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1. Úvodní slovo laika ke knize „Cesta v desetiletí metamorfózy“ 

Záměrem této knihy Cesta v desetiletí metamorfózy je vytvořit impulz k zamyšlení nad současným stavem člověka, 

společnosti a Přírody. Neřešené problémy současné globální civilizace se kumulují a zrychlují. Již 

nestačí pouze nečinně přihlížet, jak „HRNEME PROBLÉMY PŘED SEBOU A ČEKÁME AŽ SE TO 

ZADRHNE“. Se strachem v zádech a v závislosti nelze spokojeně žít. Pokud současnou situaci 

vnímáte podobně, spoluvytvářím s prof. Peterem Staňkem prostřednictvím této knihy prostor 

k diskuzi. I Vy se můžete stát součástí této diskuze, osobní proměny a osobním příkladem, kdy od 

slov přecházíme k činům podáním ruky. Tím se můžeme společně zapojit a propojit lidské neutrální sítě na stejné 

vibraci v pulzující pestrý celek vědomých lidí, který se dokáže přizpůsobovat změnám a sjednotí se na společném cíli 

s ohledem na veškerou různost a přicházející změny. Společné řešení je možné realizovat ve správný čas (podobně 

jako při chytání ryb, až se ryba správně zasekne). „Kolik času máme na propojení a shodu“, to je kardinální otázka 

dnešní doby. Sám odpověď neznám, čas na evoluci se vyčerpal a pravděpodobně směřujeme k revoluci. Část 

procesů, které popisuji v knize, budou viditelné již od konce roku 2019. 

• Informace a přicházející změny mohou být pro některé příležitostí, na které se těší, pro jiné hrozbou a 

strachem, lze to vyjádřit na příkladu: když šel Hurvínek z kopce, brečel, že půjde do kopce, a když šel do 

kopce, zpíval si, protože věděl, že půjde z kopce! A pro některé platí pravý opak. 

„LAIK“ v názvu knihy, MŮŽE NĚKDO Z ČTENÁŘŮ CHÁPAT JAKO SOUHLAS A KLADNÉ HODNOCENÍ NA 

FACEBOOKU SE STAVEM SOUČASNÉ CIVILIZACE (LIKE – tlačítko na Facebooku, kterým se označuje 

"líbí se mi" či "doporučuji"), ALE TAK TO V TOMTO PŘÍPADĚ NENÍ. „Laik“ je neodborník, který 

používá selský rozum, dívá se na svět kolem sebe přes svou mřížku poznání a už od počátku 

připouští, že se ve svých názorech, tezích a zamyšleních mýlí a někdy to může být dobře! 

• Proto se předem omlouvám (CICERO citát: každý v životě dělá chyby „mýlit se je lidské“) a děkuji za 

pochopení, doporučuji, nedůvěřujte a prověřujte! 

V této knize nepřináším nic nového ani objevného, pouze jsem během cca 1 200 hodin od poloviny května 2019 

setřídil běžně dostupné informace získané na internetu, rádiu a dalších médiích. Tyto veřejné dostupné informace 

jsem obohatil o náměty a inspirace ze svého okolí a připojil osobní poznatky a zamyšlení. Vše jsem seskládal 

s využitím „architektury vzájemných souvislostí“ v komplexní pohled, který si může vytvořit běžný člověk o 

společnost a Přírodě. Smyslem knihy je ukázat očima běžného člověka stav, ve kterém se nacházíme, kam směřuje. 

Pro někoho může být tato kniha impulzem ke ztišení, zastavení, zamyšlení a měnou, kterou ve svém současném 

životě vědomě učiní. Pro jiné bude kniha pouze předmětem kritiky, protože je moc pesimistická atd.  

Knihou oslovuji podobně smýšlející, kteří se chtějí vymanit ze závislostí a také hledající z opačného spektra, kteří 

hledají informace, poznání a cestu. Možná vytvoříme skupinu lidí, která bude schopna sdílet a propojovat stejně 

smýšlející spoluobčany a tím se naplní zákon přitažlivosti. Stojíme na prahu osobní a skupinové transformace, která 

spočívá ve vědomém duchovním vývoji člověka. 
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• Závislost je otroctví a vnitřní otroctví vede k vnějšímu otroctví, láska (všeprostupující UNIVERSUM) a rozvoj je 

nejlepší ochranou před otroctvím (nejhorší je zoufalství, sklíčenost a odsuzování), Sergej Lazarev  

• Citát od paní Jany: většina lidí pluje životem jako plankton, pouze se nechávají unášet vnějšími okolnostmi 

a zdůvodňují to tím, že nemají jinou volbu. Lžou sami sobě… a možná to ani netuší a nechtějí změnu 

• To, čemu věnuji svou pozornost a zájem, to podporuji a dodávám energii. A co nemá energii, to zaniká, tím 

se podílím vědomě či nevědomě na dalším vývoji sebe i společnosti  

Zvířata a vegetace jsou součástí bytosti Přírody a přizpůsobují se probíhajícím změnám. Člověk a civilizace je na 

křižovatce a může si „vybrat“, jakou cestou se vydá a ponese důsledky za své rozhodnutí. Bude to v souladu 

s Přírodou a jejími zákony, nebo proti ní? Změny již například probíhají v těchto oblastech:  

• Strava (návrat ke kohoutkové vodě, trendem je rostlinná strava a také uměle vyráběné potraviny např. 

umělé maso, SOLEIN, MANA atd.). 

• Energetika (lokalizace energetiky, omezení fosilních paliv a přechod na obnovitelné zdroje). 

• Dynamický rozvoj technologií ve všech oblastech, například chytré telefony, aplikace, virtuální realita, 

internet věcí, které jsou propojené do autonomní internetové globální sítě, která postupně nahradí část 

našich běžných činností, robotičtí humanoidi vstupují do našeho životního prostoru. 

• Zemědělství, omezuje se chemizace, dělí se velké monokulturní lány a podporují se přírodní varianty 

hospodaření s půdou. 

• Průmysl, trendem jsou moderní technologie, umělá inteligence, lokalizace výroby s využitím průmyslu 4.0, 

hrozí zánik některých profesí a budou vznikat nové neznámé profese. 

• Doprava, mění se koncepce individuální i masové doprava s využitím elektromobilů, sdílených a 

autonomních vozidel a rychlovlaků. 

• Zdravotnictví, přesouváme se k individuální péči s využitím moderních technologií a robotů. 

• Bankovnictví čelí záporným úrokovým sazbám a levnějším konkurentům, kteří bankovní služby digitalizují.  

• Ekonomika je zavalena dluhy a „hrne problémy před sebou“, papírové peníze jsou vytlačovány 

elektronickými a digitálními měnami. 

• Populace, počet lidí na planetě dynamicky roste a část populace trpí nedostatkem vody a potravin, 

v důsledku klimatických změn se zmenšuje území vhodné pro život. 

• Civilizace přechází do digitálního ekosystému, mizí osobní kontakt a komunikace z očí do očí, v digitálním 

světě a virtuální realitě trávíme stále více času. 

• Probíhá boj o světového lídra a současně po pěti stoletích nastupuje nová vlna „digitální kolonizace“ 

prostřednictvím technokracie a kontrolované společnosti v „Digitálních virtuálních státech“. 

• Přichází „Transformační bod zlomu“, vstupujeme do „DESETILETÍ METAMORFÓZY“ na osobní i civilizační 

rovině. 

ZAMYŠLENÍ: jedinci a civilizace stojí před zásadním rozhodnutím, zda se budeme žít v souladu s přírodními zákony a 

technologie budou ve prospěch veškeré populace, nebo budeme pokračovat současném civilizačním 

modelu, kde nás čeká přechod do Technokracie s kontrolovanou společností řízenou umělou inteligencí. 

Technologie budou využity pouze úzkou skupinou „pánů za oponou“ pro „digitální otroctví“ a následným 

kolapsem. 

MOTTO: „POKUD ČLOVĚK VNÍMÁ pouze BÍLOU nebo ČERNOU (tzv. „ČERNO-BÍLÉ VIDĚNÍ“), JE MOŽNÁ OCHUZEN, 

PROTOŽE SVĚT JE BAREVNÝ 

Rozsáhlé změny ve společnosti včetně klimatických změn probíhají v krátkém časovém období a vytváří extrémní tlak 

na celou populaci. Narůstá napětí, strach a polarizace ve všem, které se projevuje nespokojeností, zvýšenou 

agresivitou a emocemi. Současně přibývá počet lidí, který prochází osobní transformací, která může postupně 

přerůst v celospolečenskou a civilizační transformaci. Každý jsme jiný, proto vidíme odlišné reakce lidí na probíhající 

změny. Někteří procházejí osobní transformací a stávají se „vědomími“ a osvobozují se ze závislosti, někteří „bojují o 

https://voda235.cms.webnode.cz/akasa/
https://voda235.cms.webnode.cz/sergej-lazarev/
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svá koryta“, jiní se tzv. „vezou (většinová populace)“, další sledují dění kolem sebe s otevřenou pusou a část vůbec 

nevnímá probíhající změny. 

Pohádka O velké řepě: Dědeček s babičkou žili v chaloupce a žila u nich i vnučka Anička, jednoho dne se dědeček 

rozhodl zasadit na pole semínko řepy, která rostla a rostla, až byla veliká. Dědeček se snažil řepu vytáhnout, tahal, 

tahal a nemohl ji vytáhnout, proto si na pomoc postupně zavolal babičku, Aničku a zvířátka a společně ji nakonec i 

s přispěním malé myšky, která přišla na pomoc poslední, vytáhli. 

SPOLUPRÁCE A KOMUNIKACE LIDÍ JE PŘÍKLADEM ŘEŠENÍ KAŽDODENNÍCH PŘEKÁŽEK, KTERÉ SE NÁM 

POSTAVÍ NA CESTĚ ŽIVOTEM. 

Klíčová otázka: jakými zákony se řídí Příroda, těmi lidskými? 

Nebo je to jinak? A proč chceme lidskými zákony napravovat Přírodu? Zásadním problémem současně civilizace 

může být to, že člověk se cítím vládcem planety a nadřazuje lidské zákony přírodním a tím narušuje řád a rovnováhu 

v Univerzu. Současně si uvědomuji, že lidé potřebují svoje zákony a hranice, aby ve společnosti byl řád, a pořádek. 

Sladěním a respektem člověka k přírodě lze napravit bloky, které limitují rozvoj naší civilizace.  

Příroda má kromě jiného také samočistící, regulační a regenerační schopnost. Co ale běžnému člověku uniká je tzv. 

„neviditelná část“ přírody, kterou před působením člověka skryla a můžeme ji nazvat „jinou dimenzí, informačním 

polem s energetickými drahami“. I díky těmto schopnostem se Příroda jako živá bytost dokáže přizpůsobovat 

zásahům způsobených činností člověka a udržovat rovnováhu a činnost ekosystému.  

Vědci zkoumají Přírodu, aby jí porozuměli, mohli ji léčit a upravovat ji podle potřeb! Politici přijímají zákony, aby 

mohli léčit Přírodu a bojovat proti klimatickým změnám, suchu a oteplování! Vynakládají biliardy USD a EUR na 

„obnovu Přírody“, ale stav ještě zhoršují! 

Paradoxy: člověk si myslí, že dokáže pomocí „umělé inteligence“, která je ještě méně dokonalá než lidská, „vyléčit 

přírodu“. Příroda je živá bytost, je součástí vesmírné inteligence, která zajišťuje rovnováhu v UNIVERSU.  Člověk je 

nemocný, zanesený toxiny, které sám do přírody zanesl, předčasně umírá a neumí se vyléčit z nemocí, která si sám 

způsobil. Přesto neúspěšně hledá způsoby, jak léčit a napravovat Přírodu a její koloběh.  

• Proč chceme napravovat dokonalou Přírodu za biliony EUR, přestože nerozumíme provázaným vazbám na 

pevnině ani v oceánech? Kdyby nyní člověk přestal na všech úrovních společnosti i civilizace škodit Přírodě, 

za jak dlouho by se příroda očistila a zregenerovala se? Podle výzkumu vědců by jako první po 50 letech 

zmizely dálnice a komunikace, potom by následovaly menší budovy a za 500 roků by zmizely celá 

velkoměsta. 

• Pánové za oponou za asistence politiků přijímají nové zákony na dosažení „Uhlíkové neutrality“, vrší se 

spleť předpisů a „skutek utek“. Naplňuje se přísloví: čím horší je stát, tím více má zákonů a stává se 

neřiditelný. 

• Je moudrost Přírody tím, co chybí západní civilizaci, aby mohla pokračovat ve svém vývoji? 

Inspiroval mě jeden nejmenovaný film a věta: „Tady soudruzi v kancelářích někde udělali chybu“! A selský rozum 

mě říká: běžte se podívat do „Divoké přírody“, jak to tam opravdu funguje a jen se dívejte, nic nemusíte dělat. 

Zákonem žádná změna v přírodě nenastane, změnu docílíme změnou myšlení a vlastní odpovědnosti za své činy z 

pohledu VĚČNOSTI. Příroda je „věčná“ a jak je to s lidskou populací? 

Motto (upravený citát TAO): Moudrý muž dělá, ale neužívá toho, co je uděláno. Tvoří, ale nevládne tomu, co je 

stvořeno. Dokončuje díla, ale nevychloubá se. Nemluví a všichni mu rozumí…   

Některé přírodní zákony, které jsem si pojmenoval: 

https://www.awashop.cz/divoka-priroda-c2766/
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Přírodní zákony, stejně jako člověk, planeta a UNIVERZUM jsou v neustálém pohybu, jsou vzájemně kvantové 

provázané, prolínají se a nejsou konstantní. Jsou pouze odrazem našeho poznání a vnímání reality prostřednictvím 

naší mřížky, myšlenkového konstruktu, které popisuje realitu kolem nás.  

• INFORMAČNÍ POLE, INFORMACE, ENERGIE (duch, informace nemají polaritu) se v UNIVERZU neztrácí, jsou 

v neustálém toku, kvantově provázané a zanechávají paměťové informační stopy (engramy, morfogenetické 

pole, ákáša). Důležitá je také „VÍRA“ (víra v sebe, vnitřní integritu, vnitřní hlas, který nazýváme intuicí). 

• DIVERZITA neboli různorodost a její plasticita, která pulsuje v závislosti na klimatických podmínkách.  

• POLARITA, nic nevzniklo náhodně, vše je provázané a projevuje se v dualitě, akce a reakce, JIN a JANG, 

CHAOS A ŘÁD, odstředivý (rozpínání) a dostředivý (smršťování) pohyb, zrcadlo (zrcadlení) a stín. Polarita má 

fraktální strukturu (co je nahoře, to je i dole, makrokosmos a mikrokosmos).  

• PLASTICITA, neustálý tok energie, informací (život a jeho neustálý vývoj) a propojování všeho se vším, kde 

neproudí energie, to zaniká a současně vzniká nové spojení v provázaném systému. Jde o kontinuální 

vývojovou adaptaci prostřednictvím různých strategií například prostřednictvím METAMORFÓZY, hmota a 

energie se nemohou ztratit, pouze se transformují v průběhu cyklu.  

• DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA je zákonem zachování energie, v Indii je to tzv.  KARMA, vše je v UNIVERZU 

vzájemně obousměrně propojené a projevuje se řetězením procesů a událostí. HOMEOSTÁZE je vzájemná 

spolupráce uvnitř a vně systému a jde pouze o jiné vyjádření dynamické rovnováhy. 

• KOLOBĚH (vzniku, růstu a zániku, cyklování), vývoj prochází kvalitativní změnou pomocí tvůrčích principů, 

kterými jsou dostředivost, odstředivost, žár a chlad provázané fraktální strukturou. PŘEDVÍDATELNOST, 

cykly koloběhu jsou předvídatelné, opakují se (pravidelní střídání dne a noci, ročních období), ale průběh v 

rámci jednotlivých cyklů je nepředvídatelný. 

• MAGNETISMUS spojený s rotací a ZLATÝ ŘEZ jsou součástí fraktální struktury a koloběhu. 

• ČASOVÝ FAKTOR, UNIVERZUM je bezčasové a na Zemi z lidského hlediska vnímáme čas (pulzuje časovost a 

bezčasovost – plasticita času CHRONOS a KAIROS). Slunce a planetární systém představují časové (časová 

složka) a duchovní působení (ovlivňování) v UNIVERZU. 

• Základní zákon vesmíru je v pochopení významu čísel 3-6-9, (Nikola Tesla), to, co existuje za čísly 3 a 9 (body 

obratu), je „bod zlomu“. „Body obratu“ jsou mezní hranice, mezi kterými pulzuje život, po jejich překročení 

nastává „BOD ZLOMU“ (prostřednictvím imploze nebo exploze) a transformace v novou kvalitu. 

Důležité pro pochopení přírodních zákonů jsou i 4 živly, jako živé bytosti a mikroorganismy, které vše prostupují a 

zajišťují informační koloběh a dynamickou rovnováhu v UNIVERZU.  

Na téma soužití člověk a Přírody bylo napsáno již mnoho knih, přesto nabízím pohled, abych přispěl „kapkou vody do 

mlýna“, nebo mlýnice? Filosofové se v dávné minulosti zamýšleli nad tím, jak svět vznikl, kdo jej vytvořil a jaké 

zákony na planetě platí. Proto jsem hledal v kolébkách různých filosofií klíč k pochopení světa, vzniku a smyslu života 

člověka na planetě. Níže uvádím skromné zdroje, ze kterých jsem čerpal informace pro své pochopení světa. 

 

 

 

 

 

 

https://www.awashop.cz/metamorfoza-c2857/
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2. Jak byl stvořen svět, pohled různých filosofií, které mě ovlivnily 

Kladu si otázky: co nám tyto filosofie v podobě poselství z různých civilizací říkají, dají se nějak uchopit nebo 

zjednodušit pro dnešní dobu? Jak se mohu poučit z poznání předků, které zde zanechali? Existuje 

nějaká vyšší inteligence, která stvořila vesmír a člověka? Co se děje po smrti? Co je smyslem 

života? Atd. Podobné otázky jsem si kladl v průběhu svého života a postupně jsem nalézal některé 

odpovědi a některé jsem novým poznáním vyvracel. Přesto jsem se rozhodl pro potřeby této knihy 

podělit se s Vámi o část mé cesty za poznáním. Níže uvádím velmi stručný a heslovitý pohled na 

jednotlivé filosofie, vývojové směry či osobnosti, se kterými jsem se setkal a které mě zaujaly. Upozorňuji, že jde o 

poznání, které není komplexní a je pouze odrazem reality přes moji matrici vnímání světa a připouštím, že se mohu 

mýlit. 

Jako malý jsem „musel“ chodit do náboženství a kostela, proto mě křesťanství nabídlo vysvětlení, jak vznikl svět, kdo 

ho řídí a jak to funguje. Na nějakou dobu mě to uspokojilo, ale po čase jsem měl pochybnosti a přestal jsem věřit 

v boha, začal jsem chodit „za kostel“ a tušil jsem, že křesťanství nebude mojí životní cestou. Přijali mě na střední 

školu a kostel se vytratil z mého života a jediné, co zůstalo, byla víra, že je něco, čemu nerozumím, co stvořilo vše 

okolo nás. Tato víra mně pro následujících 25 roků plně dostačovala. Nyní, ve zralém věku, se otázka smyslu života na 

Zemi a poznání opět navrací do mého zorného úhlu. Jsme nejvyšší inteligencí na Zemi, jak je často deklarováno? 

Věda nám jednoznačnou odpověď na tuto základní otázku zatím neposkytla. Níže je uvedeno několik střípků mého 

poznání, které mně uvízly v paměti nebo zaujaly. 

Křesťanství: Bůh stvořil Adama a Evu z jeho žebra, oba potom ochutnali jablko ze stromu poznání. To je 

zjednodušeně základem nejenom pro evropskou civilizaci. 

Taoismus: Tao plodí jedno (jednotu, harmonii). Jedno plodí dvě (protiklady, jin jang). Dvě plodí tři (Nebesa, Zemi a 

mudrce, tedy život). Tři v podobě Nebes, Země a pulzujícího života plodí všechny věci. Tyto zdánlivě jednoduché věty 

mě zaujaly a tímto pohledem nyní vnímám stvoření světa a život. 

Budhismus/ Bönismus – tyto náboženské směry mě oslovily při pobytu v Nepálu zejména po emocionální stránce. 

Jižní a střední Amerika: vždy mě tato oblast a její minulost přitahovala, ale nikdy jsem tuto kulturu podrobně 

nestudoval. 

Josef Zezulka: Podstata (Bůh) - je základní bezčasové (nemá čas) a bezrozměrné (nemá rozměr) bytí, je v ní obsaženo 

vše, co je projevené i neprojevené. Z Podstaty vzniklo vše dělením a oddělením od Podstaty vzniklo tvůrčí dílo 

„hmota, duch a vitalita (duše)“, která prostupuje a oživuje prvé dvě, hmotu a ducha (to je obdoba TAO, Jin a Jang). 

Tvůrčí dílo je tvořeno 4 základními tvůrčími principy, kterými jsou dostředivost, odstředivost, žár a chlad (tzv. Tvůrčí 

čtyřka), které vytvořily z Podstaty hmotu, ducha a vitalitu. Duše oživí ducha a hmotu, které mají neviditelnou i 

viditelnou podobu. 

Druidé: ústně předávaná filosofie stará více jak 5 000 roků, hlavním principem je neustálý koloběh a změna, klíčové 

je přizpůsobování a reakce na změny v harmonii s Přírodou i společností. Druidé se pravidelně scházeli v době letního 

slunovratu v „dubových hájích“ a předávali si nově získané zkušenosti, poznání a moudrosti, to jim umožňovalo 

pružnou reakci na změny, proto byli tmelícím a tvůrčím článkem civilizace. Shoda je pevná a neměnná, všichni ji 

respektují a zákony se mění a dodržují. 

https://www.awashop.cz/druide-c1706/
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Karel IV: zaujala mě myšlenka, kterou vyjadřuji vlastními slovy: na prvním místě je vůle Boží, potom zájmy 

spravovaného celku, a nakonec zájmy panovníka. 

Egypt: zaujaly mě některé myšlenky z učení Horova oka, které stojí na těchto základních kamenech: Dualita 

(polarita), reinkarnace, lidské tělo, plodnost, ženská podstata, osvícení, láska je neutrální jako Univerzum (bůh). 

Egypťané pozorovali přírodu a snažili se pochopit, jaké jsou vlastnosti jednotlivých zvířat a k čemu jim slouží, potom 

vybrali zvíře, které nejlépe reprezentuje danou vlastnost a tu pak spojili graficky s člověkem. Informace se předávaly 

pomocí mýtů a symbolických postav (vše je provázané od stvoření po každodenní život). Reinkarnace. Práce vně i 

uvnitř je způsob, jak se přiblížit Bohu. 

Indické védy: tři síly (guny) přes které VESMÍR vytváří, udržuje a ničí v cyklické posloupnosti, RADŽAS (pohyb nebo 

aktivita, tvorba) a TAMAS (těžkost nebo hrubost, temnota, destrukce) vykřesávají světlo poznání SATTVA (čisté 

duchovní bytí, čistota, poznání).  

Ajurvéda: „voda --země--vzduch – oheň“ a vše prostupující éter (4 prsty na ruce a palec), linie oheň a voda srovnává 

(vodorovná osa), vzduch a země (svislá osa) je průnikem os je tvoření. 

Paracelsus: rozdíl mezi lékem a jedem je pouze v dávce a načasování. Příkladem může být také voda a Slunce, při 

jejich nedostatku a nadbytku člověk umírá. Člověk užívá tyto dary v podobě Slunce a vody v jakési dynamické 

rovnováze mezi životem a smrtí. 

