýšľať nielen to, ako ho dostať z oceánu,
budeme vymýšľať, ako od neho očistiť ryby, ako
ho dostať z ľudského organizmu, aj ako pôdu vyčistiť od plastov. Prečo? Vysvetlím. Menej ako pol
kilogramu plastu treba na to, aby sa vygeneroval
kilogram zlata, čistého zlata. Mnohí povedia: „No
akože? Pol kilogramu sa nepremení na kilogram.“
Premení sa. Pretože to sú trochu iné zákony. Hmota, s ktorou narábame, je výsledkom čoho?
T: Gravitácie.
IM: Presne tak. A s čím súvisí gravitácia?
15
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T: S energiou vril, informáciou.
IM: Takže opäť narážame na tú istú energiu, o ktorej
hovoríme. Tak vidíte, my už začíname niečo chápať.
A opäť, pôsobenie, ktoré prichádza zvonku, z veľkého vesmíru k nám, to sú čo za sily?
T: Je možné ich využiť?
IM: Ich treba využiť. Všetko, čo nám škodí, nám
môže priniesť úžitok.
T: Zaujímavé.
00:21:32 ‒ 00:28:08
IM: Uvediem jednoduchý príklad, trochu odbočím
k zdraviu. Teraz je pre nás problémom, keď niekto ochorel, vírusy. Verte mi, daj Bože, aby sme
mali dosť síl vybudovať Tvorivú spoločnosť, potom sa sami budete naháňať za vírusmi, budete
prosiť, aby vás opľul niekto infikovaný nejakými
kiahňami alebo niečím iným. Prečo? Pretože je to
živá energia. Keď je v organizme, je to ako teraz
vyhrať v kasíne. A to až tak, že kasíno schudobnie, zbankrotuje. Prečo? Pretože miliarda vírusov,
ktoré sa rozvíjajú v organizme, tie sú svojimi vlastnosťami veľmi zaujímavé, ak sa správne využije tá
energia, ktorá je v nich obsiahnutá. Nebudeme zachádzať do hĺbky, to stačí. Jednoducho povedané,
s využitím určitých technológií, ktoré umožňujú
kompletne skenovať náš organizmus a informačne
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ho ovplyvňovať pomocou tých istých síl, vtedy možnosť pretransformovať náš organizmus nepredstavuje žiadnu námahu. Tieto vírusy, huby, baktérie
sú doplnkovým zdrojom energie, ktorá sa už nachádza v našom organizme. Tie problémy, ktoré
dnes zabíjajú množstvo ľudí, ide o vnútrobunkové
parazity, infekcie, to všetko je obrovská zásobáreň,
to je naozaj skutočný kapitál, ktorý môžeme ľahko
pretransformovať. Čo znamená pretransformovať?
Trochu si o tom povieme.
Začnime jednoduchým, aby to bolo jasné. Každá
choroba sa dá vyliečiť, možno urobiť akékoľvek
zmeny s telom. Rovno hovoríme, že tak ako vo filme, ľahneš si do prístroja a tvoje telo sa okamžite
zmení – to sa nestane, nie je to možné v danej etape
vývoja. My počítame, že to potrvá maximálne 5 až
10 rokov, kedy sa môžeme rozvinúť. Na to, aby sme
zmenili parametre nášho organizmu, antropometriu, je potrebný čas. Prichádza informácia a ona
vplýva. Zopakujme si to, aby to bolo jasné, DNA,
RNA, informácia sa zavádza, všetko sa to kontroluje, každá bunka začína pracovať tak, ako je v nej
založený nový program, začína sa správať v súlade
s novými kmeňmi v organizme.
T: S parametrami.
IM: Napríklad, človek sa rozhodol zmeniť svoj vzhľad.
Načo to tajiť. Každý je s niečím nespokojný: niekto má niečoho veľa, niekto má niečoho málo, niekto sa chce nejako zmeniť, niekto chce schudnúť...
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Problém schudnutia, to je večný problém. Teraz
na to musíme vynaložiť veľa úsilia. Ak budeme
používať tieto technológie, nemusíme vynaložiť vôbec žiadne úsilie. My, ako vyššia bytosť, ako stvorenie, ako kráľ prírody, sa máme tešiť zo života.
A príroda má pracovať pre nás. Úprimne, to je
spravodlivé. Život musí prinášať maximum potešenia. A organizmus musí byť nastavený presne
tak, aby sa zmenilo všetko, čo sa nám nepáči, na to,
čo sa nám páči.
Alebo, jednoduchšie povedané, zoberme si príklad.
Babička a dedko majú 80 rokov. Babička má meter a pol a váži 120 kilogramov. Ale chce mať biologicky 25 rokov, to znamená reálne 25 rokov,
a výšku 170 cm, už ju nebaví mať 150 cm. No a miery 90-60-90. Chce byť modelkou. A zároveň si chce
dať uši vyrovnať, noštek, pery a mnoho iného. Je
to v dnešnej medicíne možné? Nereálne. Ale poviem
vám, že na 80 % to moderná medicína dokáže, ale
málokto o tom vie. Prečo? Pretože mnohé technológie
sa nezavádzajú. No ak sa ešte pridajú nové technológie, všetko sa bude diať rýchlo a skvele. A babička,
skutočne, osemdesiatročná, bude mladá, krásna,
dostatočne vysoká v porovnaní s predchádzajúcou
výškou, ale bude to trvať 9 až 14 mesiacov. Ale ani
to nie je to najzaujímavejšie. Čo je najzaujímavejšie,