Řecko: v Platónově filozofickém systému je učení procesem vzpomínání či upamatování (pokud se idea upamatuje 

v čisté podobě, dojde k moudrosti). Duše dříve, než se vtělí do těla, přebývala ve světě idejí. (tělo – duše – idea). 

Astrologie: je jízdním řádem a „DUCHOVNÍ PŮSOBENÍ“ na člověka a civilizaci vytváří Sluneční soustava. Díky tomu 

můžeme interpretovat potenciál pro vývoj lidí i civilizací na planetě. Velkou výhodou je, že díky ní se můžeme dívat 

do minulosti i budoucnosti (podobně jako archeologie odhaluje minulost, aby pochopila přítomnost a odhadovala 

budoucnost). 

Z uvedeného seznamu je zřejmé, že mám jen kusé neucelené informace a znalosti, přesto jsem 

dospěl k závěru, že psané slovo a jeho význam chápe každý jinak a ne vždy může člověk pochopit 

pravý smysl těchto nauk a moudrosti i s ohledem na časový odstup. Poznání lze vyjádřit tezí 

neznámého mudrce: každá filosofie, či jiná věda, která zaznamená své poznání v psané podobě 

na papír nebo jiný materiál, je v konečné fázi vývojového cyklu (úpadku), proto se stává tento 

text a učení „mrtvým“, nemá ducha a mistra, který předával učení ústní formou žáku nebo následníkům. Toto 

poznání a učení nelze vtisknout pouze do slov a vět, jsou příliš ploché, ztrácí "ducha - mistra, učitele, Přírodu, 

Univerzum". Bez mistra se stává učení pro další generace zcela nepochopitelné i vzhledem k vývoji slov a člověka 

v čase.  

KNIHA A TEXTY V NÍ OBSAŽENÉ SE STÁVAJÍ "APAPTÓZOU FILOSOFIE NEBO JINÉHO POZNÁNÍ" PROTOŽE ZTRÁCÍ 

VŠEOBSAHUJÍCÍHO DUCHA 

Inspiroval jsem se některými naukami a použil jsem jejich části pro osobní filosofii DE LUCE, její součástí je 

pozorování Přírody, „učení chytat rybu“ a vývojová triáda. 

Jak tuto knihu používat? 

Tato kniha je určena pro hledající, kteří jsou nespokojení se současným stavem přírody a společnosti. Není důležité 

studovat knihu do každého detailu (je mnoho vrstevnatá a v řadě kapitol možná špatně srozumitelná), ale mohou vás 

inspirovat některé myšlenky, nebo můžete pochopit základní zjednodušené sdělení této knihy a to zní: čeká nás 

skupinová transformace (ne)spolupracujících různorodých jedinců a národů, kteří projdou desetiletím 

metamorfózy (vědomá nebo vynucená osobní metamorfóza po roce 2020) a cílem je přežít tak, aby se nenaplnil 

https://www.awashop.cz/paracelsus-c1575/
https://www.awashop.cz/de-luce-c2760/
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„efekt vařené žáby“ nebo „náraz do zdi“ (způsobenou kaskádou negativních emotivních prožitků) a minimalizovali 

jsme zbytečné ztráty. PROČ? Aby se změnilo cokoliv ve společnosti nebo přírodě, je nutná spolupráce a změna 

myšlení lidí (změna z nastavení na boj na vzájemnou spolupráci ve prospěch celku, civilizace a Přírody). Podle 

profesora Bárty se naplnilo již všech 7 znaků zániků civilizací od poslední potopy světa (před cca 12 000 lety). Čtení 

knihy může člověka zastavit (nabízí mu prostor k zamyšlení, uvědomění, či čas na vědomou změnu), aby přemýšlel 

nad sebou a smyslem svého života, co je pro mě v životě důležité? Jsou to peníze nebo moc? Pokud se rozhodnete 

hledat vlastní cestu, začněte u sebe a můžete k tomu použít například vývojovou triádu str. 282 a další části knihy 

dříve, než nastane náraz do zdi). Důležitá je obnova vlastní integrity (odolnosti), následně přirozená spolupráce se 

„ženou“ ve prospěch celku (být tzv. v harmonii sám se sebou tak, abych mohl vnímat druhé a nebyl sám emocionálně 

a názorově vykolejený). Pokud to zvládnu (vlastní zodpovědnost za své činy) a najdu zde svoji cestu, mohu být 

příkladem pro druhé na cestě transformace ve společnosti a Přírodě, která nás čeká v příštím desetiletí. 

• Motivace a chuť k osobní změně, hledání vlastní cesty v souladu s celkem. 

• Zastavení a ujasnění si svých cílů v tomto životě (na základě hodnot, rodiny atd.), jsem schopen zvládat 

změny v životě tak, abych se řídil podle sebe (poslouchám sám sebe, nenechám se ovlivnit vnějším světem – 

jsem zodpovědný za své činy a nejsem závislý). 

• Pokud si vážím sám sebe, dokážu si najít práci, která mě naplňuje (dodává mi energii, protože tvořím). Pokud 

mám dostatek energie, potom lépe zvládám nepříjemné věci nebo své povinnosti, které mě paralyzovali 

(útěk, stres, deprese, panika, kolaps atd.). Pokud dokážu ovládat svoje emoce a pudy, ovládám sám sebe 

(jsem sám sebou, nejsem závislý na vnějším světě a stávám se vědomím a odpovědným). 

• V případě příchodu negativních událostí se tak mohu stát příkladem, rádcem nebo učitelem pro ostatní. 

• Spolupráce ve prospěch celku (včetně spolupráce ženského a mužského principu s ohledem na veškerou 

rozdílnost, vzájemný respekt a úcta), předávání zkušeností, informací (učit chytat rybu), moudrosti. 

• Abychom mohli změnit svět, stačí změnit jednu osobu, sebe. 

I tyto opakující se symboly (ikony) mají v knize svůj význam a pomohou vám v lepší orientaci a pochopení vzájemných 

souvislostí. 
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3. Člověk a civilizace 

Nyní se nacházíme v informačním věku, který je spojován se vznikem internetu v roce 1990 a pádem Berlínské zdi, 

která byla symbolem hranice mezi západem a východem. Tehdy vznikla „rozsáhlá světová 

pavučina“ nebo „celosvětová síť“ v podobě World Wide Web (WWW). Od tohoto okamžiku se 

rozjela nová vývojová etapa, která zásadním způsobem ovlivňuje dění na planetě Zemi a vývoj 

člověka směrem k digitální společnosti a která zrychlila proces odklonu člověka od Přírody. Člověk 

začal s využitím nových technologií, “drancovat planetu“ způsobem, který byl do té doby nevídaný, 

ne-li nemožný! 

Co tato informační doba nebo informační (digitální) civilizace spustila? 

SE VZNIKEM INTERNETU A S TÍM SPOJENÝCH TECHNOLOGIÍ, které jsou symbolem současné moderní západní, BYL 

„VYPUŠTĚN DŽIN Z LÁHVE“, KTERÝ VÁM SPLNÍ VŠECHNA PŘÁNÍ a stává se novodobou drogou, která nás směřuje do 

virtuální reality. 

Spuštěním celosvětové digitální pavučiny se vytvořil prostor a prostředí pro realizaci „virtuální a 

rozšířená reality“, která nabízí netušené možnosti a již není pohádkou ani fikcí. A už během 

několika roků budeme moci cestovat do libovolné destinace, účastnit se mezinárodních 

sportovních utkání či přehlídek, cestovat ve vysněném autě po boku nejznámějších celebrit a 

k těmto zážitkům vám budou stačit pouze brýle připojené k síti ve sdíleném bytě. Vstupem 

virtuální reality do každodenního života se změní vše kolem nás a přinese nám to spoustu pozitivních změn a 

příležitostí pro rozvoj civilizace, ale na druhé straně jsou tu i hrozby. Je možné, že bohatí budou žít reálný život a 

většinová populace bude trávit většinu času ve virtuálním prostředí. 

• Již nemusíte řešit problémy v reálném světě, virtuální realita vám nabídne bezpečný prostor bez hádek, 

starostí, odpovědnosti. Otázkou je, zda budete šťastní a jak dlouho se Vám tam bude líbit? 

• Sdílené byty, auta a další movité věci budou součástí života ve velkých městech. Budou prováděny 

experimenty s nepodmíněným příjmem z bezedného měšce MMT. 

• Nevíte, kde bydlí kamarád, stačí, když do mobilu řeknete jeho jméno a před domem již parkuje sdílené 

vozidlo. Na co potřebuji papírovou mapu, ani nevím kam a kudy jedu, ale mám přece navigaci s GPS a mohu 

po celou cestu sledovat mobil. 

• Virtuální realita se propojuje s reálným světem a lidé za chvíli ztratí pojem, zda jsou v reálném světě nebo ve 

virtuální realitě.  

• Namáhavá a stereotypní lidská práce bude nahrazena roboty a vy budete mít více času pro sebe. 

• Virtuální partneři a společníci vyřeší problémové vtahy, již nyní si můžete vybrat virtuální společenskou nebo 

sexuální partnerku či partnera, se kterým můžete mít dlouhodobý vztah na síti ve virtuální realitě. 

• Globální virtuální internetové obchody s osobní asistentkou vyřídí všechny vaše individuální požadavky a 

nabídnou vám i výrobky s vaším vlastním designem a dopravou přímo do domu v době vaší nepřítomnosti, 

díky těmto a dalším konkurenčním výhodám postupně virtuální obchody transformují vše od výrobního 

procesu až maloobchodní prodej včetně služeb. 

• Můžete si vylepšit fyzické i smyslové schopností pomocí chytrých brýlí, exoskeletonu a různými implantáty. 
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• Už nebudete muset vycházet z domu, pracujete z domova a vše, co potřebujeme, nám donesou až ke 

dveřím, mzdu obdržíte do virtuální peněženky v digitální měně, na dovolenou cestujete ve virtuální realitě a 

totéž platí i o veškerých zážitcích včetně kultury.  

• Virtuální prostor na síti je však potřeba chránit před kybernetickými útoky a zloději z celého světa, kteří vám 

mohou ukrást peníze nebo elektronicky zablokovat přístup do bytu, auta, počítače či garáže. 

• Vznikají virtuální měny BITCOIN, Dash, Ethereum atd., které využívají blockchainové technologie 

(decentralizované finance), které postupně nahradí papírové peníze a vytlačí národní měny. 

• Virtuální ochrana pomocí kybernetických zbraní a robotů postupně nahradí klasický zbrojní arzenál 

jednotlivých států. 

Informační věk vytváří podmínky pro vznik digitálního virtuálního ekosystému (DVS) se „zlatým rybníkem“, který 

vytváří trvalou závislost na spotřebě, zážitcích, virtuálním prostředí atd. Ztrácíte svobodu, volnost, reálný svět se 

všemi starostmi a povinnostmi. Vstupem do virtuálního ekosystému se jedinec dostává do degenerativního procesu, 

ztrácí vlastní identitu, rodinu, svoje přirozené smysly a emoce a také možnost vývoje v materiální a duchovní rovině.  

• Vše je závislé na digitální pavučinové síti, umělé inteligenci a elektrické energii. Co se ale stane, pokud někdo 

vypne proud, dokážete ještě žít bez těchto vymožeností?  

CHCEME ŽÍT V REÁLNÉM SVĚTĚ, KDE MÁME ZODPOVĚDNOST ZA SVOJE ČINY, NEBO ŽÍT VE VIRTUÁLNÍM 

DIGITÁLNÍM SVĚTĚ, KDE NEMÁTE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST, SPLNÍ SE VŠE, CO SI PŘJETE a nikdo nemá 

nepříjemné otázky a nehádá se s VÁMI? 

 

Současné trendy ve vývoji lidstva a civilizace 

https://voda235.webnode.cz/bitcoin/
https://www.awashop.cz/zlaty-rybnik-c2833/
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Civilizace se po dvousetletém dynamickém růstu dostává na práh svých možností, které ji limitují v dalším růstu, 

přestože roste počet obyvatel, průmyslová produkce, spotřeba, rozvíjí se nové technologie, které 

nabízí nové možnosti. Zjišťujeme, že jsme však řadu problémů pouze odsouvali a neřešili, například 

dluhy a různé nerovnosti ve společnosti, které nás nyní brzdí.? Co vše se za 200 roků změnilo?  

• Dynamicky narostla populace, koncentruje se do měst, prodlužuje se věk dožití, roste 

spotřeba a konzumní způsob života, bohatne úzká skupina, která ovlivňuje dění ve světě (vládnoucí elita a 

pánové a oponou). 

• Pociťujeme nedostatek surovin, potravin a levné energie, mění se koncepce dopravy, zemědělství, 

zdravotnictví, obchodu a dalších oblastí. 

• Robotizace a průmysl 4.0 přináší zásadní měny v průmysl a na pracovním trhu. 

• Zmenšuje se prostor pro život, předpokládá se, že do roku 2050 budou pouště a další území nevhodné pro 

život dosahovat až 35 % pevninské plochy. 

• Vyčerpáváme zdroje ryb v oceánech, což může představovat obrovskou hrozbu hladomoru pro několik 

miliard lidí, kteří žijí na pobřeží, a také proto se hledají se nové způsoby pěstování plodin v extrémních 

podmínkách bez půdy a nové technologie výroby potravin. 

• Žijeme na dluh přírody a dochází k hromadném vymírání živočišných druhů. 

• Stále intenzivněji se projevují klimatické měny, které způsobují sucho a nedostatek potravin, důsledkem 

populačního růstu a nedostatku potravin a práce roste migrace, tento trend vytváří tlak zejména na Evropu. 

• Hlavním motorem ekonomiky je mediálně podporovaná spotřeba a realizovaný zisk, který umožňuje moc 

nad materiálně založenou populací, která si chce také užívat západního způsobu života, zadlužují se a 

nakupují a tím podporuje bohatou ELITOU. Nezadluženější státy jsou právě ty ekonomicky nejvyspělejší, a to 

je paradox 21. století, bohatí žijí na dluh a půjčují si od chudých, kteří je živí svou spotřebou (chudé země, 

kupují dluhy nejvyspělejších zemí, protože jsou bonitní). 

• Globalizace vytvořila globální digitální korporace, které ovlivňují veřejné mínění, podporují konzum a 

vytváří nerovnováhy ve společnosti, úzká skupina cca 2 500 osob a korporací vlastní více jak 95 % světového 

majetku. Nerovnováhy mohou vyústit v radikalizaci a otevřený konflikt uvnitř i vně států. 

• Dynamicky se rozvíjí moderní technologie, roste vliv nadnárodních digitálních společností, probíhá 

otevřený i skrytý boj o nové přerozdělení světa a ovládnutí Měsíce a Vesmíru.  

• Zrychluje se tok informací a změn ve společnosti, dostáváme se pod informační, finanční, sociální a 

společenský tlak. 

• S růstem blahobytu narůstá počet „civilizačních chorob“, mladá generace si chce užívat, spotřebovávat, 

sdílet a nechce šetřit problémy v reálné světě a uniká do virtuálního světa, dochází k rozkladu tradičních 

hodnot a rodiny. 

• Roste byrokracie a regulace, které jsou brzdou rozvoje zejména EU ve srovnání s okolním světem. 

Důsledkem těchto několika popsaných trendů je moje přesvědčení, že člověk se rozhodl cíleně „podpořit přírodu“ v 

jejích cyklech a urychlit tak možná nevědomě svůj vývoj a pád, protože si podřezává větev, na které sedí.  

MÁME OTRÁVENOU VODU, ZNEČIŠTĚNÝ VZDUCH a PŮDU, NEKVALITNÍ POTRAVINY, V PŘÍRODĚ VYMÍRÁ FAUNA A 

FLÓRA, ROSTE NÁM NEMOCNOST, ŽIJEME NA DLUH PŘÍRODY A PLANETY, STÁRNEME A PŘESTÁVÁME SE PŘIROZENĚ 

ROZMNOŽOVAT. PŘESTÁVÁME BÝT LIDŠTÍ, TERMÍNY (ČESTNÉ SLOVO, DŮVĚRA, HODNOTY, ÚCTA, RESPEKT, POKORA, 

SPOLUPRÁCE ATD.) ZTRÁCÍ SVŮJ VÝZNAM A SMYSL, UŽ JIM NIKDO NEVĚŘÍ A NEPŘIKLÁDÁ JIM ŽÁDNÝ VÝZNAM. 

CHCEME TYTO PROBLÉMY ODSOUVAT A NEBO VYŘEŠIT A DYNAMICKY SE ROZVÍJET DÁL? PRVNÍM KROKEM K ŘEŠENÍ 

JAKÉHOKOLIV PROBLÉMU JE JEHO PRAVDIVÉ POJMENOVÁNÍ, BYŤ MŮŽE ZNÍT NEPŘÍJEMNĚ. ZAVÍRÁNÍ OČÍ NEBO 

DÁVÁNÍ HLAVY DO PÍSKU nic NEVYŘEŠÍ. 

V minulosti opakovaně zanikaly lokální vyspělé civilizace (Egypt, Čína, Indie, Římská říše, Řecko, Mayové atd.) a 

dnes již známe příčiny jejich zániku a nemusíme je opakovat. Nyní je lidstvo navíc na pokraji celoplanetárního 
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kolapsu, který se dá srovnat s potopou světa a zánikem Atlantidy, kde také prováděli genetické experimenty. Máme 

čas na změnu kurzu, nebo jsme již za bodem zlomu a situace je nezvratitelná? Může vůbec člověk a civilizace 

s dominantním materiálním způsobem života tento cyklický proces zvrátit.? Může být duchovní složka člověka, která 

je potlačována, tou hybnou silou, která může tento proces zvrátit? Je nastupující věk Vodnáře příležitosti pro lidstvo? 

Co si o tom myslíte Vy? 

 

Dluhová civilizace 

Narůstá počet extrémů, nerovnováh, konfliktů a světová populace se ocitá na křižovatce, jak se dál rozvíjet, aby 

nenastal kolaps. Již více jak 10 % populace má nedostatek vody a potravin, hrozí hladomor a nárůst 

nemocí. Tyto faktory podporují migraci za lepšími podmínkami pro život, roste polarizace ve 

společnosti a geopolitické napětí mezi světovými mocnostmi, které bojují na různých frontách o 

pozici světového lídra a zvyšuje se riziko, že boje mohou přerůst v globální konflikt. Vnímáme 

viditelné změny počasí, ekonomika stagnuje a předpokládá se recese. Političtí lídři jednotlivých 

států hledají bezbolestnou cestu, jak vyřešit globální klimatické změny na planetě a nemohou najít společnou shodu. 

Někteří vidí řešení ve využití moderních technologií, robotizace, umělé inteligence, ale nechtějí vzdát současného 

ekonomického modelu, který zajistil blahobyt a je neudržitelný a destruktivní. Další alternativou je dále pokračovat 

v současném trendu prostřednictvím „trvale udržitelné společnosti“, který je jen přebarvením současného stavu. Na 

druhé straně si spousta vlivných lidí i politiků uvědomuje, že současný ekonomický model (kapitalismus 21. století) 

není udržitelný a musíme udělat zásadní globální měnu paradigmatu. Klíčovým parametrem současné západní 

civilizace je zisk, trvale udržitelný růst a rozvoj ve všech oblastech na úkor přírody a na dluh, to způsobuje řetězení 

nerovnováh a tlaků. Níže uvádím několik příkladů: 

• Dynamický růst populace za posledních 200 let se populace koncentruje do měst a bohatne na rozdíl od 

okolního světa. Důsledkem je koncentrace majetku a růst dluhů většinové chudé populace. 

• Přestože jsme zadlužení, dále se stimuluje spotřeba, která se stává závislostí, tu podporují i moderní 

technologie a tento mix se stává nástrojem ovládání v modelu OTROK A OTROKÁŘ. 

• Zrychlují se globální změny klimatu, které mají příčinu i v lidské činnosti a přírodních cyklech. 

• Zejména nejvyspělejší státy žijí na ekologický dluh planety a na úkor méně rozvinutých zemí. 

• Přestávají se respektovat mezinárodní postupy, zvyklosti, vypovídají se důležité dohody a smlouvy, 

mezinárodní organizace postupně ztrácí svůj vliv, prestiž, dokonce se i tzv. obchází (WTO, OSN, NATO atd.). 

https://www.awashop.cz/lidska-populace-c2783/
https://www.awashop.cz/ekologicky-dluh-planety-c2728/
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• Probíhá intenzivní boj o nového světového lídra na planetě, rostou výdaje na zbrojení, probíhají obchodní, 

technologické, informační a měnové války, současně probíhají závody v kolonizaci Vesmírů a Měsíce, vládne 

atmosféra obviňování a omezuje se mezinárodní spolupráce a komunikace, narůstá celosvětová nejistota. 

• Evropa zaspala a stala se technologickým bojištěm, kde soupeří o její ovládnutí USA a Čína. 

• Zejména městské populace podlehla konzumu a vzdaluje se přírodě a člověku 

• Roste riziko vzniku nemocí a pandemií způsobených klimatickými změnami, migrací, nedostatkem práce a 

základních lidských potřeb.  

• Kapitalismus 21. století a demokratické zřízení, honba za ziskem, žití na dluh, zrychlující se internet, 

moderní technologie, umělá inteligence, vznik digitálního ekosystému a degradace člověka jsou hlavními 

příčinami rostoucích nerovnováh a bublin ve všech sférách společnosti. 

• Kapitalistický systém vyhrál pomyslnou soutěž se socialistickým systémem, ale za cenu „Pyrrhova 

vítězství“. Euro-atlantická civilizace je na vrcholu a téměř vše okolo nás degraduje a pomalu umírá. Již se 

naplnilo všech 7 základních zákonů, které pojmenoval prof. Bárta na základě výzkumu civilizací za posledních 

10 000 roků. 

• Zrychlováním internetu a moderní technologie vytváří tlak na zrychlený přechod do virtuálního digitálního 

ekosystému, kde budou hrát dominantní roli DVS. 

JSOU SPOLEČNOST A LIDÉ V JEDNOTLIVÝCH ZEMÍCH NA TYTO PŘICHÁZEJÍCÍ ZMĚNY PŘIPRAVENI? CHTĚJÍ 

ZMĚNU, NEBO ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU? 

Toto klíčové rozhodnutí na globální úrovni rozhodne o vývoji globální civilizace na další desítky a stovky roků. Jakou 

cestou se vydáme, když na mezinárodní scéně nevládne dialog a spolupráce? Globální technologické firmy, které 

aplikují model kapitalismu 21. století, nám nabízí virtuální realitu, pohodlný a bezstarostný život atd.? Těšíte se? Co si 

o tom myslíte Vy? 

Populace je zahlcena informacemi a reklamou 

https://www.awashop.cz/kapitalismus-21-stoleti-c2858/
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Lidstvo je zahlceno informacemi, které není schopno registrovat, porozumět jim, rozlišit jejich (ne)pravdivost a 

tempo a objem informací se ještě zvyšuje. U některých lidí se vytváří informační bariéra, informace nevnímají nebo je 

filtrují a nepustí si do svého světa nic, co by molo ohrozit i jejich jistoty, vytváří si tzv. emoční matrici (informační a 

vývojový blok). Důsledkem je ztráta ostražitosti, selského rozumu a přirozené moudrosti a tím ztrácí schopnost 

rozlišovat důležitost informací v dynamické době, která se projevuje například apatií a tím i reakci na zásadní 

změny a události. Naplňuje se efekt vařené žáby“. 

ZAMYŠLENÍ: Díky blahobytu, pohodlnosti, internetu a dalším faktorům ve společnosti se současná populace stává 

snáze ovladatelná a ovlivnitelná. Lidé se stále častěji řídí tím, co slyší a vidí na sociálních médiích a 

přestávají naslouchat sobě a svým pocitům. Populace se stává závislá, ztrácí schopnost vnímat rychlé 

změny, žije ve své „bublině“ a přestává vnímat realitu. Co si o tom myslíte Vy? 

• YOUTUBEŘI a INFLUENCEŘI se prostřednictvím sociálních sítí stali mediálním nástrojem virtuální komunikace 

v digitálním ekosystém, který ovlivňuje trendy a spotřebu zejména mladé populace na celém světě 

Klíčové otázky a fakta stojící před lidskou populací na které potřebujeme znát odpovědi: 

Pokud chceme změnit směřování civilizace tak, aby se nenaplnilo 7 zákonů definovaných prof. Miroslavem Bártou, je 

důležité pochopit příčiny vedoucí ke kolapsu civilizace a uvědomit si každý sám u sebe, jak bych odpověděl na tyto 

otázky? 

• Chci změnu a jsem ochoten ji dělat dobrovolně první sám u sebe a dozrál jsem na tuto osobní transformaci? 

• Jaký mám vztah k různým národům a kulturám, respektuji jejich odlišnosti, nebo chci, aby vnímaly svět 

stejně jako já nebo my? 

• Jak vyřešíme rozdílnost a odlišnost lidí, národností, náboženství, civilizačních modelů atd.?  

• Jak vyřešíme svoje dluhy a závislosti, chceme to vůbec? 

• Je řešením Technokracie s kontrolovanou společností? Chceme žít reálný život nebo život ve virtuálním 

světě? 

• Mám nějaké představy, jak by měla vypadat „fungující společnost“, která respektuje Přírodu i člověka?  

• V čem bude Nová společnost jiná?  

• Je personifikace výrobků a služeb, cestou pro vyřešení našich problémů a další rozvoj nebo je to zástupný 

problém?  

• Je přelidnění zásadní problém civilizace? 

• Co je příčinou klimatických změn a jak se mohu podílet já? 

• Chci dobrovolně snížit svoji spotřebu? 

• Chci rovnováhu materiálního a nemateriálního světa? 

• Jsou jedinci a civilizace již připraveni a ochotni přijmout duchovní složku člověka a jaké to bude mít 

důsledky pro celou civilizaci? 

Bude lidská populace na zemi růst, klesat, nebo již klesá? 

Za posledních 200 roků je civilizace charakteristická také dynamickým růstem populace, nyní na planetě žije cca 7,7 

miliard lidí (2019) Tento vývoj je nápadně podobný parabolické křivce, tento trend vidíme v různých oblastech lidské 

činnosti včetně ekonomiky. Podle posledních údajů OSN populace ještě poroste do roku 2050 a počet obyvatel 

dosáhne cca 9, 5 milionů, to je cca 23 % nárůst. Nejrychleji roste populace v nejchudších zemích s nedostatkem vody 

a potravin (Střední a Severní Afrika, Indie, Arabský okruh, Jižní Amerika atd.). Některé studie však uvádějí, že 

populace již neroste, ale pouze stárne a předpokládají její stagnaci či pokles.  

Souvisí populační růst s cykly v přírodě nebo s rozvojem lidské civilizace a tedy lidským faktorem? Tyto faktory 

jsou vzájemně provázané a vzájemně se podporují a v určité fázi nastává zlom a jdou proti sobě, ochlazuje se a 

klesá populace. Tuto tezi podporuje i archeologie, která studuje staré civilizace v dlouhých časových řadách a 
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používá moderní technologie a propojené informace z různých oborů. Prof. Bárta tvrdí, že s růstem civilizací 

přicházely klimatické změny, které měly klíčový vliv na jejich vznik a zánik.  

• Přírodní cykly ovlivňují růst i pád civilizací, to je zásadní pro vývoj člověka v materiální a duchovní rovině. 

• Příroda má ochranný mechanismus při přemnožení živočišných a rostlinných druhů, spouští se automaticky. 

ZAMYŠLENÍ: působí samoregulační procesy v Přírodě“ i na lidský druh? Již nyní klesá porodnost, roste neplodnost, 

narůstá počet obyvatel s „civilizačními nemocemi“, vzrůstá agresivita. Je to náhoda? Nebo je to 

přirozený regulační proces, který je důsledkem blahobytu?  Má to nějakou podobnost s Calhounovým 

experimentem nebo „efektem vařené žáby“?  Překročili jsme již bod zlomu? Co si o tom myslíte Vy? 

Klíčovou otázkou není růst nebo pokles populace, to je jen důsledek. Zásadní je směřování lidské civilizace, které je 

propojeno s přírodními procesy. Jaké signály nám dává příroda a civilizace, že dochází k zásadní změnám? 

• Vědomý člověk, který chápe dualitu a závislostní model „OTROK a OTROKÁŘ“, nevěnuje svou energii a 

pozornost věcem a událostem, které odebírají energii a rozpadají se, ale směřuje ji tam, kde může tvořit, 

to ho naplňuje radostí. Co nemá energii to zaniká. 

To nejsou nové informace, ale přesto zůstáváme apatičtí, protože máme tzv. emoční matrici, máme pocit, že se nic 

zvláštního neděje, jsme na vrcholu, všeho máme dostatek, hraje hudba, tančí se podobně jako na Titaniku a do 

podpalubí již teče voda. Že to ještě nikomu nevadí…? Proč se máme měnit, když vše funguje? Téměř vše kolem nás 

vymírá, schne, přestává plodit, včetně člověka …přesně toto jsou signály Přírody, které oznamují bod zlomu, a lidstvo 

je neslyší nebo nechce slyšet. 

Jaké jsou příčiny a důsledky koncentrace obyvatel do měst? 

S rozvojem západní společnosti se stěhuje zejména mladá a bohatá populace do velkých městských aglomerací za 

prací, vyššími příjmy a novými příležitostmi. Tento trend je další ze signálů nerovnováhy, který lze 

pojmenovat „materiální blahobyt“. Menší část lidí utíká z měst na venkov a klidnějším životem v 

přírodě, ale většina produktivní a kreativní generace je vysávána z venkova do měst, to způsobuje 

další řetězení důsledků a výsledkem je i to, že venkov se vylidňuje, je místem pro rekreaci a 

přestává být stabilizační a potravinovou pojistkou pro celek v případě krize nebo nepředvídatelné 

události. Ještě na počátku dvacátého století v Československu žilo ve městech méně než 10 % populace, stačilo 100 

roků a došlo k dramatické změně. Celosvětově nyní žije ve městech více jak 50 % populace a do roku 2050 se 

předpokládá, že to bude až 75 % populace, populace ve městech se zvýší na dvojnásobek. Pouze v Praze a v 

nejbližším okolí bude do roku 2030 žít až 20 % populace České republiky. Níže uvádím některé nerovnováhy, které 

vznikají koncentrací obyvatel do měst a vylidňováním venkova: 

• Velkoměsta (New York, Londýn, Šanghaj, Hongkong atd.) se stávají symbolem koncentrace moci, vlivu, 

popularity, bohatství, vzdělanosti, kariéry, úspěchu. Prestižní adresy přitahují movité obyvatele, díky tomu 

se zvětšují příležitosti pro dobré obchody, to přitahuje další podnikatele, investice a ceny neustále rostou. 

Na druhé straně jsou velkoměsta místem, kde rostou extrémně dluhy, anonymita, kriminalita, různé druhy 

ozbrojených a drogových gangů, nezodpovědnost a egoizmus. 

• Pokud se naplní odhady a stoupne počet vozidel ve světě do roku 2040 na cca 2 miliardy, můžeme očekávat 

v nejbližších letech totální kolaps městské a příměstské dopravy ve velkoměstech a dojde k omezování 

individuální dopravy automobily.  

• Parkování se stává noční můrou většiny řidičů, zmenšuje se průjezdnost a propustnost měst, narůstá čas při 

popojíždění a hledání parkovacího místa, zácpy jsou na denním pořádku. 

• Díky globalizaci a zvýšenému turismu se byt ve velkoměstech stává výnosnou investicí na krátkodobé 

pronájmy, díky tomu dynamicky roste cena bytů a nájmů v evropských i světových metropolích, původní 
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obyvatelé a důchodci jsou vytlačováni díky vysokým cenám, tento trend podporují centrální banky, investiční 

a penzijní fondy i jednotlivci, kteří hledají efektivní zhodnocení pro své investice. 

• Dynamický růst v krátkém období způsobí extrémní přetížení v rozvodných sítích, dopravě, zásobování, 

energetice, zdravotnictví atd. a města budou velmi obtížně reagovat na potřeby obyvatel díky nedostatku 

financí, svazující legislativě, neprozíravé a byrokratické státní správě. 

• Infrastruktura města se stává zranitelnější (například výpadky proudu, vody, ochromení způsobené 

hackerskými útoky). 

• Ve městech se stírá rozdíl mezi dnem a nocí, to podporují nové profese i práce z domova. Již nemusíme 

vycházet z domu, jídlo nám dopraví do domu a vše ostatní najdete na síti. Tím je narušený přirozený cyklus, 

důsledkem je nespavost, přepracování, deprese, vyhoření atd. Dochází k populační implozi: mladí lidé 

přestávají plodit potomky v důsledku kariéry, dynamického stresového životního stylu, atomizace (SINGLES), 

strachu ze ztráty zaměstnání a rostoucích životních nákladů. 

Jak působí klimatické měny na život ve městech? Můžeme si to představit jako posun o 1000 kilometrů směrem 

k jihu, léta a zimy budou teplejší o 3 až 5 stupňů Celsia. Města budou nucena budovat zelené zóny jako „útočiště 

před vedrem“ a další úpravy (například odstraňovat asfalt a vybetonované plochy) pro snížení negativních účinků 

tepelných ostrovů. 

• Teplota je ve velkých aglomeracích až o 5 °C vyšší než mimo město a to je důsledkem použitých stavebních 

materiálů a nedostatku vegetace. Budovy jsou opatřeny klimatizacemi pro zajištění snesitelných podmínek 

pro život a tím dochází k výrazně zvýší poptávce po elektrické energii během léta. 

• Ve velkých aglomeracích narůstá znečištění skleníkovými plyny, prachem zvukovým, hlukovým a 

světelným smogem a v příštích letech a desetiletích se prostor některých komunikací a bulvárů promění v 

zelené oázy, protože se předpokládá poklesu objemu dopravy ve městech. Trendem bude zákaz vjezdu 

vozidel se spalovacími motory do center měst, sdílená doprava a elektrické dopravní prostředky.  

• Původní vegetace byla nahrazena betonem nebo asfaltem, které teplo akumuluje. Díky použitým stavebním 

materiálům a nedostatku vegetace je teplota ve velkých aglomeracích o cca 5 °C vyšší než v jejich okolí.  

• Růst populace, nové moderní technologie, elektromobilita, změny v energetickém mixu, růst teplot ve 

městech a klimatické změny budou vyžadovat zvýšenou poptávku po elektrické energii. 

Nový trend: cena bytu v Praze o velikosti 8 m2 se záchodem, umyvadlem, sprchou, postelí a kuchyňským koutem 

vyjde na 1 milion Kč, podobná situace je i mimo Prahu. V Jihlavě za 14 metrů čtverečních zaplatíte kolem 750 tisíc 

korun, v Turnově za byt o 20 metrech čtverečních již zaplatíte 1,4 milionu korun. O takové bydlení roste zájem 

zejména u mladé populace. Použití velmi malého bytu pouze pro přespání byl vyzkoušen úspěšně v nejbohatších 

aglomeracích v Asii a aplikuje se po celém světe. 

ZAMYŠLENÍ: koncentrace obyvatel do měst je další z faktorů, které podporují rozkladné procesy ve společnosti, 

protože většina zde žijící populace je závislá na materiálním způsobu života a blahobytu. 

Negativní faktory spojené se stěhováním obyvatel do měst a nedostatek levné dostupné 

energie jsou dalším spouštěčem, čekajícím na aktivaci (sněhová koule) str. 110. 

Jaké důsledky působí koncentrace populace do měst pro venkov? 

Díky odlivu obyvatel za prací a vyššími příjmy venkov populačně stárne a zanikají zde školy, obchody, hospůdky, klesá 

lékařská a sociální péče, snižuje se dopravní dostupnost do měst a zaniká společenský život. Venkov se stává 

opuštěným prostorem a tento stav je odborníky označen jako „fenomén stažených rolet“. Města slouží jako 

noclehárny přes týden a vesnice o víkendu a prázdninách.  

• Obyvatelé na venkově stárnou, klesá jejich příjem a rozpadá se tradiční komunitní život. 

• Zvyšuje se sociální, finanční, majetková a vzdělanostní polarita mezi městem a venkovem, město přestává 

rozumět potřebám venkova, protože myšlení přes „ziskový filtr“ je neúprosný. 
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• Zhoršuje se lékařská péče, vzdělání a další služby včetně infrastruktur, mizí pracovní místa, klesá zájem o 

trvalé bydlení v odlehlejších částech země.  

• Venkov se stává více a více vysávanou oblastí, města žijí na dluh venkova. 

• Nájemci půdy a lesů nemají vlastnický vztah k pronajaté půdě.  

• Změnou životního stylu na venkově již není schopen venkov plnit funkci „hmotných rezerv“, v dobách 

nouze byl venkov schopen zásobovat město potravinami, protože v každém stavení byl chlívek s dobytkem. 

• Objevuje se nový trend, přestože probíhá odliv obyvatel venkova, už někteří lidé zjišťují, že ve městech 

nemohou žít a stěhují se zpět na venkov a do přírody. 

Český venkov se potýká s problémy, již nyní každá šestá vesnice trpí nedostatkem vody. V průběhu příštích 20 

roků se může obdobná situace nastat v Praze a Středočeském kraji díky dodávkám vody ze Želivky. Velká část 

Pražanů si neuvědomuje vážnost situace a za 20 roků už může být pozdě. Dokud voda teče z kohoutku a Želivka je 

plná, nevnímáme riziko ohrožení. Odborníci již neodvratně změny vidí, ale většinová populace nikoliv.  

Jaký bude vývoj populace na Zemi do roku 2050? 

Podle prognózy OSN, z června 2019, bude v roce 2030 žít na planetě 8,5 miliardy lidí, v polovině 21. století to bude již 

9,7 miliardy obyvatel a do roku 2100 se očekává až 10,9 miliardy obyvatel, většina však již bude pouze stárnout a v 

roce 2050 bude žít na planetě 3,7 milionu stoletých lidí, v roce 1960 to bylo pouze 20 000 lidí  

Vážné varování zveřejnil v analýze australský list (Think tank Breakthrough, 2019): pokud budou politici ignorovat 

apely vědců, bude 35 % pevniny postiženo na více jak 20 dní v roce horky, která nebudou slučitelná se životem a 

přímo to pocítí až 55 % lidské populace. 

V tabulce uvádím dva scénáře možného vývoje lidské populace do roku 2050. Na svislé ose je počet obyvatel 

v miliardách. Pesimistický scénář (červená barva) zobrazuje změnu trendu a předpokládá se pokles populace. Bod 

zlomu v růstu pravděpodobně nastal koncem 20. století, nyní už populace pouze stárne). Druhý optimistický scénář 

(modré barva) předpokládá další růst populace. 
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Níže uvádí několik čísel a zajímavostí spojených s růstem populace: 

• Na začátku 19. století skončila malá doba ledová, oteplilo se a v té době došlo k vylepšením účinnosti 

parního stroje, došlo ke měnám v zemědělství a za 200 roků populace vzrostla téměř 8krát. Od roku 1960 

narostla populace o cca 4,7 miliardy a pro zajímavost podle odhadů v roce 8 000 před n.l. žilo na planetě 

pouze 5 milionů obyvatel. 

• Populační růst není všude stejný, za posledních 70 roků v USA narostl počet obyvatel o 100 %, Číně o 200 % 

a Indii dokonce o 300 %. Afrika je jediným regionem, u kterého se předpokládá, že do konce tohoto století 

bude mít silný populační růst. Od roku 2020 do roku 2100 se zvýší populace v Africe ze 1,3 na 4,3 miliardy, v 

Asii vzroste populace ze 4,6 miliard (2020) na 5,3 miliard v roce 2055 a poté začne klesat. 

• Podle předpokladů bude v šesti zemích žít v roce 2010 50 % populace, z toho pět v Africe a světová 

populace přestane růst. Do roku 2100 „ztratí“ dvě třetiny evropskch zemí v Evropě své obyvatele (vymřou), 

naplní se tak Herakleitův princip nebo „Calhounův experiment, nebo obojí?“ 

• Dynamický růst populace podpořil také objev penicilinu (Alexandr Fleming 1928 a jeho využití v praxi po 

roce 1941) a díky dostatku potravin se průměrná délka života v Evropě se od roku 1900 zdvojnásobila a 

průměrná výška vzrostla o 15 až 20 cm, snížila se průměrná tělesná teplota u mužů (o něco méně i u žen) se 

nyní pohybuje kolem 36,6 °C, na počátku 19. století byla teplota přibližně 37,16 °C, stoupla vzdělanost a 

klesla dětská úmrtnost a chudoba. 

• Za poslední 40 roků (1972-2012) vzrostly průměrné roční výdaje na zdravotní služby v USA o 2 000 %, 

průměrný věk dožití však začíná klesat. 

Populace roste a stárne, je zadlužená a odsouvá své dluhy do budoucnosti. Mladá generace se početně zmenšuje, 

zadlužuje se, aby mohla studovat a mít vlastní bydlení, stárnoucí generace ji zabírá pracovní místa a omezuje tak 

přirozenou mezigenerační obměnu. Díky negativním trendům se dostává mladá populace pod tlak, protože bude 

muset živit své rodiče a nechce nést zodpovědnost v reálném světě. Vzniká třaskavá směs „efekt teplé sodovky“ 

a mladá generace raději volí únik do virtuálního světa. 

Populace roste a stárne v současném ekosystému a očekává se, že dojde k mezigeneračnímu středu s menšinovou 

mladou populací, která přechází do digitálního ekosystému. Mezigenerační střet je dalším čekajícím 

spouštěčem, který čeká na aktivaci v následujícím období (sněhová koule), str. 133. 

ZAMYŠLENÍ: stále častěji z médií zaznívá, že lidský druh je přemnožen a je nutná jeho redukce přírodní cestou, 

přirozenou řízenou sterilizací, válečným konfliktem nebo nemocemi. Za optimální stav jsou podle 

některých vědců považována 3 miliardy (stav roce 1960) a v krajním případě tzv. „ZLATÁ MILIARDA“. To 

je stav, který tu byl na konci 18. století. Vývoj lidské populace, která žije v blahobytu, je často srovnávám 

s experimenty vědce Johna Calhouna. 

Calhounův experiment: opakovaně se potvrdilo, že když populace myší dosáhne určité míry blahobytu, přestává se 

rozmnožovat a ztrácí chuť žít. Civilizace zkrátka po dosažení určitého „bodu zlomu“ v bohatství a blahobytu končí 

sama od sebe a zhroutí se. Podobné symptomy spatřujeme i u lidské populace, navíc je zřejmé, že existuje souvislost 

mezi rozvojem civilizace a klimatickými cykly. Calhoun rozdělil průběh experiment do 4 fází: 

• První fáze: "usilování"(myši prozkoumávali nové prostředí, přizpůsobili si ho a rozdělili si teritoria). 

• Druhá fáze: "populační exploze“, myší společenstva však neobývala prostor rovnoměrně, některé sektory 

byly zjevně přeplněné. 

• Třetí fáze: "fáze rovnováhy", rovnováha nastala pouze v počtu populace, uvnitř společenství probíhalo 

chování zkázy. 

• Čtvrtá fáze: "fáze smrti", populace začala klesat. 

Calhounův experiment ukázal, že když má společnost dostatek prostoru, zdrojů a obsadí všechny společenské role, 

stává se boj o ně natolik namáhavý, že to vede k celkovému zhroucení a zániku populace. Kondenzování populací na 

https://www.awashop.cz/herakleituv-zakon-c2836/
https://www.awashop.cz/calhounuv-experiment-c2872/
https://www.awashop.cz/calhounuv-experiment-c2872/
https://www.awashop.cz/bod-zlomu-a-obratu-c2889/
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omezeném prostoru již nyní vede v naší společnosti k podobným analogiím a v oblastech hustého zalidnění a 

bohatství zdrojů, jsme se již posunuli do fáze rovnováhy. Zvířata nemají svobodnou vůli, na rozdíl od člověka, proto 

nelze přijmou nebo aplikovat závěry Calhounova experimentu na lidskou populaci, na druhou stranu je nutné 

připomenout, že populace se výrazně vychýlila z rovnováhy směrem k materiální složce a potlačuje duchovní 

složku a tato nerovnováha bude mít fatální důsledky pro lidskou populaci, pokud ji nenapraví. 

Svázaná společnost zákony, byrokracií a nařízeními 

Když jsme byli malí a pozorně jsme poslouchali pohádky, mnozí z nás si možná neuvědomili, že pohádky obsahují 

mnoho poučného i pro současný svět. Jeden příklad za všechny z oblíbené české pohádky: Pyšná princezna v zemi 

krále Miroslava a švec, který si chodil zpívat do sousední země, protože to bylo u nich zakázáno. Mám pocit, že se 

plíživě dostáváme do situace, kdy veřejně nemůžeme prezentovat svoje názory a publikovat je na sociálních sítích 

bez strachu ze sankcí či ztráty zaměstnání. Mnozí z nás, dříve narození, na vlastní kůži prožili „bývalý režim“ a mylně 

se domnívali, že se již podobné zážitky nebudou opakovat v klubu západních zemí. Uteklo necelých třicet let a 

nestačíme se divit s jakou rychlostí a razancí se nám šíří opět remise v podobě nátlaku a strachu. Nyní už ne 

z východu slunce, ale ze západu slunce… Není v tom nějaká symbolika?  

• Společnost se stává se neřiditelným Titanikem, na potřebné změny reaguje s několikaletým zpožděním 

nebo vůbec, protože je svázaná spletí zákonů, regulací a administrativními překážkami, není politická vůle a 

shoda na změny a zjednodušení a díky tomu není schopna reagovat na měnící se podmínky a potřeby lidí. 

• Jednotná šablona potlačuje různorodost, kreativitu, život ve společnosti, přibývají sankce a nejistota, lidé 

jsou podráždění, apatičtí, frustrovaní, roste počet různých nemocí psychického i fyzického rázu. 

Bývalá ministryně spravedlnosti: v Česku neexistuje ani jeden právník, který by znal platné právo, protože existuje 

asi 2 miliony právních předpisů a trvalo by 7 roků, než bychom je přečetli, za tu dobu by se minimálně 50 z nich 

změnilo! 

Byrokracie, regulace a další nekontrolovatelný růst počtu úředníků a zákonů jsou další spouštěče v řadě, 

kteří čekají na aktivaci v nastávajícím období (připravená sněhová koule), str. 123. 

Kontrolovaná společnost (nástup TECHNOKRACIE?) 

Máme se bát kontrolované společnosti po zkušenostech s bývalým režimem? V posledním 

desetiletí přibývají rychlým tempem v našem okolí kamerové systémy a digitální technologie, 

které snímají a akumulují informace. Ale není to pouze stát, ale zejména nadnárodní 

technologické firmy, které ukládají globálně data do zlatého rybníku, který je nástrojem pro 

získání neomezeného toku hotovosti a globální moci. Veřejnosti je prosazovaná digitalizace 

mediálně prezentována tak, že technologie odstraní nadbytečnou produkci, zefektivní státní právu, optimalizuje 

dopravu, zemědělskou produkci a zdravotní výdaje, zamezí plýtvání energie a tím se výrazně sníží zátěž pro životní 

prostředí a vyřeší se problémy civilizace. Čím jsou technologie modernější a propojené, tím jsme skrytě a téměř bez 

protestů pod totálním monitoringem všeho a všech. Propojením citlivých osobních a společenských dat 

v soukromých rukách umožňuje vybraným nadnárodním společnostem spolurozhodovat o globálním vývoji za 

podpory většinové populace i států. Dalším logickým krokem je převzetí globální kontroly nad populací v zemích, ve 

kterých dochází ke kolapsů řízení státu. 