to poviem o niečo neskôr.
Vezmime si dedka. Meter šesťdesiat výška, 45 kilogramov, vysušený, takmer ako múmia. Ale on
chce mať meter deväťdesiat a 30 rokov. 25 rokov
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pre muža, to je ešte dieťa. Trochu mužnejší. A aby
mal telo ako kulturista, keď je na súťaži.
Je to možné? Ľahko. A je to skutočne tak. Ale tiež od
9 do 14 mesiacov. A potom už stačí každý deň, ak
napríklad nainštalujeme toto zariadenie do sprchy
v sprchovacom kúte, pri sprchovaní bude náš organizmus skenovaný, upravovaný, pretože napriek
všetkému, samozrejme, nastávajú programové chyby. A opäť, mnohí sa pýtajú: „Aké chyby?“
00:28:09 ‒ 00:30:20
Čo sme mysleli touto otázkou. Prečo náš organizmus
starne? Rastový hormón. Hlavná funkcia rastového
hormónu? Teraz kopu doktorov povie: „Jednoducho
stimulácia rastu, vývoja a podobne“. No, povedzme,
že na základe súčasného chápania majú pravdu.
Len čo sa rastový hormón prestane produkovať, začíname starnúť. Čo je to starnutie?
T: Deštrukcia buniek...
IM: Áno, prispôsobenie, gravitácia, a my sa z mladých krásnych meníme na starých, zničených a podobne. Poďme na to trochu z inej strany a trošku
sa pozrieme, ako to naozaj je. Rastový hormón, jeho
hlavná funkcia, to je ako antivírus v počítači. Za náš
rast je zodpovedná genetika, súhlasím. No v prvom
rade, celý program je zapísaný v našej DNA: RNA,
DNA, tam sú všetky informácie. Ak by tieto informácie neexistovali, žiadny hormón by nič neurobil.
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Hlavnou funkciou rastového hormónu je práve sledovať, aby sa škodlivé látky, zlyhania programu,
tieto neúplné súbory, programové chyby najrôznejšieho druhu, odstraňovali a nezostávali. Teda
organizmus prechádza do štartovacej pozície procesu rozmnožovania a všetkého ostatného. Len čo
sme vyrástli a už môžeme byť zodpovední sami za
seba, už musíme myslieť sami za seba, organizmus
prestáva produkovať tento hormón. No, naďalej ho
produkuje, ale produkcia prudko klesá. A my začíname starnúť. Starnutie je nahromadenie rozbitých súborov, aby ste rozumeli, teda nepotrebných
odpadových informácií, ktoré nám v skutočnosti
prekážajú. A čím viac sa ich hromadí, tým viac je
porúch, množstvo chorôb a všetkého ostatného.
Stačí organizmus očistiť a on začína prekvitať.
00:30:21 ‒ 00:38:40
Takže, aby ste rozumeli, vďaka novým technológiám, ktoré môžeme zaviesť doslova o päť rokov,
počnúc dneškom, to už nie je fantázia, ale absolútna realita. Tieto technológie sú schopné túto babičku a tohto dedka urobiť nielen mladými a krásnymi, ale udržať ich v tomto stave až 1500 rokov.
Viac nie. V súčasnosti, alebo v dohľadnej budúcnosti, poviem to tak opatrne, ďalej to predlžovať je
zložité, pretože tam prebieha trošku iný rozpad. No
ľudský organizmus je navrhnutý tak, aby mohol
existovať 1500 rokov, aby ste rozumeli. Niektorí
povedia: „Opäť fantastika.“ Tak vám položím ešte
fantastickejšiu otázku. A vy pátrajte, hľadajte,
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študujte, ak budete chcieť, nájdite a potvrďte moje
slová. Aby ste vedeli, ľudský organizmus je navrhnutý tak, že niekedy okolo veku dospievania, sa
nám kompletne vymenia všetky zuby. Mliečne vypadajú a objavujú sa trvalé zuby, ako sa hovorí,
na celý život... na prvých 100 rokov. Po 100 rokoch sa naše zuby musia opäť vymeniť. A tak je
to každých 100 rokov. Tento jav je pozorovaný aj
v prírode.
T: Áno, u veľmi starých ľudí, ľudí v rokoch, bolo
toto pozorované, zaznamenané po 90. roku života.
IM: Všeobecne v 100 rokoch, u niekoho trošku
skôr, u niekoho trošku neskôr, procesy rastu prebiehajú rôzne. Preto naša babička s našim dedkom
môžu existovať mladí, krásni a úplne zdraví 1500
rokov bez akýchkoľvek chorôb: žiadny Alzheimer,
žiadna obezita, nič. Každý deň dedko, bez toho,
aby chodil do posilňovne, bude vstávať ako atlét
v najlepšej forme.
To však neznamená, že tento atlét bude môcť zopakovať to, čo napríklad ten, od koho bola prevzatá informačná kópia. Prečo? Pretože skutočný atlét
má ešte aj zručnosť, to znamená, že nielen fyzicky pripravuje telo, ale aj rozvíja určité zručnosti.
A v tomto prípade môže človek získať len telo. Bude
krásne, pripravené, ale bez danej zručnosti človek
nebude schopný správne zdvihnúť činku. Fyzicky
môže, ale technicky nie. A zručnosť, to už narážame na doplnkové vedomie. Doplnkové vedomie