Miliardy senzorů snímají veškerá data připojená do sítě a pomocí technologie biometrického rozpoznávání osob jsou 

schopny propojit informace a systémy tak, že v reálném čase monitorují trvale veškerý pohyb osob, včetně všech 

dějů v jejich okolí. Hlavním tahounem globální digitalizace je úzká skupina nadnárodních technologických firmem, 

které mají odborníky, technologie, marketing, chytré telefony, sociální sítě a věrné uživatele, kteří dobrovolně 

odevzdávají veškerá data o sobě výměnou za pohodlí a služby tzv. ZDARMA. Spotřebitelé si však neuvědomují, že 

celý tento proces financují ze svých peněženek a spolupodílejí se na digitální kolonizaci! 
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Národní státy již ztratily kontrolu nad těmito firmami ve svých zemích a proces koncentrace pokračuje na globální 

úrovni. Proti sobě stojí technologické firmy ze západu a východu, bojují o zákazníka a o politický a geopolitický vliv na 

planetě. Vstupujeme do digitálního virtuálního ekosystému s názvem „TECHNOKRACIE“, kde národní státy ztrácí svůj 

současný status. Moc, řízení a kontrolu přebírá „digitální diktátor“, který je nadřazen lidem. Digitální virtuální státy 

(str.93) postupně převezmou kontrolu nad školstvím, kulturou, výrobou, zemědělstvím a bankovnictvím s vlastní 

měnou. Dokáže tento proces nějaká síla zastavit? Čína chce od roku 2020 aplikovat systém Kontrolované 

společnosti a sociálního bonusu na celou společnost, který vychází ze dvou pilířů „harmonie a kontinuita“. Pokud se 

osvědčí, může být exportován do dalších zemí, například do Ruska, Indie a Afrických zemí, brzdou však může být jiný 

civilizační model a čínština. 

• Budou moderní technologie sloužit lidem, tedy ve prospěch celku, nebo z technologií bude těžit úzká skupina 

osob? Bude Technokracie uzavřený systém s totalitní mocí? Pomohou technologie „OCHRÁNIT LIDSKOU 

POPULACI“ před vnitřním a vnějším nebezpečím, nebo jde pouze o „VĚTŠÍ KONTROLU A OVLÁDÁNÍ LIDÍ“? Co 

si o tom myslíte Vy? 

Moderní technologie, roboti a umělá inteligence 

Aby byl soběstačný a funkční model digitálního virtuálního ekosystému, je nutné dokončit pomocí 

robotů, umělé inteligence a dalších technologií uzavřený výrobní proces, který nebude závislý na 

lidské práci a nebude zdaněn. Přesto si většina populace myslí, že Průmysl 4.0 přinese ulehčení 

práce a všech procesů ve společnosti a také zajistí zdroj příjmů pro tzv. nepodmíněný příjem. Jsme 

na změny spojené s nástupem moderních technologií připraveni? Co znamená vstup robotů do 

společnosti? Zajímá nás to? Níže je uvedeno jen několik příkladů k zamyšlení. 

• Digitální technologie a robotizace jsou nezbytné pro vznik kontrolované společnosti, přináší pozitiva, ale 

skrývají i velké nebezpečí. Čím větší budeme dělat pokroky v oblasti umělé inteligence a robotiky, tím více se 

paradoxně vzdalujeme člověku a Přírodě. Stojíme na rozcestí, chceme žít reálný život nebo virtuální život?  

• Rozvoj moderních technologií a umělé inteligence má přímý důsledek v ochabnutí smyslů a selského rozumu. 

Moderní sociální sítě a hry jsou konstruovány tak, aby na nich vznikala tzv. dopaminová závislost. Jsme pod 

neustálým tlakem, přibývá duševních poruch a potíží, vzrůstá digitální dimenze a klesají kognitivní funkce u 

mladé generace. Ztráta pohybových aktivit, manuální práce působí postupně i na destrukci fyzického těla. 

Díky robotizaci a moderním technologiím naopak získáme více času. Víme, jak naložíme s takto získaným 

časem? 

• Robotický humanoid Sophia používá umělou inteligenci, je schopný reagovat na konverzaci lidí a dokonce má 

i lidskou mimiku a usmívá se. Sophia dostala i státní občanství Saudské Arábie a poskytuje rozhovory médiím 

a také navštívila OSN. V tomto roce představila společnost vyrábějící humanoidy i malou sestru Sophie, které 

je určena pro vzdělávání dětí od 7 do 13 let.   

• Umělá inteligence a moderní digitální technologie velmi dobře odhalí veškeré naše nelogičnosti a nabídne 

nám relevantní informace, ale současně se za pár let stane největším producentem CO₂. Přechodem 

z přírodního do digitálního ekosystému , kde je vše propojeno do informační celosvětové sítě, extrémně 

narůstá nebezpečí napadení viry a vyděračskými programy pro jednotlivce, města i instituce.   

• S nástupem moderních technologií a robotů můžeme očekávat, že se mechanická nebo elektronická 

„NIČÍTKA“ se transformují v sofistikovanější model „DIGITÁLNÍCH NIČÍTEK“ s umělou inteligencí, které 

budou vyžadovat pravidelné měsíční poplatky za vše co používáte v domácnosti a běžném životě. 

https://www.awashop.cz/digitalni-ekosystem-c2842/
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„JEDNOHO DNE JSME SI UVĚDOMILI, ŽE NAŠE VÝHODA PROTI OSTATNÍM „DIGITALIZACE a UMĚLÁ INTELIGENCE“ SE 

MŮŽE OBRÁTIT V NEVÝHODU A VĚTŠÍ ZRANITELNOST jak osob, tak i státu,“ říká profesor Isaac Ben Jisrael. Kdo 

dostane „černého Petra“? 

Proč přišla technická revoluce s robotizací, umělou inteligencí a virtuální realitou? 

• Aby úzká skupina ELITY měla větší moc a zisky? 

• Aby se odstranila nadbytečná produkce a ulehčila se lidská práce? 

• Abychom změnili způsob myšlení, našli cestu k sobě a měli více času na tvůrčí činnosti a duchovní rozvoj? 

• Chceme, aby lidský život řídily moderní technologie pomocí algoritmů? 

Hrozba, kterou přináší umělá inteligence a další technologie, nespočívá v tempu jejich rozvoje, nýbrž v tom, jak 

jsou konstruovány a používány. V horizontu maximálně pěti let se očekává masivní nasazování 

kobotů a robotických systémů u malých a středně velkých firem. Vědci odhadují, že do roku 2030 

bude více jak 40 % pracovních hodin vykonáváno stroji. 

KLÍČOVOU OTÁZKOU PŘÍŠTÍHO DESETILETÍ BUDE ZDANĚNÍ PRÁCE ROBOTU, UMĚLÉ INTELIGENCE A 

DALŠÍCH NOVĚ VZNIKAJÍCÍCH TECHNOLOGIÍ A VYNÁLEZŮ! ZŮSTANE JAKO VŽDY CHUDÝM POUZE OKOUSANÁ 

KOST? Odpověď na tuto zásadní otázku bude jasným vzkazem vládnoucích elit, jak budou řešit světovou chudobu a 

další nerovnováhy v přírodě a společnosti.  

LÍDRŮM V GLOBÁLNÍCH SPOLEČNOSTECH UŽ NESTAČÍ DIGITÁLNÍ KONTROLA OBYVATEL, USILUJÍ O ČTENÍ I 

NAŠICH MYŠLENEK. PODAŘÍ SE JIM TO? 

Movitá populace se snaží styk s technologiemi a elektronikou co nejvíce minimalizovat (jejich děti učí 

kvalitní učitelé), střední a chudé vrstvy takové možnosti nemají. Situace se tak paradoxně otáčí, co bylo 
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dříve doménou bohatých, nyní okupuje chudá populace (dochází k invazi technologií a elektroniky do 

veřejného prostoru, včetně škol). Proč ale své děti zcela bez technologií vychovali například Steve Jobs a Bill 

Gates? 

Zajímavost: Lidský mozek má až 100 miliard neuronů, kdy každý neuron může mít až 15 tisíc spojení. V současnosti 

největší využívaná umělá inteligence má pouze 16 milionů neuronů, což odpovídá mozku žáby. 

Finanční instituce stále více využívají cloudových služeb, při vzniku vážné finanční krize a následně ekonomické 

recese, představují cloudová úložiště systémové riziko. Historickou zkušenost máme z roku 1914, kdy došlo 

k zablokování platebního systému před 1. světovou válkou. Globální data uložená v cloudech se mohou 

stát systémovým rizikem a dalším spouštěčem v řadě, která čekají na aktivaci v nastávajícím období (připravená 

sněhová koule), str. 133. 

Zrychlení informací, příchod 5G sítí 

Spuštění 5G sítí představuje BOD ZLOMU“, který spustí zásadní a komplexní změny a nejedná se 

pouze o přechod na rychlejší internet. Jde o SUPERSKALÁRNÍ síť, která se připojováním zařízení 

do sítě nezahlcuje, na rozdíl od současné sítě, ale naopak se zvyšuje rychlost, propustnost a 

kvalita propojené sítě. Nové super vlastnosti přinesou na jedné straně nové možnosti, rozvoj a na 

druhé straně sílí obava z negativních vlivů na lidské zdraví a zvýšeného sofistikovaného on-line 

monitoringu na celém světě prostřednictvím satelitů.  

ZAMYŠLENÍ: V UNIVERZU pulzuje informační tok, který propojuje vše v dynamické rovnováze a tím je zajištěný 

vývojový proces a koloběh na planetě. Člověk tento model kopíruje a vytváří umělý model ve virtuální 

realitě a s využitím 5G sítí propojí vše včetně internetu věcí, družic, dopravních prostředků, robotů 

a umělé inteligence do jedné globální digitální sítě, která usnadní proces řízení a kontroly. Nyní probíhá 

otevřený souboj světových mocností a pánů za oponou o rozdělení globálních digitálních kolonií za tiché podpory 

národních států a přihlížení většinové populace. Uživatelé internetu vygenerují každý den cca 5 miliard GB dat 

(2019), v roce 2018 mělo přístup k internetu po celém světě 3,5 miliardy lidí, dnes je to 4,1 miliardy lidí. To nestačí, a 

proto přichází sestava dvanácti tisíc družic na nízké oběžné dráze, provozovaná soukromou společností STARLINK, 

která bude zajišťovat internetovou komunikaci. 

Co můžeme očekávat s příchodem 5G sítí? Současný svět a tok informací se ještě více zrychlí. Co může být 

důsledkem?  Část populace již začíná chápat závislostní model "OTROK a OTROKÁŘ" ve kterém většina z náš žije. 

Mimo různých závislostí (drogy, alkohol, partner, sladkosti atd.) jde i o materiální otroctví a nyní se přidává digitální 

otroctví. Po roce graduje závod o kolonizaci Měsíce a Vesmírů. A kdo ovládá Měsíc a Vesmír ovládá planetu, to 

posouvá tento proces na ještě vyšší úroveň.  

Můžete se z tohoto otroctví vymanit a jak? Závislost je otroctví a vnitřní otroctví vede k vnějšímu otroctví. Láska a 

úcta k sobě, poznání a osobní rozvoj jsou nejlepší ochranou před otroctvím. Nejhorší je zoufalství, sklíčenost, 

odsuzování či hledání viníka. Pokud si člověk uvědomí, že se může osvobodit ze závislosti a nemusí věnovat 

pozornost věcem a událostem, které polarizují společnost i jedince a odebírají energii. Může svou energii a pozornost 

směřovat tvorbě a poznání, které ho naplňuje a přináší radost. Co nemá energii a pozornost to zaniká. Jedinec může 

začít u sebe a nastoupí tím cestu vědomého člověka, kterými svými činy a rezonancí, které jsou v rovnováze, působí 

na své okolí a tím jedinec inspiruje ostatní. Činy jsou významnější než slova. 

Moderní technologie na nás působí intenzivněji, než si myslíte 

Klíčová otázka zni: jaký je rozdíl mezi nadužíváním nebo závislostí na technologiích? Kde leží neškodná hranice? Náš 

mozek je schopen vstřebat určité množství informací a v informační době je jimi přetížen a dostává se do 

informačního stresu. Informace vnímá jedinec pouze ve zkratce, heslovitě, nemá čas rozlišovat jejich důležitost a 
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naléhavost. Proto si jedinec vytvoří informační a emoční filtr, nesleduje pravidelně zprávy, nepoužívá o víkendu 

telefon a tím provádí digitální hygienu. Většina populace je však na informacích na síti a moderních technologiích 

závislá a nespustí je z očí. V asijských zemích je až 15 % populace závislých na internetu a proto je nejdynamičtější 

rozvoj 5G sítí právě v Asii. Jak se to projevuje vliv technologií v běžném životě? 

• S nástupem digitálního věku přichází nový fenomén: bez mobilu a internetu ani krok, bez telefonu již 

nemohu vynést ani odpadky a jít na záchod, důsledkem je giganticky informační stres, mentální únava 

a panika, pokud telefon nemám u sebe. 

• Pro mladou populaci jsou sociální sítě a internet útěkem z nudy v reálném života a vzniká například Fenomén 

FOMO, to je strach ze zmeškání něčeho zajímavého na sociálních sítích, mobilní telefon nás drží v šachu, 

máme nutkání neustále kontrolovat, zda nám nepřišly nové zprávy a podněty. Mladí už nejsou schopni 

udržet pozornost při běžné konverzaci a neustále sledují mobil i v průběhu noci. Pomocí s tímto problémem 

může digitální hygiena (klid od technologií), například vypnutí telefonu na hodinu, den, týden, měsíc a výlet 

do přírody, díky tom mizí postupně většina strachů, úzkostí, stresu a mohou přicházet nové nápady, mizí 

nesoustředěnost a závislost. Cestou, jak se vymanit ze začarovaného kruhu digitálního prostředí je například 

čtení knih a mezilidská komunikaci z očí do očí. Tím způsobem nacházíme vlastní rovnováhu mezi používáním 

a závislostí na technologiích. 

• Populace na globální síti tweetuje, lajkuje a přestává žít reálný život. 

• Za výhody, které nám přinášejí mobilní telefony v usnadnění života, platí již nyní člověk vysokou daň, 

důsledky vidíme na duševním, psychickém i fyzickém zdraví. 

• Stav nepřítomnosti způsobený chytrým telefonem se projevuje i v rodičovství, nevěnují pozornost svým 

dětem a umožní jim přístup na síť, aby měli klid a mohli se věnovat své práci a dítě se zabavilo samo. Dítě si 

tak vytváří svůj svět v digitálním ekosystému. Tím se zvyšuje deficit pozornosti a lásky rodičů k dětem a 

model se kopíruje v rodové linii. Rodiče a tím i jejich děti upadají do digitálního otroctví. 

• Již od roku 1975 podle vědců hloupneme, upadá zájem o poznání. Přestože IQ od konce 2. světové války u 

mladé populace rostlo, tento trend se začal obracet po roce 1975 a od konce devadesátých let minulého 

století IQ neustále klesá. Tento trend má přímou souvislost s nástupem internetu, mobilních telefonů, 

počítačů a globalizací. 

PRIMÁRNÍM ÚČELEM TELEFONU V MINULÉM STOLETÍ BYLO UMOŽNIT SPOJENÍ DVOU OSOB, KTERÉ SE NEMOHLY 

SETKAT TVÁŘÍ V TVÁŘ. SOUČASNÉ CHYTRÉ TELEFONY V TOMTO STOLETÍ ČLOVĚKA PO VŠECH STRÁNKÁCH 

DEGRADUJÍ, protože i běžná komunikace vedle sedících lidí probíhá přes chytrý telefon. 

V digitálním ekosystému trávíme stále více času, to způsobuje závislost a digitální hloupnutí. Digitální otroctví, 

degenerace člověka a odklon od přírody se stávají dalším spouštěčem v řadě, který čeká na aktivaci 

v nastávajícím období (připravená sněhová koule), str. 111. 

POKUD SE NAUČÍME ZACHÁZET A ŽÍT S TECHNOLOGIEMI TAK, ABY BYLY DOBRÝM SLUHOU A NIKOLIV ZLÝM PÁNEM, 

JSME NA SPRÁVNÉ CESTĚ TZV. DIGITÁLNÍ HYGIENY A DALŠÍHO VÝVOJE CIVILIZACE. TO JE JEDNA Z NEJVĚTŠÍCH VÝZEV 

A ZÁROVEŇ JEDEN Z NEJVĚTŠÍCH PROBLÉMŮ SOUČASNÉ DIGITÁLNÍ ÉRY. Mobilní telefony a svět kolem nich je 

digitální ekosystém, kterému se člověk musí přizpůsobit či naopak vymezit, aby přežil)! 

Tweet (omezený počet znaků) je způsob mezinárodní komunikace lídrů se světovou veřejností, tento 

způsob komunikace jen zrcadlí směřování lidstva k odlidštění a digitálnímu otroctví. 

Školství a naše budoucí generace 

https://www.awashop.cz/emocni-matrice-c2726/
https://www.awashop.cz/dopaminova-zavislost-c2876/
https://www.awashop.cz/fenomen-fomo-c2844/
https://www.awashop.cz/fenomen-fomo-c2844/
https://www.awashop.cz/digitalni-hygiena-c2877/
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Víme, jak bude vypadat společnost za 10, 20, 30 let? Víme, jak máme učit naše děti a na co je 

máme připravit tak, aby zvládly nástup nových technologií a klimatické změny? Máme na to 

vhodné a kompetentní učitele, kteří jsou vizionáři a dokáží dohlédnout do budoucnosti? Připravují 

se studenti přechod z přírodního do digitálního ekosystému? Jaká je reakční doba školství na rychlé 

změny ve společnosti a jejich aplikace do učebního procesu? Nebo to vyřeší osnovy a učební plány 

na jednotlivých stupních škol? Nebo problémy a řešení pouze odsouváme? Škola je základ života pro 

každého žáka. 

Výzva a inspirace pro vzdělávací systém: Klíčovým cílem vědců pro potřeby budoucností je odhadnout budoucí vývoj 

pomocí hloubkových průzkumů, digitálních technologií, modelů. již není možné se dívat jen do minulosti, protože 

vývoj má dynamický a globálních charakter, je nutná spolupráce všech oborů a civilizací na planetě pro další rozvoj. 

Na jaké dovednosti se můžeme zaměřit, abychom měli na trhu pro studenty vhodné uplatnění?  

• Podle odborníků budou preferované kreativní profese s analytickým a kreativním myšlením a schopností 

rozeznat jádro problému, dále multioborové znalosti, které umožní propojení a pochopení vzájemných 

souvislostí. 

• Škola potřebuje návrat praxe a manuální práce (zručnosti), aby se vyvážila dominantní intelektuální činnost, 

důsledkem je digitální hloupnutí mladé populace. 

• Pro naše děti a jejich rozvoj je důležitá také obnova „mezigeneračního předávání životních zkušeností a 

moudrostí“ babiček a dědečků. 

Společnost potřebuje nejen respektované učitele, ale také vědce a vizionáře, podle kterých se píší učebnice (např. 

dodnes plně nepochopený Nikola Tesla a jeho „volná energie“) 

TRENDEM SE V EVROPĚ STÁVÁ „VZDĚLANOSTNÍ SPOLEČNOST“. CHCEME, ABY NAŠE DĚTI UČILA SESTŘIČKA 

HUMANOIDNÍHO ROBOTA SOPHIE? 

ZAMYŠLENÍ: Proč je text v knize nebo na internetu nedokonalý? Protože jsou to statické informace a díky interakci s 

učitelem nemůže dojít k propojení a pochopení. Existují pohádky, příběhy a podobenství, které nám 

vypráví rodiče nebo prarodiče a často je okoření svými příběhy a moudry z prožitého života. Všude tam 

máme možnost se zeptat a pochopit význam těchto příběhů, které se následně pro nás stávají základem 

na cestě životem a doslova se nám vryjí do paměti. 

LÉKAŘ LÉČÍ PACIENTA A ČASTO NETUŠÍ, ŽE TAK LÉČÍ I SÁMI SEBE, PULZUJE VZÁJEMNÁ INTERAKCE, VÝMĚNA ENERGIE 

MEZI LÉKAŘEM, PACIENTEM A NAOPAK. TO JE MOŽNÉ TEHDY, POKUD JE MEZI NIMI DŮVĚRA.   

ZAMYŠLENÍ: je známka, kterou obdrží žák známkou žáka nebo učitele? Čí vizitkou jsou známky na konci roku na 

vysvědčení? Cílem učitele je naučit žáky chytat rybu a tím aktivovat jejich potenciál, Co to znamená? Jde o 

dovednost a základy, které umožní žákovi pokračovat ve studiu i bez učitele. Pokud se to nepodaří, tak se 

žák naučil pouze dostávat rybu.  

VNÍMAVÝ UČITEL UČÍCÍ ŽÁKA SE DOKÁŽE MYŠLENKAMI SVÉHO HLOUBAVÉHO ŽÁKA OBOHATIT, ANIŽ TO ŽÁK TUŠÍ. 

TAK SE STÁVÁ ŽÁK UČITELEM UČITELE.  

Příklad a úvaha: Učitel poskytuje žákům informace (dává rybu), nebo vysvětluje látku, tak, aby ji pochopili a dokázali 

odlišit podstatné od nepodstatného (učí chytat rybu). Lékař dává pacientovi lék, který musí opakovaně brát do konce 

života (snížení vysokého krevního tlaku) nebo pacientovi vysvětlí, co ve svém životě může změnit, aby se obnovila 

rovnováha v organismu a on již nemusí brát léky na snížení vysokého tlaku. Už rozumíte, jaký je rozdíl mezi „dostat 

rybu“ a „naučit se chytat rybu“?  
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BÝT UČITELEM JE POSLÁNÍ (člověk se jím rodí, podobně jako lékař či jiná profese), PRO NĚKOHO JE TO POUZE 

ZAMĚSTNÁNÍ a tato práce ho nenaplňuje a nedělá jí s radostí! Tím okolo sebe šíří negativní energii. Pokud jste 

v takové situaci, můžete udělat změnu a můžete si najít jinou profesi, která vás naplní, a budete ji dělat s radostí. 

Jak by mohlo vypadat školství v nové Barevné společnosti budoucnosti? 

Školáci a studenti jsou semínka naší civilizace a péče o ně prostřednictví profesionálních učitelů je klíčem pro 

budoucnost každého státu či národa. Rovnováha rozumu a intuice vytváří základ pro zdravý vývoj jednotlivce, 

jakkoliv blok vytváří nerovnováhu. Vnitřní hlas (intuice) je rádcem a rozum vykonavatelem. Soulad duchovní a 

materiální složky člověka otevírá bránu moudrosti. Učitel žáky na počátku neučí, ale vnímá a pozoruje, čemu se žáci 

věnují, co napodobují a dělají. A tím lépe rozumí jejich potenciálu a může plně podpořit jejich poznání. 

Učitel, vážená kompetentní osoba, která učí s radostí, školní osnovy jsou společné pro všechny na základním stupni 

vzdělání. Školáci absolvují základní stupeň, kde učitelé zjistí jejich potenciál, dispozice a vytvoří základ pro jejich další 

rozvoj. Klíčem k úspěchu je, aby děti chodily do školy s radostí a těšily se na ni. 

• Vzdělání může být celoživotním procesem, je orientováno na dispozice a potřeby jedince, aby mohl rozvíjet 

tvůrčí potenciál. 

• Pobyt v přírodě a práce na zahradě se stane součástí výuky. 

• Každý talent u jedince bude podporován a rozvíjen v souladu s dispozicemi studenta a potřebami 

společnosti. 

• Více o Barevné společnosti str. 106 

Děti a jejich rozvoj 

Současná mládež narozená po roce 2000 je ovlivněna třemi zásadními zlomy, které se odehrály v minulém století. 

Jde o konec 2. světové války, Sametovou revoluci a počátek digitální revoluce. Dnešní civilizace dosáhla svého 

vrcholu a děti mohou studovat na nejlepších zahraničních školách, využívat nejnovější techniku a technologie, 

mohou neomezeně cestovat, žijí v blahobytu a neznají nouzi. Jsou ale zdravé, šťastné a vitální v nastupující digitální 

době, a nebo se již projevují nějaké negativní následky tří zásadních zlomů?  

• Vývoj po druhé světové válce způsobil, že rodiče se museli věnovat obnově republiky a na výchovu dětí 

nezbývalo mnoho času, důsledkem pobyt v jeslích a nedostatek pozornosti rodičů působil „zamrznutí 

chlapečků, holčiček“ (histriónů). Ti v dospělosti hledají viníky vně sebe, mají různé barvy hlasu, vztekají se 

jako malé děti, když se věci nedějí podle nich a vyžadují pozornost. Navenek jsou usměvaví, ale ve vztazích 

manipulují, vytváří závislostní vztahy a jsou sebestřednými egoisty. 

• Prožitky poválečné generace rodičů a jejich děti a dynamický vývoj po roce 1989 ovlivnil současnou 

generaci tak, že místo vlastních potomků si raději volí domácí mazlíčky nebo nevázaný partnerský vztah 

• Generace po roce 1999 nese zátěž předešlých generací a je ovlivněna moderními technologiemi, 

výsledkem je únik z reálné života do virtuálního prostředí. 

Věda stále častěji zjišťuje, že moderní technologie a sociální sítě mají kromě pozitivních účinků i negativní vliv, 

zejména na mladou populaci. Tento trend se projevuje i v používané slovníku, slova typu důvěra, čest, 

pokora, důstojnost, zodpovědnost, ohleduplnost, mravnost, prosím, děkuji a nahradila je digitálním 

slovníkem. 

• Od 2. světové války jsou narušovány mezigenerační rodinné vazby. Děti opakují vzorce 

svých rodičů a kopírují je na další generace. 

• Vzniká závislost na internetu, která je způsobena přemírou času stráveného na internetu a sociálních 

sítích, důsledkem je ztráta a ochabnutí základních dovedností a lidských smyslů, roste digitální demence 

https://www.awashop.cz/histrion-c2845/
https://www.awashop.cz/digitalni-demence-c2843/
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snižuje se schopnost komunikace, Důsledkem je narůst nemocnosti u dětí (psychické obtíže, alergie, poruchy 

pozornosti, autismus, nadváha atd.). 

• Globálně narůstá zadlužení mladé generace a v celé EU roste nezaměstnanost mladých do 25 roků 

• Nevhodná strava ve fast foodech, nedostatek pohybu a narušený spánek, to jsou limitující faktory, které 

omezují dravý rozvoj dětí 

• Mladá generace středoškoláků a vysokoškoláků bývá i bývala často zneužívána k politickým i jiným účelům, 

jsou snadno manipulovatelní a nemají zkušenosti 

Díky nedostatku času rodičů a deficitu v péči i lásce vůči vlastním potomkům dochází k tomu, že mladí hledají umělou 

lásku a pozornost u domácích mazlíčků, mobilních telefonů a sociálních sítí. Na vývoj děti má vliv i prostředí. 

• Pokud dítě vyrůstá v nebezpečném prostředí, projeví se to v jeho osobnostním chování, stahuje se do sebe 

a nemluví nebo útočí a pohybuje se v nepřirozených extrémních pólech, stává se na nich závislé a záměrně je 

vyvolává. To se přenáší do dospělosti a způsobuje to selhávání a disharmonii ve vztazích. 

• Pokud dítě vyrůstá v bezpečném prostředí, obvykle se přirozeně pohybuje v celém spektru mezi 

extrémními póly, dítě je přirozené, nemá bloky a nemá to důsledky na jeho další vztahy. 

• Narušení přirozené odolnosti a harmonie v dětství provází jedince po celý život a ovlivňuje jeho rodinné, 

pracovní, partnerské a společenské vztahy tak, že jedinec neustále vyhledává extrémy, bez kterých nemůže 

žít, harmonie a klid se stávají jeho nepřítelem. 

Děti a rodina 

Rodina je základ státu. Tato jednoduchá věta dnes ztrácí svůj význam. Rodiny jsou neúplné, rozpadají se a partneři 

jsou často motivováni ekonomickými faktory a bydlením. V důsledku procesů, které probíhaly posledních cca 70 roků 

a v důsledku životní úrovně, ztrácí mladá generace zájem o rodinu a potomky. Co a jak přispívá k dalšímu rozkladu 

rodiny a její základní stabilizační a rozvojové funkce pro národ a stát? 

• Generační rozpad rodin, ztráta respektu vůči rodičům a autoritám obecně (učitelé, lékaři atd.), důsledkem 

jsou různé formy závislostí (např. digitální, drogová, herní atd.) podporují rozklad osobnosti. Závislosti 

vznikají nejčastěji u lidí, kteří žijí v sociálně slabém prostředí a neharmonické domácnosti, mají nízké 

sebevědomí, trpí úzkostmi, depresemi či syndromem ADHD. 

• Ztráta vlastní identity, sebevědomí a rodinného sytému způsobuje extrémy: LGBT, gender, změna pohlaví, 

poruchy osobnosti, digitální demence. Tento vývoj přiživují sociální sítě a vznik digitálního virtuálního 

ekosystému, který vytváří prostor pro skrytou identitu, útěk před zodpovědností a reálnými problémy. 

• Kariéra, touha po úspěchu a majetku je na prvním místě.  

• Díky rozkladu rodiny a blahobytu se vytváří neharmonické rodinné vztahy, děti se drží svých rodičů a stávají 

se z nich „MAMÁMCI“. Některé děti naopak při rozpadu rodiny zastoupí roli chybějícího partnera. 

ZAMYŠLENÍ: současný vývoj v nejvyspělejších zemích směřuje k postupnému stárnutí, degeneraci, vymírání a kolapsu 

(Calhounův experiment). Aby se tento vývoj mohl zvrátit, je potřeba pochopit, jaké změny se 

v rodinném systému odehrály v posledních osmdesáti letech. Ekonomicko-politické stimuly situaci 

neřeší. Jde o dlouhodobý proces, který vyžaduje změnu myšlení u jedinců i společnosti. Budoucnost 

každého státu, národa a civilizace stojí a padá na rodinách, dětech a jejich připravenosti pro reálný 

život, bez lásky a péče rodičů to není možné. 

Namíchaný koktejl neřešených a bagatelizovaných problémů, který jsme připravili našim dětem je přímo děsivý a 

v novodobé historii lidstva nemá obdoby, negativní účinky se zrychlují, koncentrují a mají celoplanetární podobu. 

Cílený rozklad rodiny a tradičních hodnot se zrcadlí ve stavu životního prostředí a společnosti. Tento mix se stává 

tak dalším spouštěčem v řadě, který čeká na aktivaci v nastávajícím období (připravená sněhová koule), 

str. 110. 

https://www.awashop.cz/digitalni-ekosystem-c2842/
https://www.awashop.cz/digitalni-ekosystem-c2842/
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JSOU SOUČASNÉ TECHNOLOGIE, PRŮMYSL 4.0 A UMĚLÁ INTELIGENCE PRO NAŠE DĚTI HROZBOU NEBO 

PŘÍLEŽITOSTÍ? 

Obnovení dětských her, pozornost a láska, komunikace z očí do očí, pobyt v přírodě i duchovní poznání se mohou 

stát základními kameny pro rozvoj a transformaci školy a dětí v rodinách. Moderní technologie nám mohou v tomto 

procesu prospět, důležité je znát jejich pozitiva i negativa. A naše svobodná volba potom rozhodne, čemu budeme 

věnovat svou energii a pozornost a naopak. Volba jedinců, pak ovlivní i společnost. 

POKUD SE SOUČASNÁ SPOLEČNOST NEZMĚNÍ (ve vztahu k přírodě a člověku), STÁVÁ SE ROBOTIZACE, PRŮMYSL 

4.0 A DIGITALIZACE „POSLEDNÍM“ HŘEBÍČKEM DO RAKVE PRO SOUČASNOU vyspělou CIVILIZACI 21. STOLETÍ. 

Děti a zdraví 

Konzumní způsob života, nedostatek pohybu a spánku, nevhodná strava a pitný režim, blahobyt, oslabená imunita a 

resilience jsou další klíčové faktory, které ovlivňují zdraví našich děti. Kolik dětí má dostatek 

pohybu na čerstvém vzduchu, nestravuje se fast foodech a jí ovoce nebo zeleninu ze zahrádky od 

babičky nebo přímo dozrávající plody v přírodě“? Důsledky na zdraví se projevují v těchto 

oblastech: 

• Objevují se mobilní zombies (smombies), tedy lidé, kteří se věnují pouze svému mobilnímu 

telefonu a nevnímají okolní svět. Klesá jejich fyzická kondice, neumí překonávat překážky v reálném životě, 

mají narušený spánek a odolnost organismu. 

• Seznamování dospívající mládeže se v celém světě přesouvá na telefonní seznamky, kdy umělá inteligence 

vybírá vhodného partnera. Tento trend, zejména ve velkých aglomeracích, umožňuje rychlé vztahy na jednu 

noc a tím podporuje rozpad modelu tradiční rodiny a trvalého vztahu. 

• Moderní technologie se stávají sociálním a zdravotním experimentem na dětech, příkladem je digitální 

dopaminová závislost, která podporuje rozklad osobnosti, psychické poruchy, deprese, úzkosti, strach 

z reálného života, různé alergie atd. 

• Nevhodná a stejnorodá fast foodová strava a slazené iontové nápoje způsobují překyselení, poruchy 

trávicího traktu a pokles obranyschopnosti organismu. Důsledkem je nárůst civilizačních a jiných nemocí. 

• Nárůst nemocí u dětí a dospělých je systémový problém, který je způsoben odklonem od přírody 

Současný civilizační model nás dále odděluje od přírody a oslabuje naše děti tak, že nebudou schopni včas reagovat 

na probíhající rychlé změny ve společnosti a přírodě. Tím se naplňuje se tzv. efekt vařené žáby. Projevuje se to 

nárůstem počtu civilizačních nemocí, poklesem psychické a fyzické odolnosti a také poklesem porodnosti. 

Některé laické postřehy z pozorování současné společnosti a člověka 

Z denního tisku i rádia často slyším, jak jsou Češi velcí milovníci domácích zvířat, zejména koček a psů. A kladu si 

otázku, co to znamená? Co nám tento fenomén zrcadlí o české společnosti?  A v jednom rozhovor jsem se dozvěděl, 

že vztah psa a jeho vlastníka je projev ovládání a závislosti. Jak tomu máme rozumět? Uved to na příkladu: pár 

mladých lidí si pořídí krásné chundelaté štěně, nejlépe takové, které je v současnosti tzv. IN. Postupně svému 

mazlíčkovi nakoupí vše, co je napadne a vycvičí si ho k obrazu svému, protože nevycvičený pes je známkou špatného 

majitele. A výchova jde rychle a pes poslouchá na slovo, neodmlouvá a pokud ano dostane „výchovně na zadek“ a 

nemá komu by si postěžoval. Poslušně chodí na vodítku při pravidelném venčení v pěkném kabátku a zato dostává 

různé pamlsky a kvalitní stravu, aby byl vizitkou vzorného majitele. Po návratu z práce domácí mazlíček neúnavně 

vítá svého majitele a stává se na něm chorobně závislý a často to platí oboustranně. A pokud je s mazlíčkem moc 

práce a omrzí se, lze ho jednoduše prodat nebo dát do útulků. Doba se mění a co tento trend vypovídá o některých 

majitelích domácích mazlíčků? 

https://www.awashop.cz/dopaminova-zavislost-c2876/
https://www.awashop.cz/dopaminova-zavislost-c2876/
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Ještě v minulém století byl v každém stavení na vesnicích pes, který hlídal dům a kočka chytala myši a pokud to 

nestačilo pochutnali si na zbytcích z domácnosti. Uplynulo několik desetiletí a situace se zásadně změnila. Kočkám a 

psům kupujeme speciální stravu a pamlsky, někteří mají i speciální příbytky, hračky a oblečení. Zbytky jídla, kterých 

v domácnosti řádně přibylo, vyhazujeme do popelnic. To je zásadní proměna, která se odrazila na významu pro 

člověka a také na blahobytu koček a psů za posledních 30 roků! Existují ještě pamětníci starých časů ve zvířecí říši na 

našem území? Doba se mění a změny se přenáší i do soužití lidí, koček a psů. Domácí mazlíčci se stali pro některé 

smyslem života i „moderním životním stylem“ a cestují všude s majiteli, mají veškerou jejich pozornost, servis a ti i na 

úkor vlastních dětí. 

• V Česku žije nyní cca 2,15 milionů psů a 1,1 milionu koček a v EU je to cca 66 milionu psů a 77 milionů koček. 

Paradoxem je, že většina se rodí na farmách ve stísněných podmínkách a to má důsledky i pro nové majitele. 

Domácí mazlíčci jsou dobrý byznys a na celém světě se za ně a jejich péči (krmivo, holič, veterinární péče a 

různé služby) utratí až 125 miliard dolarů (2018). Psa v Česku vlastní 64 % domácností a průměrně ročně za 

něj utratí cca 16 000Kč. 

• Říká se, že pes je přítel člověka a podle psa poznáš charakter člověka, ale také společnosti. Z venkovského 

hlídače se během let stal městský mazlíček, který sdílí ložnici se svým majitelem. Pes je otrok a dodává 

majiteli jistotu a bezpečí. Kočka je svobodomyslná a pohlcuje negativní energii. Pes nebo kočka se stávají 

středobodem života zejména pro ty lidí, kteří nechtějí v životě udělat změnu ve svém životě. 

• Se změnami ve společnosti, za posledních 30 roků, se změnila i plemena a rasy psů, která jsou preferována 

majiteli. Důsledkem změn je pravděpodobně vrůstající agresivita a individualismus ve společnosti. 

• Pes nebo kočka často nahrazují dítě, nebo životního partnera po ztrátě či velkém zklamání. Výběr náhrady je 

jednoduchý, nemusí se jí přizpůsobovat a mohou si vše dělat po svém, jak jsou zvyklí, nikdo jim nic nevyčítá a 

ani po nich nic nechce, zkrátka zvířecí partner je dokonalý a neodmlouvá, protože je dobře vychován. 

• I společnost si tohoto trendu všimla a když dříve budovala pouze pro děti dětská hřiště, dnes už buduje i 

agility hřiště. Přes tuto péči někteří mazlíčci sotva jdou, popadají dech a proto jsou pravidelnými návštěvníky 

veterinárních ordinací místo hřišť. 

ZAMYŠLENÍ: co se to stalo ve společnosti, že místo dětí a partnerů vídáme v rodinách domácí mazlíčky? Zpětným 

pohledem do minulosti zjišťuji, že většina dobře situovaných mladých párů v mém okolí nemá a ani 

neplánuje vlastní potomky. Chtějí realizovat osobní kariéru, mít volnost, nezávislost, nevázaný vztah a 

poznávat svět? Nebo je to důsledkem nedostatečné péče a lásky věnované dětem za posledních 100 roků? 

Nebo se nám tímto způsobem zrcadlí závislostní model OTROK A OTROKÁŘ, (oběť a viník) ve kterém žijeme? Tyto 

polarity se vzájemně přitahují a zrcadlili si své chování proto, aby tento model pochopili a dokázali se z této závislosti 

osvobodit. Tento model existuje nejen na úrovni párů, rodin, ale také ve společnosti. Co si o tom myslíte vy čtenáři? 
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Zajímavost: podle zjištění vědců dokáží i psi manipulovat s lidmi. Znáte ty „bezelstné PSÍ OČI“? Po tisíciletém soužití 

psa a člověka se psi naučili oční komunikaci a díky bezelstnému pohledu jsou schopni vyjádřit své požadavky, smutek, 

žárlivost, radost, oddanost, ochranu majitele atd. Současné dokáží také vnímat náladu svého pána a ví, kdy se zlobí, 

kdy je smutný nebo šťastný.  Pes dokáže svým výrazem dobře manipulovat a je schopný navodit výraz, kterým 

upoutá pozornost svého pána a dosáhne tak přesně toho, co právě chce. Díky soužití s lidmi se naučili psi ovládat 

svůj výraz tak, že se tváří podobně jako člověk. 

• Psí obočí vyvolává dojem smutku, a majitel má pocit, že potřebuje jeho péči. Psí obočí podporuje vytvoření 

pouta a komunikace mezi člověkem a psem, obě strany to potřebují, vytváří se tak oboustranná závislost. 

• Při interakci lidí s psími mazlíčky dochází na obou stranách k uvolňování hormonu lásky – oxytocinu 

(podobně jako u matek a novorozenců). Mladou generaci přitahuje pouze rychlá náhražka. 

Tyto moje postřehy a pozorování nemají za cíl kritizovat, ale pouze demonstruji některé jevy; které se odehrávají ve 

společnosti. Souhlasím s tím, že pes je pro člověka velmi důležitý společník a pro každého má jiný význam, funkci či 

smysl. Pokud jsem se někoho dotkl svými postřehy, předem se všem omlouvám. Problémem není domácí mazlíček, 

ale vaše reakce na to, když vám z nějakého důvodu odejdou ze života? Jaká bude vaše reakce? Ohrozí tento fakt 

zásadně váš život, psychiku nebo smysl života, tak e se hrotíte? A to je vše, co jsem chtěl tímto zamyšlením říci. 

• Přítomnost psa u mladých párů signalizuje nedostatek pozornosti a lásky od svých rodičů. Umělou náhražku 

oxytocinu získávají rychle a uměle prostřednictvím domácího mazlíčka, aniž tuší hlubší souvislosti. 

Na lidskou psychiku působí i klimatické změny napříč populací 

Mladá populace s medializací klimatických změn v posledních letech pociťuje environmentální žal či ekologickou 

úzkost. Některé skupiny osob to paralyzuje v běžném životě a tito lidé nevědí, co mají dělat, aby dále neničily 

planetu, dostavuje úzkost a deprese. Některé skupiny to naopak radikalizuje, protože mají strach z neřešitelné 

situace, která může skončit až zánikem civilizace. Řešení vidí pouze v aktivním boji za záchranu planety, protože 

https://www.awashop.cz/zanik-civilizaci-c2881/
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nemohou sedět a čekat na příchod konce. A také existuje skupina, které se rozhodla, že nechce mít děti, aby je 

ušetřila této budoucnosti, protože si myslí, že porodit dítě je to nejhorší, co může někdo provést životnímu prostředí. 

A to je stručný přehled názorů a pohledů části populace na klimatické změny, které působí na lidskou psychiku a 

mění životy. Jsou ti i jiné Formy protestů, zákazů a medializace. 

• Někteří lidé, alarmisté, s ekologickou úzkostí pociťují averzi vůči lidem, kteří nesdílejí jejich obavy, a to v nich 

vzbuzuje agresivitu, která se šíří s rostoucí masou lidí, kteří se radikalizují a stupňují své ekologické 

požadavky. Proti se aktivizuje skupina odpůrců a oba tábory stojí nesmiřitelně proti sobě. 

• Přibývá zbrklých populistických nařízení a zákazů typu: jednorázová brčka, kelímky, plastové láhve a tašky, 

vysazování stromů, které mají řešit změny klimatu a obyčejný člověk se v té záplavě přestává orientovat. 

• Verena Brunschweigerová, feministka, autorka knihy Osvobození od dětí namísto bezdětnosti, ve které 

mimo jiné vyzývá, aby mladí neměli děti. 

• Novým fenoménem roku 2019 se staly výzvy, popularita i odsuzování Gréty Thumbergové.  

ZAMYŠLENÍ: medializovaná Gréta přispěla ke globální diskuzi a zviditelnění problému klimatických změn na 

mezinárodní úrovni, přesto žádná zásadní změna ve vyspělém světě díky Grétě nenastala. Oslovila pouze 

mladou generaci, která hledá únikové oblasti, kterým by se mohla věnovat a přinášela jim vzrušení, 

důležitost, veřejný obdiv. Pro některé je boj za klimatické měny útěkem z rodinného života. Výsledkem je 

neužití mladé populace a pouze odsouvání problému na další generace. 

Lidská psychika, radikalizace, stres, agresivita, nejistota a extrémy počasí mohou způsobit vlnu nespokojenosti u 

mladé populace, Tato kombinace se stává dalším spouštěčem v řadě, který čeká na aktivaci 

v nastávajícím období (připravená sněhová koule), str. 111. 

CIVILIZACE ZANIKALY, ALE LIDÉ ZPŮSOBENÉ PŘEKÁKY VŽDY PŘEKONALI DÍKY SVÉ CHYTROSTI, MOUDROSTI, 

HOUŽEVNATOSTI, PRACOVITOSTI A DUCHOVNÍMU POZNÁNÍ. 

Chronické pracovní vyčerpání pocit vyhoření, ztráta smyslu života 

Syndrom vyhoření je stav chronického pracovního vyčerpání, který nejčastěji postihuje lékaře, zdravotní sestry, 

učitele, manažery a další exponované, psychicky náročné profese s největší mírou zodpovědnosti. K podobnému 

stavu dochází také při ztrátě životního partnera.  V současnosti postihuje tento stav stále více i mladou generaci. 

Chronické vyčerpání, nespavost, stres, bolesti hlavy a neschopnost oddělit pracovní a osobní život jsou běžné 

příznaky workoholiků. Důsledkem může být ztráta smyslu života a psychické a fyzické zhroucení. Příčinou obvykle je 

koncentrace jedince pouze na jednu oblast nebo aktivitu, která následně přeroste v závislost a vede k psychickému a 

fyzickému kolapsu, v krajním případě i k sebevraždě. Někteří tento akutní psychický stav řeší pomocí alkoholu, 

stimulantů, drog nebo léků, a to ještě situaci zhoršuje, nastává začarovaný kruh. 

• Manažeři firem se stávají nejohroženějším druhem, protože řeší úzkosti, pocit vyhoření, nízké sebevědomí i 

strach z chyb. Tento skrytý trend se zrychluje a zasahuje jako mor další části společnosti. 
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ZÁVISLOST JE DŮSLEDKEM NARUŠENÝCH VZTAHŮ a nedůvěry v sebe (nepřijetím vlastního JÁ), proto je tělo 

v rovnováze! 