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sa však môže v plnom rozsahu rozvinúť len v Ideálnej spoločnosti, pretože ľudstvo sa musí najprv
vysporiadať so svojím vedomím, naučiť sa ho ovládať, a potom prijať doplnkové. Inak, poviem to tak,
viete, ako sa hovorí: jedna svokra mu bola málo,
tak si zadovážil ďalšiu. Jeden problém nestačí, ešte
pribudne dodatočný. Úžitok bude oveľa menší, ale
škody oveľa väčšie.
To už nebude v Tvorivej spoločnosti. Toto všetko nie
sú rozprávky, toto všetko je absolútna realita. Preto nechápem ľudí, ktorí pochybujú, či je potrebná
Tvorivá spoločnosť, ktorí hovoria: „No, a ako to…“
začínajú sa hádať... „No čo ste vy... ?“ Aj o peniazoch... A opäť otázka medicíny, s niektorými sa
začneš rozprávať, zdajú sa to byť rozumní ľudia,
niečo ako profesori. Zdá sa, že sa aj fyziku učili, ale v skutočnosti nechápu elementárne veci.
Prečo? Pretože sú síce celý život vo vede, ale sú
to teoretici, ktorí veria len tomu, čo čítajú, viac
nechápu. Nie sú schopní rozšíriť svoje vedomie,
aby vnímali už reálne existujúcu informáciu, ak
nezapadá napríklad do Einsteinovej teórie. Prečo?
„Pretože,“ hovoria, „je napísané, že je to nemožné“.
Rýchlosť svetla má určité obmedzenia. Nuž a to je
všetko – „nemožné“.
T: A vedomie to okamžite popiera.
IM: Napríklad, že ľudský organizmus nie je schopný regenerovať stratenú končatinu. A kto povedal,
že ľudský organizmus nie je schopný regenerácie,
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keď už dnes sa to deje? Nebudeme zachádzať do
podrobností, ale faktom je, že stratené tkanivá sú
schopné samoregenerácie.
Hlavné je urobiť to správne, na povrchu rany vytvárať určité podmienky, aby sa bunky neorganizovali. Tak dezorganizácia buniek na povrchu rany
prispieva k tomu, že mladé kmeňové bunky, ktoré
sú priťahované, začínajú, nadobúdať ten tvar tkaniva, ktorý máme zakotvený v našej šablóne, nazvime ju tak, teda v energetickej konštrukcii, alebo,
jednoduchšie povedané, v DNA. V tejto DNA sme
naprogramovaní ako v holograme. Obrovský objem
informácií v malých štruktúrach, kde je všetko na
svojom mieste. Stačí to zmeniť a menia sa všetky
parametre. A toto je dnes už tiež známy fakt. Vari
dnes nevieme, ako prenášať informácie zo zdravého organizmu na chorý? Nerobili sa takéto experimenty? Robili, a celkom úspešne. No v spotrebiteľskom formáte je to nemožné. Takže my všetci
trpíme a nedostávame obrovské množstvo výhod,
ktoré by sme mohli dostávať už dnes, nedostávame
ich, pretože sme všetci veľmi hlúpe bytosti. Možno
je čas zmúdrieť?
To znamená, že existujeme v spotrebiteľskom formáte, ako opičky. Ako v experimente „opice s banánmi“, niektorí to poznáte, keď boli opičky umiestnené do jednej miestnosti. Dali im tam banány,
a keď sa opička pokúsila tie banány dosiahnuť, oblievali ju studenou vodou, a ten reflex sa upevnil.
Je to všeobecne známy experiment.
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Koho to zaujíma, nájdite si to na internete a pozrite
si to, nebudeme to opakovať. My sme naozaj ako
tie opičky. Kedysi nám povedali, že „otrok je otrok“,
a nemôže nič zmeniť. A tak dodnes naďalej pokračujeme v tomto svojom otrockom postavení a nič
nemeníme, zatiaľ čo môžeme byť skutočne šťastní,
skutočne slobodní, zdraví, vyzerať tak, ako chceme. Čo ešte potrebujeme?
T: Áno, naozaj je to tak, ako ste kedysi dávno
hovorili, že my ľudia používame notebook alebo
tablet ako podstavec pod panvicu. Aj keď v skutočnosti je toľko možností. Ani tá nafta nie je na
to, aby sa len spaľovala. Aj samotný náš organizmus má veľa možností.
00:38:41 ‒ 00:44:10
IM: Vieš čo je najmrzutejšie? Že kvôli takýmto obmedzeným ľuďom, ktorí sú tiež súčasťou elektorátu, sme teraz nútení existovať v tých podmienkach, v ktorých existujeme. Ešte aj svet sa akoby
zbláznil, na prahu Apokalypsy jednoducho besnejú, pretože aj v geopolitike to vidíš, všade naokolo, v ekonomike čert vie čo sa deje. A načo nám je
také šťastie, takýto darček? Zato, že sme posledná generácia? Spolu však môžeme všetko zmeniť.
No v ceste nám stoja len neinformovaní ľudia, nič
viac, no a pár idiotov. Pár, tí sa nepočítajú. Prečo?
Za Tvorivú spoločnosť je v skutočnosti, ak budú
správne informovaní a pochopia, čo získajú, minimálne 99,9% a aj viac. Ako sa hovorí, jeden blbec
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sa nájde vždy, to je normálne, niekto niekde môže
byť, kto nebude chcieť Tvorivú spoločnosť. Prečo?
Pretože sa chcel stať kráľom celého sveta. Načo mu
je naša Tvorivá spoločnosť, keď nám chcel všetkým
vládnuť? Šibnutých je plno. No v porovnaní s celkovým počtom ľudí sú to jednotlivci. Ale ak to všetci budeme chcieť, nič nenarobia.
T: Všetci dobre chápeme, že v zásade všetky tieto
scenáre fungujú podľa zámeru režisérov, bábkarov
dovtedy, kým sme naozaj neinformovaní. A teraz je
veľmi dôležité, aby každý človek zdieľal tento zdravý rozum s ostatnými.
IM: Tatiana, akýže tam bábkari? Tu už sa stratili všetci. Verte, v dnešnom svete sa už aj všetci tí
bábkari stratili. Teraz je to boj o prežitie. Pozrite
sa, čo sa stalo len za tento rok, veď už prestali hovoriť, že klíma sa nemení. Všetci akosi zmĺkli, sadli
si, apaticky sedia, dýchajú a rozmýšľajú, ako teraz
prežiť. Veď je to skutočne pohroma. A toto je len
začiatok, toto ešte nie je pohroma.
Tak toto je problém. V relácii sme upozornili na
to, že aj keď teraz pochopíme, že sa môžeme aktivizovať, že ľudia sa skutočne zmenili, že máme
perspektívu rozvoja, že sme ukončili túto neľudskosť... Zotrvačnosť. Aj tak, koľko ľudí zomrie kvôli tomu, že niekto niekde niečo nevie. Kvôli tomu,
že ľudia nevedia o tom, že môžeme žiť lepšie, že
musíme, sme povinní žiť lepšie, že svet tu musí
byť pre človeka v pravom zmysle, Boh nám ho dal.
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No nie v takom chápaní, ako teraz. Žijeme, neviem, ako keby sme si boli navzájom nepriatelia,
neustála špina, neustále nepochopenie.
Vieš, aj mne sa to „páči“, rozprávali sme sa o monumentálnej stavbe na vyzdvihnutie všetkých Anjelov Sveta, naozaj skutočných Anjelov Svetla,
každého z dobrovoľníkov, každého z tých, ktorí im
pomáhali. Vieš, čo spôsobilo pohoršenie? „Prečo sú
dobrovoľníci dolu a tí, ktorí ich financujú, filantropi, hore?“ „Prečo stupňovitá stavba pripomína pyramídu?“ „Prečo sú na samom vrchu politici?“ Pokiaľ
máme plno takýchto idiotov, všetko stojí a nehýbe
sa, pretože akým treba byť, povedzme…
T: Krátkozrakým.
IM: Prečo dávať prívlastky takým, ako sú títo ľudia.
Nech mu nalepíme akúkoľvek nálepku, múdrejším
sa aj tak nestane. No aj takých je veľa. Jemu alebo jej sa nepáči, že „je tu takáto stavba“, pretože
„politici, ktorí sú teraz navrchu, tých tam aj potom
naveky vyzdvihujeme“. Priatelia, poviem to priamo
a otvorene. Predstavte si politikov v spotrebiteľskom formáte, ktorí začnú otvorene hovoriť o Tvorivej spoločnosti. To podľa vás nie je hrdinstvo? Podľa vás si nezaslúžia byť na samom vrchole? A podľa
mňa si to zaslúžia.
Pretože idú proti všetkému, proti samotnému systému. Proti všetkým pravidlám hry. Tým, že sa stali politikmi, v súčasnom spotrebiteľskom ponímaní
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nielenže urobia kríž nad svojou politickou kariérou,
oni ešte riskujú aj svoje životy, reálne, a mnoho ďalšieho... Problémov majú viac, ako si dokážete predstaviť. Pre politika je v súčasnosti vážne mimoriadne ťažké začať hovoriť o Tvorivej spoločnosti. No
aby to bolo pre nich ľahšie, musíme my, ľudia,
vytvoriť volebnú požiadavku. Vtedy sa politikovi
rozviažu ruky, a vtedy bude všetko ľahké. My hovoríme, že budeme hlasovať výlučne za tých, ktorí podporujú Tvorivú spoločnosť. Predstavte si, že
v štáte to vyhlási 60 % aktívnych voličov. A to je
všetko, problém je vyriešený. Čo, je to veľa? Nech
to vyhlási 51% reálnych voličov – to je všetko, štát
sa zmení, svet sa zmení, ak je to na celom svete. Na
druhej strane naše vedomie je také, povedal by som
podlé a naladené na sebazničenie. Reálne sme dnes
spomenuli len časť jednoduchých, elementárnych
vecí, z týchto možností.
T: Igor Michajlovič, načo je toto predĺženie života za
výhľadovú hranicu?
00:44:11 ‒ 00:52:35
IM: To je jednoduché. Načo je v Tvorivej spoločnosti množstvo ľudí? Tých 50 miliárd, o ktorých sme
hovorili, to je nič. Poďme si to jednoducho spočítať.
Základná funkcia každej kolónie je pokračovanie
kolonizácie, rozšírenie územia. Je to v nás geneticky
zabudované, v každom. Prečo? My sme časťou tohto sveta. Tak sa správajú zvieratá, tak sa správajú
ryby, tak sa správajú mravce, komáre a všetok hmyz.
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Rozmnožujú sa, rozširujú, podmaňujú si ďalšie teritóriá. Takto sa musíme správať, takto sa správajú
všetky normálne civilizácie. Našou úlohou je osvojenie si iných planét. Len neposielať ľudí na Mars, ale