„ZTRÁTA PUDU SEBEZÁCHOVY“, TAK BY SE DAL NAZVAT NOVÝ VIR, KTERÝ SE ŠÍŘÍ DIGITÁLNÍM 

EKOSYSTÉMEM BEZ POVŠIMNUTÍ 

ZAMYŠLENÍ: výše popsané příklady jasně ukazují, že dochází k zásadní změně v celé civilizaci. Přecházíme z přírodně-

průmyslového ekosystému do digitálního ekosystému. Většinová populace však tuto rychlou změnu vůbec 

neregistruje, nechápe její důsledky, ztrácí pud sebezáchovy, stává se plíživě závislá a naplňuje se tak efekt 

vařené žáby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.awashop.cz/efekt-varene-zaby-c2838/
https://www.awashop.cz/efekt-varene-zaby-c2838/
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4. Přírodní síly působí na člověka, naši planetu i celý vesmír 

Při cestě po dálnicí z Brna do Prahy můžeme propadnout pesimismu, když se rozhlédneme a na některých úsecích, 

zejména na Vysočině, to vypadá jako v měsíční krajině. Pro některé cestující může být takový 

zážitek natolik frustrující, že se uzavřou se do svého světa a dění v přírodě je přestane zajímat. Pro 

některé to naopak může být impulsem a výzvou pro akci a aktivně se zapojí do obnovy lesů a 

ochrany životního prostředí. A někteří teprve na vlastní oči uvidí, v jakém alarmujícím stavu jsou 

naše lesy. Takový stav však není jen v lesích, ale i na polích a v živočišné říši se mluví o globální 

vymírání druhů. Společnost je rozdělena v názoru na příčinu klimatických změn a vědecká obec nemá také jednotné 

stanovisko. Jisté je, že ve Vesmíru a na planetě probíhají cyklické změny, například střídání glaciálu a interglaciálu, 

kdy se měnila hladina oceánů a na konci doby ledové byla asi o 130 metrů níže než dnes. S oteplením přišla potopa 

světa a došlo k zatopení částí kontinentů (Atlantida, Lemurie, atd.). Z historie také víme, že v minulosti již bylo pět 

hromadných vymírání živočišných druhů, které nebyli působeny člověkem. Zajímavý je také fakt, že podle analýzy 

lidské DNA je cca 10 % neznámého nepozemského původu. Jak je to tedy s vývojem člověkem na planetě? Má 

dynamický růst populace za posledních 200 roků nějakou souvislost s klimatickými změnami a cyklickými měnami na 

planetě? Opakují se cyklicky zániky civilizací za posledních 10 000 roků? Podle některých vědců ano a tyto kolapsy 

jsou ovlivněny i klimatickými změnami a suchem. Stojí na prahu kolapsu i naše civilizace? 

• Největší růst populace na planetě se odehrává v oblastech, kde je díky klimatickým změnám současně i 

nedostatek vody, potravin a práce, důsledkem mohou být další vlny velkých migrací (podle odhadů se může 

jednat až o nižší stovky miliónů osob) z těchto postižených oblastí zejména do Evropy a bohatých krajin na 

severní polokouli 

• Až 75 % populace bude do roku 2050 žít ve městech, obyvatelé se koncentrují na „malém území“, to 

způsobuje větší zranitelnost (nárůst nemocí, větší spotřeba energie a potravin, vznik konfliktů, větší tlak na 

životní prostředí atd.) 

UNIVERZUM VYMEZILO NAŠÍ CIVILIZACI ČAS PRO EXISTENCI či TRANSFORMACI, KTERÝ JE OMEZENÝ I 

KLIMATICKÝMI ZMĚNAMI, které mění podmínky pro život na ZEMI! Kolik máme času? 

Klimatické změny 

Přečetl jsem si zajímavou informaci: již v roce 1979 vypracovala skupina vědců klimatologů Charneyovu zprávu, která 

se stala mezníkem, protože popsala velmi objektivně a komplexně dopady globální lidské činnosti na atmosféru a 

globální změnu klimatu. Klimatologové představili hypotézu budoucího vývoje oteplení a koncentrace CO₂. Současný 

stav klimatu v zásadě potvrdil jejich zjištění a moderní technologie a věda se v zásadě ztotožnila se závěry této 

zprávy. 

• Klimatologové odhadují zdvojnásobení hladiny CO₂, které povede k oteplení o 1,5 ℃ - 4,5 ℃ 

• Od roku 1979 do roku 2019 se průměrná koncentrace CO₂ v atmosféře zvýšila o cca 21 %, průměrná globální 

teplota se zvýšila o cca 0,66 ℃ 

• 11. 5. 2019 byla zaznamenána hodnota 415,26 ppm (průměr za květen 2019 činí 414,7 ppm). V roce 2018 se 

oxid uhličitý zvýšil o 2,5 ppm ve srovnání s předešlým rokem 

• On-line mapa fytoplanktonu (chlorofyl) ve světových oceánech v závislosti na ročním období (pulzuje od 

rovníku k pólům). Tvorba fytoplanktonu (produkuje více jak 50 % kyslíku na planetě a spotřebovávána při 

fotosyntéze) je spojena s erozí půdy, která směřuje v tocích z pevniny do oceánů (podporuje jejich růst, 

protože je zdrojem živin pro fytoplankton) 

Malá odbočka. Při návštěvě Himalájí jsme měli osvíceného průvodce, který nám od začátku dvacetidenního tracku 

kladl na srdce: jsme tady jen návštěvníci a nikdo, kdo přijde po nás, nesmí poznat, že jsme tu byli před ním 

https://www.weforum.org/agenda/2019/05/co2-in-the-atmosphere-just-exceeded-415-parts-per-million-for-the-first-time-in-human-history/
https://research.noaa.gov/article/ArtMID/587/ArticleID/2461/Carbon-dioxide-levels-hit-record-peak-in-May
https://earthobservatory.nasa.gov/global-maps/MY1DMM_CHLORA
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(myšleno nezanechat po naší návštěvě žádné stopy v podobě odpadků atd.). A toto jeho poselství a zkušenost 

změnilo můj pohled na vztah přírody a člověka. I Vy můžete šířit toto poselství okolo vás, pokud s vámi souzní.  

Níže uvádím několik bodů a názorů souvisejících se změnami klimatu, které jsem zaznamenal. 

• Podle některých vědců máme pouze 11 let na snížení celosvětových emisí o 50 %, abychom dosáhli cíle 

zvýšení průměrné teploty max. o 1.5 °C, prolomením této hranice může být „bodem zlomu“, kdy další růst 

teploty může způsobit nezvratné klimatické změny na planetě. 

• Nově příchozí (invazivní druhy) rostliny, stromy a živočichové jsou signálem přírody, která nám ukazuje 

svoji reakci na probíhající klimatické změny (místní příroda se mění a přizpůsobuje se změně klimatu, 

posouvá se klimatické pásmo směrem k severu, přibývají teplomilné druhy a mizí chladnomilné druhy) 

• Klimatické změny jsou přirozeným cyklickým jevem, současná podoba se svojí dynamikou vymyká 

přirozeným přírodním cyklům, tento zrychlený proces je vyvolaný intenzivní činností člověka, který narušuje 

přirozenou rovnováhu a cykly přírody 

• Současné modely klimatických změn neberou dostatečně v úvahu zpětnovazebné smyčky, které mohou 

oteplování ještě zesílit, například díky uvolňování skleníkových plynů z permafrostu, ztrátě ledovců v západní 

Antarktidě, úbytku kyslíku z oceánů, půdy a zemské atmosféry. Nárůst teplot může být vyšší, než jsou 

současné odhady pro rok 2030 a 2050 

• Ještě na začátku tohoto desetiletí jsme téměř neznali sucho (povodně a sucho jsou dvě strany jedné mince), 

protože nás trápily povodně a sucho jsme příliš nevnímali jako nějaký velký problém. Ale po 6 letech se 

situace otočila a sucho se stává (podobně jako dříve povodně) devastujícím činidlem v krajině a celé civilizaci 

(narůstá strach a nejistota co přijde) 

• Bezprecedentní je rychlost postupu klimatických změn. Nevíme, zda jsme schopni dosáhnout klimatické 

neutrality v Evropě i ve světě do 2050 a bude to stačit? To, co pozorujeme nyní na vlastní oči, mělo přijít až 

za 30 let. Dá se očekávat, že prognózy na rok 2100 se mohou naplnit již v roce 2050 nebo dříve? To zatím 

nevíme. 

• Zvyšování vibrací planety Země a pulzování zemského jádra může přispívat k jejímu oteplování (tento fakt 

může být provázaný i se zvýšenou aktivitou Slunce a Milankovičovými cykly) 

Dočetl jsem se ve zprávě vědců (IPCC 2019): podle nové analýzy se bez okamžité a drastické akce v globálním 

měřítku (koordinovaná průmyslová, energetická i ekonomická strategie s „nulovými emisemi“ a krizovým scénářem), 

se může stát oteplování Země do roku 2050 (růst teploty až o 3 °C) existenční hrozbou pro celé lidstvo, kterou už 

nepůjde zvrátit a dojde ke zhroucení lidské civilizace v současné podobě, protože 35 % světové půdy a 55 % světové 

populace bude vystaveno vysokým teplotám neslučitelných se životem. 

Společnost vnímá současně probíhající klimatické změny třemi způsoby:  

• Klimatické změny jsou způsobené činností člověka (příčinou jsou skleníkové plyny ze spalování fosilních 

paliv, průmysl, intenzivní zemědělství atd.), tento názor zastává většinová populace 

• Klimatické změny jsou způsobené přirozenými procesy ve Vesmíru a na planetě Zemi (přirozený cyklický 

jev, který se pravidelně opakuje a průběh uvnitř cyklu je nepředvídatelný) 

• Klimatické změny jsou způsobené kombinací výše uvedených dvou faktorů (vše je vzájemně propojené) 

Jak vnímám příčiny současných klimatických změn (ve zjednodušené podobě)? 

Současnou situaci v Přírodě a společnosti vnímám jako souběh mnoha faktorů (více cyklů), kdy je velmi obtížné 

objektivně posoudit, co je hlavní příčinou klimatických změn. Člověk se dle mého názoru stává pouze katalyzátorem 

těchto změn, odborná i široká veřejnost je v tomto ohledu velmi polarizovaná. Níže uvádím několik bodů, které jsem 

zaznamenal na téma změn klimatu. 

https://www.awashop.cz/stromy-c1563/
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• Pravidelné cyklování přírody a planety Země (střídání ročních období, doby ledové a meziledové, Sluneční 

maxima a minima atd.) v Univerzu 

• Rychlé odlesňování pralesů zejména v Brazílii (například na produkci sóji a masa pro export) a na Sibiři  

• Člověk se stává pouze urychlovačem těchto změn, odborná veřejnost je v tomto ohledu velmi polarizovaná  

• Materiálně orientovaná západní společnost (kapitalismus 21. století, str. 57), je orientovaná na krátkodobý 

zisk, trvalý růst a spotřebu, bez ohledu na způsobené důsledky pro civilizaci (důsledkem této strategie je, že 

budoucí generace našich dětí, budou splácet naše dluhy) a budoucí vývoj na Zemi. Hlavním motorem růstu je 

život na dluh většinové populace a přírody 

• Klimatické změny v globálním měřítku se velmi zrychlují, narůstá stres a agresivita lidí (civilizace ovlivňuje 

přírodu a naopak příroda ovlivňuje jedince i celou civilizaci). Stres, strach a agresivita v některých lidech 

vytváří tzv. “emoční matrici“ (termín, který jsem slyšel na přenáškách Václava Cílka), vznikají bloky 

(přestáváme vnímat okolní realitu, ztrácíme pud sebezáchovy, jsme závislí na technologiích a problémy 

přírody nás nezajímají, protože se máme dobře) a vytlačujeme některé informace a události z našeho okolí 

• Přemnožení lidského druhu na planetě (za posledních 60 let vzrostla populace o 157 %) 

• Dynamický růst dluhů (které jsou nesplatitelné), přestože žijeme, podle sdělovacích prostředků, v blahobytu 

(jak jsme se v novodobé historii lidstva ještě neměli). Žijeme na dluh přírody, spotřebováváme více než je 

schopna planeta obnovit. Tyto dluhy jsou velmi negativním dlouhodobým jevem (žijeme na dluh budoucích 

generací), který plně zastiňuje pozitivní vysokou materiální úroveň lidstva. Planeta je znečištěna toxickým 

odpadem, máme kontaminované vodní zdroje (mikroplasty, pesticidy, herbicidy a jejich metabolity), lesy a 

půda je zamořena toxiny, degraduje a je zasažena erozí. 

• Kumulace a zrychlování problémů globální civilizace jsou viditelné všude (při kumulaci problémů přestává 

být situace řešitelná lokálně v krátkém časovém úseku, řešením je pouze globální koordinovaná reakce 

civilizace na odvrácení kolapsu) 

• Otálením ztrácíme manévrovací prostor a čas (děláme pouze vynucené rychlé kroky), nutné zásadní změny 

jsou dlouhodobého charakteru (účinek je vidět za 10 a více roků) a často v rozporu se spotřebním 

způsobem života a ekonomickými a mocenskými zájmy, proto chybí politická vůle na komplexní 

koordinované globální řešení a spolupráci, chybí i zodpovědnost lokálních lídrů, kteří by dokázali prosadit 

nepopulární kroky, řešením je pouze odkládání problémů a přijímaní nových deklarací, nařízení a zákonů 

• Dlouhodobé globální vize a závazky se drolí, protože světoví lídři se nedokážou shodnout, globální 

spolupráce je paralyzovaná a čas utíká  

• Na celoplanetární negativní trend klimatických změn působí negativně i rostoucí populace, která chce ještě 

více spotřebovávat, nechce se omezovat, tento trend bude podporovat další růst skleníkových plynů a 

dalších negativních důsledků 

• Technologický paradox, na jedné straně se snažíme omezit fosilní paliva pro průmysl a automobilovou 

dopravu atd. s cílem snížit CO₂  a na druhé straně nám dynamicky roste produkce CO₂  způsobená výrobou 

moderních technologií (cloudy, výroba elektromobilů, virtuální měny, 5G sítě atd.) 

• Lidská populace postupně ztratila „duchovní rozměr“, který je nezbytný pro soužití populace s Přírodou 

v UNIVERZU 

Pouze ČTYŘI NEJVĚTŠÍ ZNEČIŠŤOVATELÉ (ČÍNA, USA, INDIE A RUSKO) JSOU ZODPOVĚDNÍ ZA POLOVINU 

VEŠKERÉHO VYPRODUKOVANÉHO OBJEMU SKLENÍKOVÝCH emisí (CO₂)! Tento fakt mimo jiné vyžaduje existenci 

globální solidarity a spolupráce (hlavně těch velkých emitentů), jinak máme velký globální problém! 

Korálové útesy a jejich zachování, jsou klíčové pro život v oceánech, zajišťují stabilitu, jsou zdrojem života a 

biodiverzity. To, co znamenají korálové útesy pro světové oceány, totéž znamenají pralesy (Amazonie, Kanada a Sibiř) 

pro kontinenty. Korálové útesy a pralesy jsou klíčovými planetárními systémy, které jsou indikátory stavu přírody na 

planetě. Každá desetina stupně celsia zvýšené teploty na planetě, která se nenaplní, má klíčový význam pro lidské 

zdraví, přístup k potravinám, sladké vodě, vymírání zvířat a rostlin, včetně přežití korálových útesů, mořského života 

pralesa a jeho ekosystému. 

https://www.awashop.cz/cyklovani-c2866/
https://www.awashop.cz/emocni-matrice-c2726/
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"JSME PRVNÍ GENERACE, KTERÁ PLNĚ CHÁPE A POCIŤUJE ZMĚNU KLIMATU A možná POSLEDNÍ GENERACÍ, 

KTERÁ S TÍM DOKÁŽE NĚCO UDĚLAT." 

Změny klimatu (oteplování a sucho) způsobují cyklické stěhování lidí (migrace za vodou, potravinami a prací), 

stromů, zvířat, rostlin a mraků směrem k pólům a naopak, je to přirozený proces ((pohyb od rovníku k pólům (pokud 

je překážka, pak ve směru západ a východ) a naopak v závislosti na změnách klimatu)). Přirozeným hybatelem těchto 

procesů jsou přírodní a planetární cykly, které jsou vzájemně provázané v dynamické rovnováze v UNIVERZU. 

V tisku jsem si přečetl návrh řešení: k prosazení ekonomické, energetické, dopravní a průmyslové strategie nulových 

emisí uhlíku v celosvětovém měřítku potřebujeme globální mobilizaci zdrojů, abychom vybudovali průmyslový 

systém s nulovými emisemi pro obnovu bezpečného klimatu (obdoba Marshallova plánu po 2. světové válce), pokud 

se to však do roku 2050 nepodaří, mohou se stát klimatické změny „existenční hrozbou pro lidskou civilizaci“, 

které nelze zvrátit! 

Na začátku srpna 2019 vyslovil „zajímavou myšlenku“ ministr životního prostředí, globální změnu klimatu nelze 

zastavit, je ale možné ji „zpomalit“, protože Evropa produkuje pouze 9 % světových emisí. Sucho a kůrovcová 

kalamita jsou v Česku cela bezprecedentní za stovky roků a v případě Polska je to posledních tisíc roků. Co to 

zpomalení bude znamenat za 30 roků, již neprozradil. 

Vyspělý bohatý západní svět má jeden zásadní velký problém, protože žije dluh celé planety a chudých zemí. 

Dynamicky rostoucí populace například v Indii, Pákistánu, Brazílii a Africe správně a oprávněně argumentuje: Vy jste 

si žili posledních 200 let v rostoucím luxusu, od průmyslové revoluce jste zvyšovali koncentrace CO₂, znečištění 

moří a devastaci přírody. Nyní od nás chcete, abychom se my uskromnili? Tak nám to zaplaťte!  Západní svět mlčí, 

protože má „máslo na hlavě“, nenabízí těmto zemím žádné zásadní řešení a dále pokračuje ve svém dluhovém 

kapitalismu 21. století,  

 

https://www.awashop.cz/kapitalismus-21-stoleti-c2858/
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Tento stav jen odráží reálný stav věcí na planetě a neschopnost řešit problémy, které se kumulovaly posledních 200 

roků dynamického růstu západního světa (model importu znečištěného ovzduší v důsledku globální spotřeby 

vyspělého západního světa, který spočívá v nákupu komodit, výrobků a potravin z rozvinutých zemí, negativní 

důsledky globalizace zůstávají v exportních zemích), který žije na dluh těch chudších na planetě! Jak dopadne tento 

střet „BOHATÝCH a CHUDÝCH“, ukáže příští desetiletí (po roce 2020). Co si o tom myslíte Vy? 

ZAMYŠLENÍ: Jsou obnovitelné zdroje v podobě energie z větru, slunečního záření a biomasy cestou pro 21. 

století?  Solární farmy zabírají 450krát víc půdy než jaderné elektrárny a větrné elektrárny zabírají 700krát 

více půdy než nádrže na zemní plyn, aby přitom vyrobily stejné množství energie. Jsou ekonomicky, 

disponibilně a teritoriálně obnovitelné zdroje energie výhodnější než jádro a plyn? Myslím si, že rychlost, 

s jakou potřebujeme vyřešit přechod na ekologický, dostupný a levný zdroj energie se nám může stát 

osudným a mohou se tak potvrdit závěry prof. Bárty o 7. faktorech zániku civilizaci. 

• Neochota vyspělé a „bohaté“ západní civilizace platit vlastní finanční a planetární dluhy žene současnou 

civilizaci 21. století do kolapsu (dluhového, přírodního a hospodářského)! 

• Důsledkem neochoty splatit dluhy je rostoucí globální napětí mezi bohatými a chudými, kteří jsou 

v početní převaze a nemají co ztratit! 

Neochota platit za své dluhy a rozdělit se s chudšími zeměmi o svoje „BOHATSTVÍ“ je další spouštěč v řadě, který 

čeká na aktivaci v nastávajícím období (připravená sněhová koule). Více str. 111 

 

Vývoj srážek a průměrných teplot v Česku za posledních 50 roků 

Z uvedených grafů je mimo jiné zřejmé, že průměrné množství srážek se v druhé dekádě 21. století snižuje a 

současně na druhém grafu vidíme, že ve stejném období roste průměrná teplota. Tato kombinace nepříznivě působí 

na životní prostředí a důsledky vidíme v naší krajině například ve zdecimovaných lesích a vyschlých vodních tocích. 

https://www.awashop.cz/zanik-civilizaci-c2881/


43 
 

středa 25. září 2019 

 

 

Zásadní faktory a trendy, 

které ovlivňují klimatické změny (ovlivněné lidmi a Přírodou) 

Narůstá kumulace negativních faktorů v různých oblastech přírody a společnosti (činností člověka), dochází 

ke zrychlování procesů s kaskádovitým efektem. Průběh těchto procesů není lineární, ale exponenciální 

s celoplanetárním rozměrem a to situaci ještě umocňuje. Z malého potoka se může stát povodeň, která ve svém 

okolí smete vše, co se jí postaví do cesty. Co vše ovlivňuje faktory a trendy klimatických změn a jejich řešení? 

• Cyklování přírody je přírodní provázaný proces, který se opakuje (glaciály, interglaciály, střídání ročních 

období, posun geografického pólu, vývoj ve spirále atd.) a reaguje na změny způsobené člověkem (str. 129) 

• Růst počtu obyvatel, jejich koncentrace do měst a tím i růst a koncentrace spotřeby (růstový trend) 

• Celosvětová spotřeba roste (měřená růstem HDP), orientace na rychlý zisk trvá, hnací motor kapitalistické 

společnosti dál pracuje na plné obrátky (růstový trend) 

• Roste objem mezinárodní dopravy, průmyslu, obchodu, energetiky, zemědělství, tyto oblasti současně 

patří mezi největší znečišťovatele životního prostředí (růstový trend) 

• Přechod na digitální a informační kontrolovanou společnost způsobuje další prohlubování současných dluhů 

a koncentraci majetku (růstový trend)  

• Ekologický dluh planety se zvětšuje (skleníkové plyny, těžba surovin, průmysl, zemědělství, doprava, čerpání 

podzemních zdrojů vody atd.), ani moderní technologie nedokázaly zatím tento trend zvrátit, spíše naopak 

(růstový trend) 

• Roste globální zadlužení státu, měst i obyvatel díky konzumnímu způsobu života, (růstový trend) 

• Díky průmyslu a chemizaci zemědělství se urychluje globální vymírání hmyzu a ptactva (snižuje se 

biodiverzita a pestrost přírody, podporují se monokultury), dochází ke spuštění samodestrukčního procesu 

https://www.awashop.cz/ekologicky-dluh-planety-c2728/
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• Roste chudoba a polarizace v globálním měřítku, ale také polarizace mezi globálními mocnostmi, důsledkem 

je neřešení problému a jejich odkládání či bagatelizování 

• Nové závody ve zbrojení a obchodní války ještě vyhrocují situaci, omezuje se obchodní spolupráce a roste 

nedůvěra mezi státy (obchodní války, sankce, manipulace s kurzy měn atd.), to znemožňuje shodu na řešení a 

rychlou koordinovanou globální spolupráci na řešení klimatických změn na planetě 

• Čím větší budou klimatické změny a tyto problémy se budou řešit později, tím to bude dražší a s většími 

následky pro celou společnost  

• Narušování a ničení zemského povrchu (odlesňování, intenzivní zemědělství, regulace toků, liniové stavby, 

těžba surovin, rostoucí urbanizace a ničení vegetace atd.) způsobuje přehřívání a vysušování (mění se 

energetický režim zemského povrchu). Téměř vše je v přírodě určitém stupni narušení, příroda se nemůže 

jednoduše vrátit do původního stavu, protože už ani nevíme, jak takový stav vypadá 

• Zásadním způsobem je narušena biodiverzita v oceánech (zejména intenzivním rybolovem) a na souši 

(vymírání druhů) 

• Blahobyt západní civilizace způsobuje, že až 40 % veškerého jídla na planetě, které vyprodukujeme, 

se vyhodí, to je ohromná uhlíková stopa a současně téměř miliarda lidí hladoví (prof. Václav Smil) 

TEZE LAIKA: Mikroorganismy (které jsou provázané s pevninou, atmosférou a oceány) se podílí na koloběhu kyslíku, 

dusíku, uhlíku atd. Důležitou roli v tomto koloběhu hrají rostliny, zvířata, ryby a fytoplankton (fotosyntéza). 

Mikroorganismy a voda (vodní pára, voda a led) vytváří provázaný plastický tok, který podporuje dynamickou 

rovnováhu, diverzitu, homeostázi a život na planetě.  