skutočne tam, kam my ako ľudia, ktorí sa zrodili na
tejto planéte a zvykli si na tieto podmienky, len do
podobných podmienok musíme odchádzať. Hovoria:
„Je ťažké nájsť niečo podobné“, vieš, „ale ak...“.
T: A koľko ľudí treba na osvojenie jednej planéty?
Ako ich tam dostať?
IM: Všetko je jednoduché. Skutočne, toto všetko je
jednoduché. A to už nie je fantastika, to je už realita. Na osvojenie jednej planéty našej veľkosti... s atmosférou, s teplotou, s vodou, ako je naša, na ktorej bude človeku dobre a môže na nej existovať bez
ujmy... A naša planéta je jedna z najmenších, menšia
prakticky neexistuje. Väčšie existujú, ale menšie veľmi zriedkavo. Existujú, ale je ich veľmi málo. Už ich
je málo, kedysi ich bolo viac. Planét podobných Zemi
je obrovské množstvo. Teda na osvojenie jednej planéty, podobnej tej našej, treba minimálne 10 miliónov ľudí, to je minimum.
T: Takže sa nám veľmi nedarí.
IM: Ale 100 miliónov, to je oveľa lepšie. A ako rýchlo si osvojíme vesmír? Jednoduchá otázka.
T: A ako sa tam dostať technicky, tu tiež vzniká veľa
problémov. Ako prepraviť na týchto lodiach ľudí?
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IM: Žiaden problém. Dnes máme v oficiálnej vede
veľa možností, ako sa v blízkej budúcnosti dostať
na Mars, možno dokonca konečne letieť na Mesiac
a podobne. Ale ak sa na to reálne pozrieme, tak
všetko je, aj možnosti aj všetko ostatné. Koľko je
potrebných lodí na presun 10 miliónov ľudí? Vezmime si obyčajný replikátor častíc, ten okamžite
vytvorí celú loď. Nič zložité na tomto procese nie je.
Ale je tu jedna vec. Hovorili sme o „zázračnej“ mikrovlnke, v ktorej si môžete vytvárať sendvič, tričko,
džínsy a všetko ostatné. Asi 15 rokov od vybudovania Tvorivej spoločnosti, ak vezmeme do úvahy prechodné obdobie, budú naše možnosti, samozrejme,
obmedzené, a nijako sa tomu nevyhneme. Je to
podmienené možnosťou manipulácie alebo získavaním potrebného množstva tej energie, ktorá je
základnou energiou, je to spomínaný vril. To znamená, že budeme obmedzení maximálne veľkosťou
morského kontajnera, viac ako 10 rokov, myslím,
že až 15 rokov to trvať nebude. Potom sa to bude
dať výrazne zväčšiť, čo sa týka rozmerov, do veľkosti takého dobrého hangáru, za 10-15 rokov. Prečo?
Pretože dovtedy treba mnohé vytvoriť, tu na tejto
planéte, a veľa zničeného obnoviť, aby to fungovalo tak ako treba, aby sme mohli slobodne narábať
s touto energiou. Napríklad už v hangári tlačiť spomínané lietajúce lode, ktoré dokážu naložiť tisíc
ľudí alebo aj viac, a okamžite sa preniesť z jednej
planéty na druhú. Ale je tu ešte jeden moment. Keď
vychádzame z Einsteinovej fyziky a aj iných Izákov,
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narážame na taký problém, že rýchlosť svetla je
hraničná hodnota.
T: Že neexistuje nič vyššie ako rýchlosť svetla.
IM: Áno. Ale dnes sme už hovorili o tom, že čiastočky sa navzájom spájajú okamžite, o tom, že už
dnes je teleportácia častíc včerajšok. Toto sa učíme
už v oficiálnej fyzike. Je to obrovský prelom pre modernú vedu. Ale v skutočnosti, ak sa na to pozrieme, tak napríklad premiestnenie spomínanej lode zo
Zeme sa nepodarí. Z bodu A do bodu B – bod A a bod
B musia byť za hranicou atmosféry. Vtedy živé organizmy nemajú žiadny problém. To znamená, že bez
poškodenia našich organizmov sa môžeme premiestňovať na akékoľvek vzdialenosti. Ale vstup a výstup
z atmosféry aj tak ešte zaberie trošku času.
T: Ako dlho trvá takáto cesta?
IM: Na to, aby sme opustili našu atmosféru a vstúpili do atmosféry inej planéty, to bude trvať niekoľko hodín, na prípravu, na všetko. Prečo? Pretože
práve výstup z atmosféry nesmie byť taký náhly
a nie s takými motormi, aby sa ochránila naša príroda, aby to bolo ekologicky dobré. Nech to trvá
niekoľko hodín z jednej planéty na druhú, nie je to
veľa. Avšak samotný presun z našej planéty na inú
nezaberá vôbec žiadny čas.
T: Najviac na prípravnú fázu. Igor Michajlovič, od
začiatku vesmírnej éry mali ľudia obrovskú túžbu
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skúmať vesmír. A skutočne, v našej povahe je založená túžba rozširovať územia.
IM: Je to založené v povahe rozširovať sa a podobne. Ale u nás, kam až siaha pamäť ľudí, bohvie
kedy, keď boli len prvé zápisy, ešte ani písať nevedeli, kreslili. Čo ľudia kreslili, a o čom sa snažili
povedať potomkom? O vesmírnych cestách...
T: Nielen o hviezdnom nebi. Dokonca dnes aj tí,
ktorí tam už boli, sa tam chcú vrátiť. Hovoria: „Urobili by sme všetko pre to, aby sme sa mohli vrátiť
do vesmíru.“ Že sa tam dokonca nejako mení mentalita, cítia sa celostne.
IM: Áno, tam je iné vnímanie. Človek vníma sám
seba vo vesmíre úplne inak. Prečo? Pretože vďaka
nášmu elektromagnetickému poľu a zvýšenej gravitačnej sile, keď sa dostanú na obežnú dráhu, tam
je tiež elektromagnetické pole, ale je zredukované,
a takisto gravitačná sila je menšia, menej vplýva vedomie. Prečo? Pretože sme sformovaní práve
v tejto štruktúre. A ak to trochu zmeníme, dokonca
len keď trochu vystúpili, vyšli na orbitu – už sa človek cíti ako Osobnosť slobodnejšie. Nechápe, nevie,
ako to opísať, nevie ako to využiť, no on Žije. Pri
návrate na Zem človek chápe, že ako keby prišiel
na návštevu k svokre, že je nikto. Práve preto sa
chcú dostať na slobodu.
T: Ohromné možnosti sa otvárajú pred človekom,
keď budujeme Tvorivú spoločnosť.
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IM: Rozširujú sa. Ľudstvo má obrovské možnosti.
T: Koľko času sa ušetrí na to, aby človek nasmeroval svoj život na skutočný zmysel.
00:52:36 ‒ 00:58:36
IM: A aké je to užitočné pre životné prostredie. My
musíme žiť v symbióze. V spotrebiteľskom formáte
nemôžeme takto existovať. To je možné len v Tvorivej spoločnosti. Keď pracujeme s tým, čo je teraz
pre nás odpad, úprimne, keď viem a rozumiem, že
keď tankujem do auta – je to rovnaké ako kŕmiť
slona diamantmi, úprimne povedané. Predstav si,
že máme šialeného slona, ktorý žerie len diamanty,
ale vďaka nemu sa môžeme pohybovať.
Až srdce krváca, aké možnosti strácame a čo robíme s ropou. Nepoužívame ju na to, na čo je určená.
Musíme kúriť, stavať, vyrábať, BPG (bezpalivový
generátor), to je elementárna vec. Spomeňte si na
fyziku. Keď sme mali elektroforové stroje, tí, čo ich
mali, ich roztočili – a, prepáčte, získali desaťtisíce
voltov transformáciou. Takéto BPG existujú, fungujú, hovorili sme to nielen my, je ich veľa, a aj na
internete ich je plno. Všetko na tomto svete je, len
sa to nesmie použiť. Ale v Tvorivej spoločnosti sa to
môže a musí. Pozri, aký je to rozdiel.
Prejdime si trošku ekológiu. Akí sme idioti. Najmä
tí, ktorí nechcú Tvorivú spoločnosť. Ujasnime si
to, taký jednoduchý variant. Predstav si, Tatiana,
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že ráno vstaneš a musíš niekam ísť. Obliekla si si
tričko, džínsy, vyjdeš von, vezmeš si šálku kávy
a sendvič: žemľu, čo tam je, maslo a syr, taký bežný
obsah. Prejdeme si to?
Začnime žemľou. Žemľa, také jednoduché. Začnime tým, že na to, aby sme zorali pole, potrebujeme
traktory. To ešte pred oraním a sejbou. Čo sú to
traktory? Traktory, na to potrebujeme vyťažiť rudu
alebo kovový šrot, roztaviť ho v taviacich prevádzkach v továrni. Potom z neho musíme vyrobiť kov.
Z tohto kovu musíme v druhých závodoch vysústružiť alebo vylisovať diely pre tento traktor. Sú
potrebné továrne, ktoré budú vyrábať gumu, sú
potrebné továrne, ktoré budú vyrábať sklo a tak
ďalej. Je to množstvo tovární, aby sa vyrobil traktor. Potom tento traktor seje pšeničku, potom iný
traktor z iných závodov zberá túto pšeničku. A čo
sa začne potom? Musíme ju niekde uskladniť,
to sú obilné silá a kadečo iné. Potom z nej treba
namlieť múku.
To je len múka. Potom, kým ju tam privezú... a to
všetko sú autá, to je celá logistika, preváža sa
z miesta na miesto. Potom ju prepravili do pekárne. Ale čo tam ešte treba? Sóda, mliečko, ešte niečo
iné, áno, aby bola žemľa chutná, cukor, aby bola
sladučká. A to sú ďalšie traktory, továrne, spracovanie a všetko ostatné. Pozrite, aká reťaz sa nám
vytvára preto, aby naša Tatiana zjedla žemľu.
T: Koľko ľudí do toho investovalo svoju pozornosť.
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IM: Koľko sme postavili tovární, aké územia a plochy zaberáme, koľko škody sme napáchali na ekológii našej planéty. Zamyslite sa. A to ešte nehovoríme o masle a o syre, pretože ten sa vyrába v iných
podnikoch, chovajú sa tam kravy a všetko ostatné.
Pozrite sa, koľko všetkého, a to je len žemľa. Poďme
ďalej. Džínsy, tričko a kávička. Nebudeme hovoriť
o továrňach, lodiach. Ale začnime jednoducho. Na
to, aby nám vyrobili tričko a džínsy, aby si si ich
obliekla, sa minie asi 10 ton vody, na tričko a džínsy. Aj bavlnu treba vypestovať, to je celý proces.
Viete si predstaviť, koľko je to 10 ton vody? A koľko