Současné vyspělé státy řeší snižování emisí exportem výroby (propracovaná globalizace umožnila levnou dopravu, 

pracovní sílu a elektrickou energii, to vše způsobuje další růst emisí a znečištění životního prostředí, protože roste 

globální spotřeba) do třetích zemí, a tak ještě více prohlubují chudobu, devastaci přírody a oddalují stále nákladnější 

řešení klimatických změn. Příčinou je základní zákon kapitalismu: „Buď budeš dynamicky ekonomicky růst a požírat 

druhé, nebo budou ekonomicky růst ti druzí a ekonomicky sežerou tebe.“ (tento základní zákon realizovaný lidmi 

způsobí export klimatické zkázy pro celé lidstvo). 

Růst teploty způsobuje přirozenou migraci obyvatelstva (území je neobyvatelné díky vysoké teplotě, není tam voda 

ani dostatek potravin), kterou známe z historie tzv. „stěhování národů“. Většina lídrů si (ne)uvědomuje, že čím větší 

budou klimatické změny, tím více peněz to bude stát, abychom se přizpůsobili. Ale to přece zaplatí pracující většina, 

ne my! 

• Změny v Přírodě již probíhají, ale my jim nerozumíme, nevíme, co nás čeká v příštích desetiletích. Již 

nemáme čas na neproduktivní polemiku a hádky 

• Člověk jako lidský druh, který přežil stovky tisíc roků, se dokáže přizpůsobit, ale vyžaduje to od něho 

vnímavost, zvídavost, pozorovací talent, motivaci, spolupráci a chuť 

• Kde můžeme hledat inspiraci? V aplikacích moderních technologií? V Přírodě?  

ZAMYŠLENÍ LAIKA, kladu si otázku: Jsou lidé schopni (jako jedinec nebo společnost) se přizpůsobit změnám, když se 

mezi sebou hádají, válčí a nerespektují jeden druhého? Je schopna se vládnoucí elita z různých zemí 

shodnout na globálním řešení a pomoci si navzájem? Existuje nějaké rychlé a efektivní řešení na zmírnění 

přicházející klimatické změny? Mám pocit, že čas, který jsme měli, je vyčerpán, překonali jsme bod 

obratu a stojíme na prahu „bodu zlomu“ změna je téměř nemožná. Co si o tom myslíte Vy? 

Paradox dnešní doby, který má „úžasně“ barvitý název! „Společensky zodpovědné investování“, evropská burza 

EURONEXT vytvořila globální index Euronext CDP Environment World EW, který zahrnuje pouze akcie firem (např. 

L´Oreal, Alphabet, Total a Microsoft), které se chovají nejzodpovědněji v oblasti klimatu, nakládání s vodními zdroji a 

lesy. Kladu si otázku: napravují tyto firmy škody, které jsme způsobili v přírodě, (vysazují lesy, zvyšují vsakování 

půdy, revitalizují regulované toky)? NE! Ale možná se pletu a je to opravdu tak? Začíná se mně motat hlava a 

přestávám tomu dnešnímu světu úplně rozumět, je to „postavené úplně na hlavu“, ekonomický svět se zbláznil! 
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Základním kritériem pro tyto investice zůstává zisk investorů, nebo je tam klíčový jiný prvek, který zohledňuje 

potřeby přírody a omezuje zbytečnou produkci a závislost? NE, nepletu se! 

• Jakými principy se řídí fond Breakthrough Energy Ventures (mezi investory jsou největší miliardáři Jeff Bezos 

Bill Gates nebo Richard Branson), je to také filantropie nebo kapitalismus 21. století, anebo je to reakce na 

výzvu miliardářů, kteří žádají vládu o vyšší zdanění bohatých a zmírnění chudoby? (str. 104) 

• Na výše popsaném „společensky zodpovědném investování“ těchto firem jsem nic „společensky 

zodpovědného“ vůči přírodě nenašel, ani jsem tyto firmy v přírodě koutkem oka nezahlédl (je ale pravda, že 

na oblohu jsem se nedíval)! Omlouvám se. Ale i zodpovědní investoři požadují zisk, ale rozhodně větší, než 

ti, co jsou nezodpovědní! 

Podobné situace je i s investicemi do vody a vodárenství (voda je totiž stále vzácnější obchodní artikl). Například fond 

Sustainable Water & Waste Fund investuje do čističek, zadržovacích systémů a do projektů specializujících se na 

výrobu vodohospodářských zařízení a technologií. 

• Dá se očekávat, že díky těmto investicím bude dostatek vody pro lidskou populaci a zemědělství na planetě, 

zejména v chudých částech světa? Nebo tyto investiční fondy zajímá něco jiného, mají sociální cítění? NE! Je 

to pouze udržitelný tok zisků (podobně jako u „společensky zodpovědného investování), který zaplatí chudá 

populace, protože v příštích letech bude růst cena vody i díky těmto investicím, novým technologiím a 

požadavkům akcionářů! Ti si totiž dokázali spočítat, že voda bude mít cenu „zlata“. Mohu se mýlit, protože 

jde přece o „Společensky zodpovědné investování“, které je empatické vůči nemajetné populaci. Čas nám 

ukáže, kde je pravda. 

• Na výrobu jednoho automobilu se spotřebuje cca 140 000 litrů vody, přežijí výrobci automobilů například 

v Česku nebo Slovensku, když budou muset zaplatit za vodní dluh? 

• AHA!? Konečně jsem to začal trochu chápat, investoři zjistili, že voda (a s ní spojený byznys) je nedoceněná 

komoditní investice, proto strmě poroste její cena, držme si klobouky! 

ZAMYŠLENÍ: „Společensky zodpovědné investice“ fondů kvalifikovaných investorů do v oblasti 

klimatu, nakládání s vodními zdroji a lesy (za účelem zisku na burze) jsou dalším spouštěčem 

v řadě, který čeká na aktivaci v nastávajícím období (připravená sněhová koule). Více str. 136 

• Ano čtete správně, musíte se „kvalifikovat“, bez toho nemůžeme být „společensky odpovědní“. 

Co to znamená být kvalifikovaným? Nevím přesně, možná už se tato hranice snížila, ale je číslo s šesti nulami. 

A je to suma v korunách, dolarech nebo eurech? Jak kde! 

Časová dimenze (setrvačnost) klimatických změn 

Většina z nás si myslí, že změny v Přírodě, které vnímáme, probíhají reálně a my na ně reagujeme. Ale skutečnost 

může být jiná, viditelné důsledky změn a procesů, které se odehrávají dnes, budeme vidět po 10-ti až 30-ti letech 

(časová setrvačnost probíhajících změn, co děláme dnes, budeme vidět za 10 a více roků). Proto současný stav 

klimatu neodpovídá reálnému stavu. Jinými slovy to, co jsme zavinili dnes, budou sklízet naši potomci! Toto zjištění 

mně ukázalo reálnější pohled na stav, ve kterém se nyní nacházíme. Protože časová dimenze je pro pochopení 

klimatických změn nesmírně důležitá, protože „není vidět“ (nerozumíme všem souvislostem, které jsou vzájemně 

provázané). 

• Současné klimatické změny jsou pouze odrazem stavu, který se nacházel před 10-ti a více roky (setrvačnost 

jednotlivých procesů je závislá na délce a provázanosti jednotlivých cyklů) 

• Kroky, které dnes podnikáme jako reakci na viditelné změny se stávají neefektivními, protože reagujeme 

na změny, které se odehrály před desítkami roků a my je vnímáme až nyní (reagujeme na něco, co se stalo 

před desítkami roků) 
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Jak si to můžeme představit? Vrátíme se z dovolené a vidíte světlejší barvu jehličí malého smrčku (pravděpodobně do 

1 až 3 měsíců bude rezavý), přestože jste mu věnovali stejnou péči jako každý rok. Stačilo tedy krátké období, kdy 

smrček prošel obdobím sucha a nastal „bod zlomu“ a již nebyl schopen se zregenerovat, přestože po návratu 

z dovolené pršelo, a začal pomalu schnout (změnu jsme zaznamenali až se změnou barvy jehličí, tedy v době, kdy už i 

dostatek vody nemohl tento proces zvrátit). Jakákoli naše reakce po projití bodem zlomu ztratila smysl a smrček 

uschnul. Některé druhy rostlin a stromů nejsou tak citlivé (citlivost není stejná a liší se podle druhu rostlin nebo 

stromů) na zálivku a jsou schopné se regenerovat. 

Dalším názornějším příkladem jsou oslabené lesy, kde se kumuluje více faktorů. Vlivem dlouhodobého sucha je les 

oslaben a tím přitahuje škůdce (např. kůrovec, jmelí, různé houby). Kůrovec ucítí oslabený les, který se nemůže 

bránit jako zdravý les zasmolením. Díky suchu a dalším „neviditelným faktorům“ se spustí proces, který vyústí v 

„kůrovcovou kalamitu“ kterou vidíme kolem nás. Důsledkem kůrovcové kalamity, jak již víme, není jen sucho, 

kůrovec, ale také ztráta diverzity (smrkové monokultury) a další dlouhodobé faktory (překyselená a vyčerpaná půda, 

zhutněná půda atd.), které se sečetly a důsledkem je zničený les, který se nedá zachránit. Proces začal už před 

desítkami roků a důsledky vidíme dnes, šíří se dále i na oslabené listnaté stromy a my nemůžeme reagovat. 

• V dálce se blýská, jsou vidět mraky (nebo slyšíme hřmění) a za několik minut přijde bouřka, proces je vidět, 

ale ještě bouřka nedorazila k nám. To je příklad časového zpoždění, které vidíme a jsme na něj citliví 

• Časovou dimenzi můžeme vnímat v různých oblastech života člověka, například při výchově dětí (období 

do 12-ti roků, je významné období, kdy se dokončuje proces zrání osobnosti). Důsledky prožitků a vývoje 

v dětství, bude jedinec sklízet v průběhu zbytku života, některé procesy ve svém vývoji již nebude schopen 

v průběhu života změnit (jsou nevratné)  

• Silný emotivní zážitek (ztráta životního partnera, majetku, obtížný rozvod atd.) může být příčinou vzniku 

rakoviny, která se objeví po několika letech 

Kromě časové dimenze klimatických změn je důležité připomenout, že tyto změny neprobíhají lineárně a nezávisle, 

ale ve vlnách (nebo v cyklech, tzv. skokově) a jsou vzájemně provázané v celém ekosystému (změna na jednom konci 

ovlivní děje na druhém konci a naopak, z dnešního pohledu globalizovaného světa mají globální rozměr) 

CO DNES ZASEJEŠ, ZÍTRA SKLIDÍŠ (tak můžeme vnímat časový faktor klimatických změn, který uvidíme za několik 

let nebo desítek let, ale výsledek může být odlišný, například podle jednotlivých klimatických oblastí). 

ZAMYŠLENÍ: POCHOPENÍ ČASOVÉ SETRVAČNOSTI (opoždění procesů, které vidíme) JE JEDNÍM ZE ZÁSADNÍCH 

FAKTORŮ V DYNAMICKY PROVÁZANÉ ARCHITEKTUŘE SOUVISLOSTÍ (minulost-přítomnost-budoucnost, 

které nelze oddělit) NA PLANETĚ A UMOŽNÍ NÁM LÉPE POCHOPIT KOMPLEXNOST A HLOUBKU 

SOUČASNÝCH ZMĚN. Co si o tom myslíte Vy? 

Zrychlování klimatických změn 

Podle vědců dochází ke zrychlování klimatických změn i s ohledem na časovou dimenzi, globální provázanost 

procesu, ale také díky cyklickým vlivům, které jsou mimo naši planetu. To, co jsme očekávali v roce 2050, již nastalo 

nyní. Jsme schopni odhadnout budoucí vývoj na Zemi a zastavit zrychlování klimatických změn? Realita nám ukazuje, 

že dosažení klimatické neutrality v Evropě a ve světě (v letech 2040 až 2060) nemusí mít očekávaný efekt a situace se 

bude dále zhoršovat. Dá se s určitou pravděpodobností očekávat, že prognózy na rok 2100 se mohou naplnit již před 

rokem 2050! Proč? Časová dimenze, zrychlování globálních změn a neochota rychlé globální koordinované a 

promyšlené spolupráce, to mohou být jedny z faktorů, které ovlivní další vývoj neodvratných klimatických změn. 

• Zrychlení podporuje i synergický účinek působení cyklů Přírody a člověka (který způsobuje globální 

znečištění, vody, země, vzduchu a explozivní růst populace) 

https://www.awashop.cz/bod-zlomu-a-obratu-c2889/
https://www.awashop.cz/diverzita-c2864/
https://www.awashop.cz/architektura-souvislosti-c2727/
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• Kumulace různých negativních faktorů (ekonomické a politické zájmy, ideologie, pokles diverzity, vymírání 

rostlinných a živočišných druhů, růst emisí, průmyslové výroby a populace, sucho, změna v distribuci srážek 

atd.) a celoplanetární vzájemně provázané působení dále zrychluje klimatické změny 

• Cyklické pulzní procesy, například proces rozpínání (např. růst populace, znečištění, bohatství) a růst 

teploty bude postupně transformován do procesu smršťování a poklesu teploty (str. 129), nebo 

zrychlování a zpomalování (dvě strany jedné mince), to jsou projevy a znaky vývojového procesu 

metamorfózy, pokud se mění podmínky (str. 125) 

• Klimatické jevy a jejich vliv na Přírodu a člověka (koloběh příčin a důsledků) jsou viditelné (v lese a na 

polích, ekonomice, energetice, zemědělství, bankovnictví, dopravě, ve vztazích lidí atd.) s rozdílným časovým 

odstupem (jiný kontinent) a také odlišně pro jednotlivé osoby (např. odborník a neodborník) 

• Schumannova rezonance (zvyšují se vibrace Země, která se současně otepluje) je dalším faktorem, 

zrychlování frekvence Země pravděpodobně působí na klimatické změny (oteplování, rozpínání) a zrychlený 

vývoj člověka (str. 126) 

• Klimatické změny lidské populaci ukazují stav, kdy je narušený tok přirozené rovnováhy materiálního a 

duchovního světa v UNIVERZU. Narůstající extrémy v Přírodě a společnosti signalizují přicházející 

„TRANSFORMAČNÍ BOD ZLOMU“, protože je zablokován přirozený vývojový tok jak v materiální, 

tak duchovní oblasti (lidé blokují potřebné rychlé změny a společnou dohodu, roste napětí a polarizace ve 

společnosti na globální úrovni).  Pro překonání bloků je nutný samodestrukční proces (kde nefunguje 

přirozený tok v materiální a duchovní rovině, to postupně zaniká, aby mohlo vzniknout něco nového), kdy 

příroda hledá nové cesty tak, aby se obnovil tok v dynamické rovnováze v UNIVERZU (přírodní zákony str. 

11). 

Malá vsuvka, Král Midas a jeho podobenství 

Máme blahobyt, zlato a bohatství na každém kroku, jsme stále bohatší a jdeme cestou trvale 

udržitelného růstu. V dnešní západní civilizaci vidím podobenství s příběhem o králi Midasovi. Král 

Midas je pro nás archetypem SLÁVY, BOHATSTVÍ A MOCI, nyní žijeme v době, kdy jsou nadřazeny 

materiální hodnoty nad hodnotami člověka a Přírody. Toto podobenství nám popisuje současnou 

situaci a můžeme to vyjádřit v jednoduché větě: můžeme vlastnit všechno zlato světa, ale potom 

nebudeme mít co pít a jíst jako král Midas! 

• Pokud přijde krize, zlato nemusí být naší záchranou (zlata se nenapiješ ani nenajíš, jen se stává jablkem 

sváru a boje). Vládnoucí elita použije metodu, která je osvědčená praxí, ve formě znárodnění bez 

kompenzace (nejjednodušší způsob těžby zlata elitami), nebo „dobrovolné odevzdání zlata“ pod velkou 

sankci za neuposlechnutí! 

• Zlato a jeho akumulace může být pro nás (podobenství o králi Midasovi) varováním a pro některé i 

dlážděnou cestou do nového „Digitálního virtuálního státu (DVS“) a Technokracie s kontrolovanou 

společností a sociálním bonusem 

• Toto podobenství platí i pro  „černé zlato“, které se nachází v Saudské Arábii, (tato země patří k nejbohatší a 

nejmodernější velmoci současného světa), kde dochází „tekuté zlato“ (voda), a přesto spotřebují téměř 3krát 

více vody na osobu než v Česku (životní styl a nedostatek vody mohou zničit, co vybudovali díky černému 

zlatu). Například ve Venezuele trpí nedostatkem potravin a chudobou, patří tedy mezi nejchudší země světa 

v současnosti, přestože že vlastní největší světové zásoby ropy na světě.  

• Černé zlato mají v podzemí také Katar, Irán, Libye, Kuvajt atd., ale studny s vodou vysychají a v některých 

zemích dochází i potraviny  

• Vymění tyto státy (při příchodu krize, nedostatku potravin, vody nebo poklesu cen ropy) černé zlato za vodu 

a potraviny? Hrozí státům s černým zlatem kolaps v případě obráceného „ropného šoku“ (pokles cen ropy 

hluboko pod 40 USD za barel)?  Co si o tom myslíte Vy? 

• Podobné poučení jako u krále Midase můžeme najít i v pohádce Sůl nad zlato 

https://www.awashop.cz/metamorfoza-c2857/
https://voda235.webnode.cz/schumannova-rezonance/
https://www.awashop.cz/transformacni-bod-zlomu-c2934/
https://www.awashop.cz/digitalni-virtualni-stat-c2834/
https://www.awashop.cz/technokracie-c2891/
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"UŽ STAŘÍ CESTOVATELÉ VE STAROVĚKU ŘÍKALI, ŽE POUŠŤ PLNÁ ZLATA JE K NIČEMU, POKUD V NÍ NENÍ 

pitná VODA," 

Evropská unie a klimatická neutralita 

Podle propočtů Evropské komise by přechod ke klimatické neutralitě stál 176 až 290 miliard eur ročně mezi lety 2030 

až 2050 (cca 7,5 l bilionu korun). Zároveň ale tato politika podle komise přinese zásadní hospodářské zisky, 

pravděpodobně dosáhnou až 400 miliard eur ročně (cca 10 bilionů korun). EU toho cíle dosáhne hlavně díky snížení 

nákladů na energie a přínosům z rozvoje nových technologií. (zdroj HN 20. 6. 2019) 

• Jak chce EU dosáhnout klimatické neutrality? Sníží emise skleníkových plynů co nejblíže k nule, omezí dovozy 

z třetích zemí, které produkují nejvíce emisí a zbytek vyřeší sázením nových stromů, zateplením budov, 

přechodem na elektromobilitu atd.? 

• Podle vědců je závazek klimatické neutrality nezbytný, aby ho bylo možné dosáhnout, nesmí se Země oteplit 

o víc než o 1,5 °C oproti stavu před průmyslovou revolucí 

• Pokud nedojde k požadovanému snížení skleníkových plynů, hrozí podle vědců, že nás zasáhnou extrémní 

vedra či povodně, bude nedostatek potravin a vody, to vyžene z domovů další desítky či stovky milionů lidí. 

• Podle některých vědců (švýcarský institut ETH Zürich) je zalesňování jedním ze způsobů, jak zmírnit účinek 

CO₂ na oteplování planety 

• Klimatické změny jsou celoplanetární problém, který vyžaduje koordinované a společné řešení všech 

států. Navíc se kumulují faktory, které ztěžují nalezení rychlého a efektivního řešení (obchodní války, pokles 

hospodářského růstu, migrace, geopolitické střety, rostoucí počet obyvatel, rostoucí spotřeba energie, vody 

a potravin), bude naplnění klimatické neutrality v EU do roku 2050 znamenat konec individuální 

automobilové dopravy? 

NOVÁ PŘEDSEDKYNĚ EVROPSKÉ KOMISE URSULA VON DER LEYENOVÁ: NAŠE SOUČASNÉ PLÁNY NA SNÍŽENÍ EMISÍ 

NESTAČÍ“ (2019)!  

Čína patří mezi nejvýkonnější průmyslové země (je největší producent emisí), ale také paradoxně je jedním z 

největších světových přispěvatelů k rozvoji ekologické výroby a obnovitelných zdrojů. Bez čínské snahy o rozvoj 

větrné a solární energie v uplynulém desetiletí by celosvětová výroba energie z obnovitelných zdrojů byla 

zanedbatelná a přechod na nízkouhlíkové hospodářství zejména v Evropě by nebylo uskutečnitelné. Svět nemá v 

podstatě žádnou šanci splnit stanovené cíle na snížení emisí uhlíku, pokud Čína přestane podporovat ekologicky 

šetrné hospodářství. (Financial Times 2019). Díky masové výrobě turbín a panelů v Číně: 

• Náklady za posledních deset let klesly u větrné energie o 69 % a u solární energie dokonce o 88 % 

• Solární i větrná energie dokáže nyní díky čínské výrobě držet krok s jinými zdroji energie a přestává být 

závislá na dotacích 

• Současným cílem EU v nízkoemisní ekonomice je do roku 2030 snížit emise nejméně o 40 % (případně 55 %)  

ZAMYŠLENÍ LAIKA: je zvyšování emisí CO2, způsobené činností člověka, klíčovým faktorem klimatických změn 

(podle záznamu při výzkumu ledovců víme, že teplota na Zemi byla o cca 3-5 °C vyšší před stovkami tisíc 

roků)? Je možné, že činností člověka je ovlivněno pouze z 30-50 % (možná o časový posun, který se 

projeví za 10 až 30 let) klimatických změn? Mohou být hlavní příčinou jiné faktory?  Například přirozené 

cykly země (mořské proudy např. Golfský proud, cyklování glaciálu a interglaciálu, sluneční minima a maxima, 

driftování kontinentů, činnost zemského jádra a zvyšování frekvence Země atd.)? Jsou současné klimatické změny 

signálem Přírody, že dochází k zásadní klimatické změně, která se projevuje extrémy a následuje skoková změna 

(klimatický bod zlomu)? Může přijít opět „malá doba ledová“ nebo bude ještě větší sucho a teplo? Pochopili jsme 

správně všechny souvislosti a provázanosti, jejichž důsledkem jsou klimatické změny? Pokud NE, může mít tato 

chybná diagnóza negativní důsledky pro celou civilizaci, protože svět je globálně provázaný a chybné rozhodnutí 

jednoho kontinentu může mít negativní důsledky pro všechny. 
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• Rychlou a efektivní cestou ke snížení účinků klimatických změn může být radikální a koordinované snížení 

spotřeby výrobků a služeb všech obyvatel na planetě (důsledkem může být například pokles spotřeby 

energie, dopravy, výroby a tím dojde k zásadnímu poklesu produkce skleníkových plynů). Obyvatelé zejména 

v západním světě mají v rukou mocnou zbraň a neumí ji používat, jmenuje se „NESPOTŘEBA“! Evropané 

mohou být příkladem pro celý svět.  

• Zavedení „záporných úrokových sazeb“ na úspory (zůstatky na účtu) evropských obyvatel je stimulem 

k dalšímu utrácení, zadlužování a nadspotřebě. Pro tradiční spoření a střídmost není v Evropě „místo“!  

KOORDINOVANÁ NESPOTŘEBA je mocný nástroj většinového obyvatelstva (MASY) na vyjednávání s vládnoucí 

ELITOU. Koordinovaná NESPOTŘEBA je dalším spouštěčem v řadě, který čeká na aktivaci v nastávajícím 

období (připravená sněhová koule). Více str. 136 

1. PARADOX: GLOBÁLNÍHO OTEPLOVÁNÍ: KLIMATICKÁ ZMĚNA BĚHEM POSLEDNÍHO PŮLSTOLETÍ PŘIBRZDILA 

HOSPODÁŘSKÝ RŮST TĚCH NEJCHUDŠÍCH ZEMÍ SVĚTA (AFRICKÉ STÁTY, INDIE A BRAZÍLIE) O 30 až 40 % A NAOPAK 

POMOHLA K RYCHLEJŠÍMU RŮSTU EKONOMIK NEJBOHATŠÍCH SVĚTOVÝCH STÁTŮ, KTERÉ PATŘÍ K NEJVĚTŠÍM 

PRODUCENTŮM SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ! To je další faktor, který přispívá k ekonomickým, sociálním a dalším 

nerovnostem, které způsobují polarizaci v globálním měřítku. 