špiny, koľko odpadu sa dostane späť do našich
riek, do našej pôdy. Veď to nesmierne znečisťuje.
A ak si zoberieme naopak šálku kávy, to je asi
140 litrov. Na to, aby Tatiana ráno vypila malú
šálku kávy, sa minie približne 140 litrov vody. To
nemala zlé raňajky – továrne, lode a všetko ostatné. Mnohí povedia: „Áno, ale to je jednorazová
investícia.“ No zakaždým, keď to používame, ničíme našu Zem, narúšame našu ekológiu a škodíme
sami sebe. V tomto je vari logika a zmysel našej
existencie ako ľudstva? Treba si ničiť vlastný dom,
skracovať si život? A potom hovoríme: „Čo je s naším organizmom v neporiadku?“ Áno, toto nie je
v poriadku. V prírode je všetko vzájomne prepojené. My môžeme všetko obnoviť.
00:58:37 ‒ 01:00:51
T: Áno, skutočný zelený program je možný len
v tvorivom formáte spoločnosti, človek to už chápe.
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IM: Samozrejme, povedal by som to takto: skutoční
bojovníci za ekológiu by mali stáť v prvých radoch
Tvorivej spoločnosti. Ale oni majú iné ciele a úlohy.
Bojujú s výrobcami za ekológiu, aby ich mohli čo
najviac zdaniť. Takže, keď prestanú platiť, tu sa
celé dobrovoľníctvo končí.
Vrátim sa teda k Tatianinmu sendviču s kávou,
k tričku a džínsam. Veď je to úplne ekologické,
stlačením jedného tlačidla môžeš toto všetko mať.
Aj vyžehlenú blúzku, nemusíš ju žehliť a je nová,
práve vyrobená, a kvalitou ako z najlepšej bavlny,
ale v skutočnosti zo včerajšieho odpadu. Preto hovorím, že najcennejšie budú smetiaky, ešte sa o ne
budeme biť. Budeme súperiť: čí je plast, čí je odpad
a všetko ostatné, aby sme mohli vyrábať tieto sendviče s kávou a čokoľvek, čo budeme chcieť, stlačením jedného tlačidla, pričom spotreba energie bude
v ekvivalente na elektrinu možno zlomok voltu, voltík, alebo jeden a pol. Táto energia je v skutočnosti
veľmi cenná.
Najzaujímavejšie je, že aj sendvič, čokoľvek si
vezmeme, dokonca aj vesmírna loď, sa vytvára
takmer okamžite zvnútra von. Všetko to trvá milisekundy. Takže je to ako prejav hologramu, len
chvíľa, a všetko je na svojom mieste. Môže to byť
horúce, studené, čiastočne teplé, čiastočne studené – aké len chceš. Môže to byť sendvič, hamburger, ktorý je úplne horúci, ale budú v ňom studené
uhorky, ak to tak máš radšej. Pritom všetko je to
elementárne, všetko sa dá.
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01:00:52 ‒ 01:03:34
T: Toto sci-fi sa môže stať našou realitou.
IM: Toto už nie je sci-fi, vieš. Bolo to sci-fi nie tak
dávno, ale dnes je to absolútne reálne. Ešte raz to
zopakujem pre pochybovačov: my už vieme, ako
fungujú a ako sú navzájom prepojené častice, my
už teleportujeme častice, my, ľudstvo, aj mnohé iné
vieme a poznáme. Takže to ani zďaleka nie je sci-fi.
Ak niekto niečo nevie, neznamená to, že to nevedia
ani ostatní. Rozumieš? Všetko je možné. Pravda je
možná. Jediné, čo dnes chýba, to je Tvorivá spoločnosť. Toto nám chýba.
T: Ako ste povedali, medzi mnou a týmto snom stojí
neinformovaný priateľ, sused.
IM: Správne. Preto túto medzeru treba odstrániť
a budeme mať všetko. Naozaj chcem do takého sveta aspoň nahliadnuť, a ešte lepšie, požiť si v ňom.
T: Želám každému z nás, aby sme žili v takomto
svete.
IM: Je zlé, že ľudia nechápu, že je to reálne, a že je
to možné. Ale treba konať.
T: Deliť sa zdravým úsudkom navzájom.
IM: Presne tak. Takže, priatelia, začnime jednoduchým: Poďme ľúbiť jeden druhého. Ďakujem.
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T: Obrovská vďaka, Igor Michajlovič. Obrovská vďaka za všetko.
IM: Vám vďaka. Aj vám ďakujem, priatelia. Ďakujem, že ste. A vďaka, že chápete. Doparoma, rád by
som bol v Tvorivej spoločnosti.
T: Ďakujem, Igor Michajlovič, veľmi si vážime túto
veľkú podporu a inšpiráciu. Pretože raz ste povedali, že Vy tak veríte v nás, v ľudí, a to nás tak
inšpiruje k činom. S každou novou reláciou stále
viac a viac človek cíti tú silu ducha konať, a stále
viac a viac sebadôvery je aj na úrovni vedomia, že
sa nám všetko podarí. Takže Vám veľmi pekne ďakujem za podporu na tejto ceste.
IM: A za čo mne? Ľuďom vďaka. Veď práve vy
to robíte, priatelia. Ale ak budeme chcieť, všetko sa podarí. Viete, čo je najdôležitejšie? Mať
cieľ. Bez cieľa neurobíme nič. Ale ak máme cieľ,
všetko bude. Ďakujem, priatelia.
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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 .

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.

Prvá etapa je informovanie ľudstva o možnosti vytvorenia Tvorivej spoločnosti. To je 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?

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. To núti 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, 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.

Celú konferenciu si môžete
pozrieť na stránkach

creativesociety.com/sk

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 do
180 krajín a prekladané simultánne do viac ako 100 jazykov.

CIEĽ FÓRA :
• pravdivo a objektívne informovať ľudstvo o rastúcom nebezpe-

čenstve klimatickej a ekologickej katastrofy;

• zobraziť skutočný rozsah početných kríz spotrebiteľského for-

mátu spoločnosti;

• zvážiť praktické riešenia na prekonanie všetkých kríz vybudova-

ním 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.
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Celý kaleidoskop 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“ boli vysvetlené 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.

Zabezpečme sebe aj svojim deťom
šťastnú budúcnosť!
creativesociety.com/sk ● info@creativesociety.com

Celú konferenciu si môžete
pozrieť na stránkach

creativesociety.com/sk

12. novembra 2022 sa uskutočnilo medzinárodné online fórum „GLOBÁLNA KRÍZA. NAŠA ZÁCHRANA JE V ZJEDNOTENÍ“ organizované z iniciatívy ľudí celého sveta. Toto fórum bolo vysielané
v priamom prenose, prekladané simultánne do 150 jazykov.
CIEĽ FÓRA:
• obrátiť pozornosť svetovej verejnosti na blížiacu sa katastrofu
planetárneho rozsahu;
• zobraziť skutočný rozsah a príčiny všetkých svetových kríz;
• posúdiť praktické riešenia a východiská zo všetkých kríz prostredníctvom budovania Tvorivej spoločnosti.
KĽÚČOVÉ TÉMY FÓRA:
• Klíma. Posledná vojna ľudstva.
• Skutočné príčiny mimoriadnej klimatickej situácie.
• Jednotná záchranná služba. Nepripravenosť záchranných služieb na
globálne katastrofy.
• Hrozba celosvetového hladu.
• Súčasné kolaborantstvo. Kto zrádza ľudstvo?
• Mechanizmy manipulácie so spoločnosťou.
• Ako médiá manipulujú s verejným vedomím?
• Boj s CO2 je najcynickejší podvod tohto tisícročia.

creativesociety.com/sk ● info@creativesociety.com

• Utečenci. Súčasné otroctvo. Obchodovanie s ľuďmi. Obchodova-

nie s orgánmi. Obchodovanie s drogami. Prečo sa tieto problémy
neriešia?
• Eskalácia násilia v spoločnosti.
• Kto a prečo presadzuje myšlienku znižovania populácie planéty?
• Ekologická kríza. Hrozba zániku planéty.
• Súčasná globálna kríza v zdravotníctve a spôsoby jej riešenie.
• Umelo vyvolaná energetická kríza.
• Svetová ekonomická kríza. Mechanizmus inflácie a hyperinflácie.
• Ohraničenie kapitalizácie – kľúčový krok k zmene ekonomiky.
• Degradácia vzdelávacieho systému.
• Východisko existuje. Nevyhnutnosť okamžitej mobilizácie a zjednotenia všetkých síl ľudstva.
• Je to výhodné pre všetkých. Praktické riešenie všetkých kríz vďaka
vybudovaniu 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.

Nastal čas na zmenu!
creativesociety.com/sk ● info@creativesociety.com

1. vydanie, 2022
Sadzbu zhotovilо Vydavateľstvo Biely Lotos s.r.o.
Vytlačila Tlačiareň Tisk SPRINT s.r.o.
Vestecká 541, 252 42 Vestec

Slovenské vydanie © Biely lotos s.r.o. 2022
Kontaktná adresa: Vydavateľstvo Biely Lotos s.r.o.
tel: +421 905 216 325
info@bielylotos.sk
www.bielylotos.sk

ISBN 978-80-974393-1-6