2. PARADOX: ČÍNA DYNAMICKY ROSTE A JE NEJVĚTŠÍM PRODUCENTEM SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ, PŘESTO JE 

PARADOXNĚ, DÍKY MASOVÉ VÝROBĚ (Čína výrobky dodává do celého světa a emise zůstávají v Číně, vyspělý západní 

svět praktikuje vývozní emisní kapitalismus 21. století) SCHOPNA PRODUKOVAT SOLÁRNÍ I VĚTRNÁ ZAŘÍZENÍ (větrné 

turbíny a solární panely), KTERÁ DOKÁŽOU DRŽET KROK S JINÝMI ZDROJI ENERGIE A PŘESTÁVAJÍ BÝT ZÁVISLÉ NA 

DOTACÍCH zejména v EVROPĚ. 

3. PARADOX: dříve dodávaly elektřinu milionům lidí velké uhelné a jaderné elektrárny, nyní je postupně 

nahrazujeme mixem zdrojů (energie získávaná z větru, slunce nebo plynu). Proto roste počet nových připojení do 

sítě, které potřebují ochranu proti zkratům (při výrobě se používá se SF6, fluorid sírový). Fluorid sírový je vůbec 

nejsilnějším skleníkovým plynem, který přispívá ke globálnímu oteplování (je mnohem nebezpečnější než oxid 

uhličitý). SF6 má nejvyšší potenciál globálního oteplování ze všech známých látek, je to 23 500krát (5 kg SF6 je 

ekvivalent 117 tun CO₂) více, než způsobuje oxid uhličitý (CO₂). Za poslední 20 roků se hladina SF6 téměř 

zdvojnásobila a do roku 2030 by měla narůst o dalších 75 %. 

Pokud chceme dosáhnout zastavení oteplování, „klimatické neutrality“ a udržitelného způsobu života 

v symbióze s přírodou nestačí přejít na elektromobilitu, vyrábět elektrickou energii z obnovitelných 

zdrojů, rozvíjet moderní technologie a umělou inteligenci atd. atd., ale vyžaduje to zásadní změnu ve 

způsobu života člověka (populace), myšlení a společenského systému, ve kterém žije (metamorfózu)! 

Jakou uhlíkovou stopu (emise) mají například některé druhy dopravy? 

Současný trend v EU směřuje k nízkouhlíkové ekonomice. Pravděpodobný cíl realizace je stanoven na rok 2050. Je 

tento cíl splnitelný v globalizovaném světě, který má různé civilizační, ekonomické modely a s tím spojené i různé 

globální a mocenské priority. Dokážeme se ve světovém měřítku shodnout na řešení problémů spojených 

s probíhajícími klimatickými změnami na planetě? Bohužel kroky klíčových lídrů na planetě zatím nenasvědčují 

tomuto trendu. 

• On-line letecký provoz ve světě 

Uhlíková stopa je chápána jako součet všech skleníkových plynů, které byly vypuštěny při výrobě daného výrobku, 

jedná se tedy o srovnávací měřítko, které vyjadřuje, jaký má daný výrobek nebo služba dopad na životní prostředí a 

je vyjádřena v ekvivalentu CO₂. 

https://voda235.webnode.cz/fluorid-sirovy/
https://www.awashop.cz/metamorfoza-c2857/
https://www.flightradar24.com/49.2,16.55/8
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• Let letadlem do vzdálenosti do 500 km      257 g/km 

• Let letadlem do vzdálenosti nad 500 km    113 g/km 

• Nová osobní auta průměrně za rok 2017   119 g/km 

• Doprava lidí po železnici                           10 až 25 g/km 

• Námořní doprava nebo trajekt                     120 g/km 

• Tankerová námořní doprava patří mezi největší znečišťovatele ovzduší, pouhých patnáct největších lodí tak 

vyprodukuje víc odpadních látek, než všechna auta světa (emise sazí, oxidů síry a dusíku) 

Mezinárodní námořní organizace (IMO 2019) varuje, že pokud se nic nezmění a lodě budou dál spalovat fosilní 

paliva, vzrostou emise v tomto odvětví do konce tohoto století o 50 až 250 %. To by znamenalo, že v roce 2050 bude 

námořní doprava produkovat až 17 % celosvětových emisí škodlivých plynů. 

• Lodě převážejí až 90 % veškerého zboží, se kterým se ve světě obchoduje 

• Dohromady jsou letadla a lodě zodpovědné za 5 % skleníkových plynů vypouštěných do atmosféry, z toho 

přes 3 % jdou na vrub námořní dopravě, více str. 61 

Pro zajímavost: Světový trh s plasty je nyní zodpovědný za cca 5 % emisí skleníkových plynů a do roku 2050 se 

tento podíl zvýší podle odhadů až na 15 % 

Pro srovnání (vyjádřeno v ekvivalentu CO₂):  

• Při vypěstování 1 kilogramu čerstvé zeleniny vznikne 153 gramů a 1 kilogramu hovězího vznikne 13 311 

gramů a je potřeba 15 415 litrů vody 

• Na jednu bitcoinovou transakci připadá kolem 271 kilogramů CO₂  a to je několiksetkrát více než, při 

standardní platbě kartou. Za rok bylo provedeno cca 80 milionů transakcí 

• Pouze datová centra budou do roku 2025 zodpovědná za téměř 10 % globálních emisí 

Emise módního průmyslu tvoří asi 10 % z globálních emisí uhlíku, v roce 2014 se vyrobilo cca 100 miliard kusů 

oblečení a až 20 % z této produkce se nikdy neprodá (Dana Thomasová, 2019) 

 

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/spinavejsi-nez-auta-a-letadla-namorni-doprava-hleda-zeleny-p/r~9ba02dd8e90211e99ec9ac1f6b220ee8/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu
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Mapa námořní dopravy ze dne 7. 10. 2019. Zeleně znázorněné jsou dopravní lodě, červené jsou tankery, růžové rybářské lodě, tmavě růžové 

jsou výletní lodě a jachty. | Foto: MarineTraffic  

Prostřednictvím fotosyntézy je také možné likvidovat a využívat CO₂  vznikající jako odpad v technologických 

procesech, nejbohatší člověk na planetě se snaží vytvořit „umělou funkční fotosyntézu“ (zdroj vodíku, paliv a 

elektrické energie). Čas ukáže, jak bude tento způsob rychlý, efektivní a ekonomický. 

ROSTOUCÍ UHLÍKOVÁ STOPA JE PRODUKTEM GLOBÁLNÍHO SVĚTA, OBCHODU A ZÁPADNÍ CIVILIZACE VČETNĚ ČÍNY 

(motorem je KAPITALISMUS 21. STOLETÍ A HONBA ZA ZISKEM) 

Od 1. dubna 2020 bude mít Německo dopravní klimatické opatření, novou daň na letenky do evropských destinací, 

poplatek má vzrůst až na 13 eur (cca 340 Kč), pokud spoj startuje z německého letiště. U letů do vzdálenějších 

destinací až do 6000 km vzroste poplatek na 33 eur. Lety nad 6000 km budou zdaněny na téměř 60 eur (tato daň, 

která zvyšuje poplatek na trojnásobek, může ještě projít cenovými korekcemi oběma směry). Cílem opatření je 

zdanit leteckou dopravu a naopak zlevnit vlakovou dopravu. Dopravní balíček na ochranu klimatu bude aplikován i 

pro automobilovou dopravu (str. 156) v podobě nových limitů emisí CO₂  od 1. ledna 2021. Důvod je prostý. 

Německo neplní klimatické cíle pro rok 2020 a ambiciózní projekt „ENERGIEWENDE“ asi nebude úspěšný.  

Globální produkce skleníkových plynů  

Veškerá současná globální doprava ve srovnání s rokem 1970 produkuje 2,5krát více emisí skleníkových plynů. Na 

níže uvedeném grafu je srovnání jednotlivých oblastí lidské činnosti a jejich podíl na tvorbě globálních skleníkových 

plynů. 

Tzv. "špinavá šestka" (Čína, USA, EU, Indie, Rusko, Japonsko), vypouští 66 % světových emisí a s 

následující „sedmičkou“ (Jižní Korea, Austrálie, Saúdská Arábie, Kanada, Írán, Indonésie, Brazílie) dokonce 

přes 75 %, dokáže se těchto 13 států shodnout na společném koordinovaném řešení? 

https://voda235.webnode.cz/energiewende/
https://voda235.webnode.cz/sklenikove-plyny/
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Na uvedeném grafu z roku 2017 je srovnání kumulativních globálních emisí CO₂ podle jednotlivých regionů, zdroj: 

Globální uhlíkový projekt; Centrum pro analýzu informací o oxidu uhličitém (CDIAC). Z grafu je zřejmé, že Evropa a 

USA kumulativně vyprodukovaly (59 %) podstatně více světových emisí, přestože zde žije pouze cca 1,1 miliarda 

obyvatel (14 %). Vyspělý západní svět žije na „ekologický dluh ostatních“, kteří pro vyspělé země produkují levné 

výrobky (zisk se realizuje na „západě“) a znečišťují si své vlastní životní prostředí na úkor bohatých. Bohaté státy 

exportují do rozvojových zemí svůj toxický odpad (máme zkušenosti i z České republiky), protože jeho likvidace je 

velmi drahá a neekologická. 

POKUD PŘEPOČTEME ROČNÍ PRODUKCI CO₂ NA JEDNOHO OBYVATELE, TAK PŘEKVAPIVĚ ČESKÁ REPUBLIKA 

PRODUKUJE O CCA 50 % VÍCE EMISÍ NA OBYVATELE NEŽ ČÍNA. 

Paradox dnešní doby: globalizace způsobila, že doprava je extrémně levná, kamiony a lodě jezdí sem a tam (zboží, 

suroviny a potraviny cestují přes celý svět), na druhou stranu je doprava hlavním znečišťovatelem ovzduší a zdrojem 

skleníkových plynů  

• Doprava (přepočtená na stejnou jednotku zboží, např. 1000 kg kešu ořechů) kamionem po Evropě (vzdálenost 

cca 1 000 km, import z Holandska do Brna) je dražší, než dovoz kontejneru stejného objemu zboží z Asie 

(kontejnerová loď, železnice, kamion) do Brna 

Nový „dobrovolný odpustek“ za cestování letadlem: jak jinak lze chápat dobrovolnou aktivitu některých leteckých 

společností, které zavádí dobrovolný příspěvek pasažérů, který se použije na snížení emisí (podobný trend se rozvíjí u 

lodí i hotelů). Dalším používáním letecké dopravy pouze malým dílem přispíváte na sázení lesů a enviromentální 

projekty (dobrovolným příspěvkem si kupujete odpustek za to, že vědomě škodíte životnímu prostředí používáním 
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letecké dopravy a narůstá další neekologická spotřeba). „Čím více létám, tím více přispívám na obnovu přírody“! 

Není vhodnějším řešením dobrovolné omezení globální turistiky? 

Síra na druhou: těžba zemního plynu z břidlic patří mezi největší „ekologické zločiny“ současné moderní civilizace, 

protože způsob, který se k těžbě používá je neekologický (při těžbě se používají různé kyseliny, např. kyselina sírová, 

která je pod tlakem pumpována do břidlicového podloží, které praská, důsledkem této činností roste počet 

zemětřesení). Důsledkem těžby je také degradace, propady půdy a znečištění podzemních vod. Takto získaný a 

následně zkapalněný plyn se exportuje pomocí námořní dopravy také do Evropy, protože USA vyvíjí obchodní tlak na 

jeho nákup (argumentuje, že nákupem z USA se eliminuje závislost na Rusku), protože se chtějí stát globálním lídrem 

v prodeji této komodity. Díky tomuto cíli blokují i dokončení ropovodu NORD STREAM II. 

• Na břidlicovém plynu nelze budovat obnovitelný energetický mix, který má splňovat uhlíkově neutrální 

Evropu roku 2050, protože nesmí poškozovat životní prostředí (za prvé: negativní důsledky těžby břidlicového 

plynu již možná pocítí současná generace a za druhé: doprava přes oceán je realizovaná lodní dopravou, 

která patří mezi největší znečišťovatele životního prostředí), ropovod je z pohledu ekologie dopravy jediné 

smysluplné řešení! 

Největším znečišťovatelem oxidu síry je lodní doprava (výletní a kontejnerové lodě), které používají palivo 

s vysokým obsahem síry. Rychlé řešení tohoto problému existuje pouze změnou zákona (používat kvalitní palivo 

s nízkým obsahem síry). Lze také omezit spotřebu západní civilizace, nebo postupně přesunout objem, který se 

realizuje mezinárodní lodní dopravou z Číny na železnice.  

• Nová celosvětová pravidla, která upravují podíl síry v lodním palivu, platí od roku 2020 (pokles množství 

síry v topném oleji z 3,5 % nyní na 0,5 až 0,1 %). Ale ouha, byznys je neúprosný, lodě mohou obcházet 

nařízení tím, že nainstalují filtr výfukových plynů, který zadrží škodliviny z paliva při pobytu v přístavu. 

Následně lodě emise vypustí v mezinárodních vodách, protože je to levnější, než kupovat dražší čisté palivo. 

Náklady se dopravcům vrátí už za jeden rok. 

 

https://voda235.webnode.cz/nord-stream-2/
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• Nově používané palivo bude mít pětkrát nižší obsah síry, než dosud a má přinést až 77 % snížení emisí oxidů 

síry (SOx). Toto opatření může snížit celosvětovou úmrtnost až o 100 000 lidí ročně a současně postupně 

zdraží letecké palivo a ropu v řádu desítek %, následně to způsobí plošné zdražování všeho 

• Námořní doprava je pro světovou ekonomiku klíčová, protože je nejefektivnějším způsobem přepravy 

zboží a surovin (lodě převážejí až 90 % veškerého zboží), nová opatření však vyžadují vysoké investice 

(úprava motorů, dražší palivo atd.)  

• Uvolněná síra z paliva v kontaktu s vodou a vzduchem tvoří kyselinu sírovou, která je hlavní složkou 

„kyselých dešťů“, které zabíjí ryby, poškozují přírodní ekosystém (oslabují lesy a přispívají ke snižování 

minerálů v půdě) a zdraví člověka 

• Až 400 000 předčasných úmrtí a 14 milionů dětských astmatických případů ročně je způsobeno emisemi ze 

špinavého lodního paliva na globální úrovni 

• Globální masový turismus, který využívá lodní a leteckou dopravu, patří mezi největší znečišťovatele 

životního prostředí 

• Dalším negativním faktorem u výletních lodí jsou špatné pracovní podmínky palubního personálu (hlavně z 

chudých asijských zemí) a koncentrace turistiky do přetížených destinací Středozemního moře 

Nově se začíná mluvit i o oxidu dusičitém (vzniká při spalovacích procesech dřeva a fosilních paliv), jehož 

koncentrace se zvyšují zejména ve velkých městech (Praha, Brno, Plzeň, Ostrava) díky automobilové dopravě nad 

zákonný emisní rámec. Je také tento plyn zdraví škodlivý a v jakých koncentracích? Tento plyn může negativně 

ovlivňovat centrální nervový systém, zvyšuje výskyt Alzheimerovy choroby, způsobuje různé respirační potíže, 

poruchy při těhotenství a může způsobit poruchy chování i pozornosti u dětí. Toto nebezpečí pro zdraví je dalším 

důvodem, proč radikálně omezit používání fosilních paliv v dopravě, energetice a teplárenství. 

Nádherné Pardubice mají také unikát, hnědouhelná elektrárna Chvaletice (v provozu od roku 1979, cca 800MW) 

dostala výjimku na evropské limity emisí rtuti a oxidů dusíku (jsme empatičtí, majitel nemusí investovat cca 1,4 

miliardy, aby tyto limity splnil). Kladu si otázku: kde je rovnováha mezi lidským zdravím a ziskem soukromých či 

státních společností sloužících veřejnému zájmu? Možná se blíží doba, kdy i na tuto otázku najdu odpověď a 

vysvětlení v procesu přicházejících změn způsobených klimatickými změnami na planetě. 

• Kyselé deště a emise budou dále decimovat naši krajinu a zdraví obyvatel s kulatým razítkem, budeme se 

dále divit co se děje s naší krajinou a naším zdravím, když za vším stojí lidské konání a honba za ziskem 

v podání kapitalismu 21. století (str. 156, 57) 

Prof. Václav Smil: “Jestliže se ročně vyprodukuje 40 miliard tun uhlíku, jestliže po světě jezdí více než miliarda aut se 

spalovacími motory, jestliže po mořích plují tisíce obřích lodí a ve vzduchu létají desetitisíce letadel, jestliže jsou po 

zemi rozvedené čtyři miliony kilometrů potrubí na rozvod ropy a plynu, to vše v ceně trilionů dolarů, dá nám to 

obrázek fosilní civilizace. A to jsme my.” 

• Dvacet nejbohatších firem přispělo k tvorbě až 35 % veškerých emisí oxidu uhličitého a metanu (480 

miliard tun oxidu uhličitého) od roku 1965 

• Pokud vynecháme státní firmy a zaměříme se jen na soukromé vlastníky, pak čtyři první firmy v žebříčku 

(Chevron, Exxon, BP a Shell) stojí za více než deseti procenty všech emisí skleníkových plynů od roku 1965 

• 12 z dvaceti největších firem v těchto odvětvích vlastní státy a tyto státní podniky dohromady vytvořily asi 20 

% všech emisí skleníkových plynů za stejné období. Vede mezi nimi společnost Saudi Aramco, která sama 

vytvořila 4,38 % celosvětového objemu emisí 

• Největší tragédií klimatické krize je, že sedm a půl miliardy lidí musí zaplatit obrovskou cenu v podobě 

zničeného životního prostředí jen proto, aby dvacítka znečišťovatelů mohla pokračovat v rekordních ziscích  

https://www.awashop.cz/smil-vaclav-c2880/
https://voda235.webnode.cz/aramco/
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Pouze datová centra budou do roku 2025 zodpovědná za téměř 10 % globálních emisí (výroba cloudů 

patří mezi nejziskovější segment, tvoří 60 % celkového zisku biliónového Amazonu) a jaký podíl na emisích 

budou mít v roce 2030 a 2050 (není to paradox)? 

Jak můžeme řešit klimatické změny na planetě? 

Klimatické změny nelze chápat jako izolovaný problém, protože současné klimatické změny se promítají do života nás 

všech (svět je vzájemně propojený). V současnosti řešíme minimálně 3 krize, které jsou vzájemně 

propojené: klimatická krize, ztráta biologické rozmanitosti krajiny a chudoba. Na dveře však již klepou 

další…ekonomická, sociální, geopolitická krize atd. Proto si myslím, že je nutná celoplanetární shoda na řešení (ta se 

již řadu roků realizuje, ale pouze se střídavými výsledky a narůstají spory a objevují se různé protichůdné zájmy). Pro 

většinovou populaci to však znamená, že se vzdalujeme cíli. Jaká téma a okruhy se objevují ve veřejném sektoru? 

• Zalesňování planety (lokální aktivity) v globálním měřítku (dlouhodobý projekt s nejistým výsledkem), podle 

švýcarských vědců můžeme efekt zalesňování očekávat za zhruba 150-200 let (str. 172) 

• Společné celoplanetární koordinované omezení spotřeby a změna životního (individuální rozhodnutí lidí, 

relativně rychlé řešení na úkor pohodlí a životní úrovně) stylu v nové dynamické rovnováze s Přírodou (na to 

nepotřebujeme žádnou změnu zákonů), důsledkem tohoto koordinovaného kroku může být i zhroucení 

současného modelu kapitalismu 21. století 

• Rychlá dekarbonizace ekonomiky (dlouhodobý projekt, který naráží na nedostatečnou kapacitu 

obnovitelných zdrojů, geopolitické a ekonomické neshody mezi státy) 

• Uhlíková daň, která zdraží fosilní paliva včetně benzínu, nafty, topných olejů či zemního plynu (tento koncept 

prosazuje Německo) 

• Redukce obyvatel (přirozená, nepřirozená) 

• Část území 5 až 20 % můžeme věnovat „divoké přírodě“, oblast bez zásahů člověka (jde o dlouhodobý 

projekt na stovky roků) 

• „Solární geoinženýrství“, je způsob, jak s použitím stávajících technologií vypustit sírové aerosoly do 

stratosféry, ochladit planetu či alespoň zpomalit její oteplování (něco podobného se odehrává při sopečné 

erupci, toto řešení má velké negativní účinky na životní prostředí a zdraví obyvatel) 

• Přesunutí námořní dopravy zboží (kontejnerové lodě) a osob na železnice (zejména mezi Evropou a Čínou) 

je jednou z možností, jak v rámci dopravy snížit produkci skleníkových plynů 

• Zásadní omezení mezinárodní lodní, letecké dopravy a globálního turismu (největší znečišťovatelé 

životního prostředí), protože davy turistů ničí turisticky atraktivní místa na celém světě (např. v Evropě 

Barceloně, Benátkách, Dubrovníku) a okolní přírodu zejména prostřednictvím luxusních výletních lodí a 

Airbnb 

• Používání kvalitnějšího paliva a kvalitních emisních filtrů pro všechny dopravní prostředky, včetně letecké a 

lodní dopravy 

• Cílená pomoc rozvojovým krajinám ze strany vyspělých států na řešení chudoby, potravin, vody a 

klimatických změn v krajině (můžeme omezit výdaje na zbrojení například na 1 % HDP a ušetřené finanční 

zdroje věnovat na tyto účely) 

• Vzdělávání obyvatel a realizace vědeckých poznatků v praxi v rozvinutých i rozvojových zemích (zapojení 

místního obyvatelstva do realizace), hrozí však opakované zneužití těchto investic jak z pohledu dárců, tak i 

příjemců 

• Změna filosofie výroby a zajištění 100 % recyklovatelnosti produkce v Evropě, jedná se o dlouhodobý 

proces na celá desetiletí, efektivnější a rychlejší cestou je kombinace se snížením spotřeby 

• Čeká nás také změna filosofie intenzivního zemědělství a lesnictví (např. nahrazení chemie přírodními 

prostředky), prioritou jsou zdravé potraviny pro obživu a soužití v harmonii s Přírodou. Cílem je využití půdy 

pro průmysl (např. biopaliva) omezit k „0“. 

https://www.awashop.cz/divoka-priroda-c2766/
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• Primárním cílem ekonomiky je hledání nového ekonomického modelu, kde zisk nebude prioritou. Jednou 

z úvah je i obnovení homeostáze s Přírodou (nyní na to však není politická vůle ani vůle světových klíčových 

elit) 

• Podpora výzkumu a růstu fytoplanktonu v mořích, který díky fotosyntéze spotřebovává CO₂ a produkuje 

více jak 50 % světového kyslíku. Velryby podporují růst fytoplanktonu, který ukládá 40 % veškerého 

vyrobeného uhlíku, nepatrné zvýšení produktivity fytoplanktonu o 1 % odpovídá až 2 miliardám zralých 

stromů. V oceánech je nyní pouze cca 1, 3 milionů velryb, před 150 roky to bylo 4 x více 

• Změna myšlení, způsobu života a stravy současné civilizace (pochopení Přírody a UNIVERZA jako místa, kde 

žijeme, prostoru, kterého využíváme a kde jsme jen na návštěvě, nejsme jejími majiteli) – toto je můj laický 

pohled, tak přistupuji ke svému okolí já 

 

• V průběhu tohoto desetiletí nás čeká transformační vývojová změna spojená s rozpuštěním „VLASTNÍCH 

PROGRAMŮ A BLOKŮ“ (jednotlivce, skupin, společnosti, vládnoucí elity, civilizací), které blokují přirozený 

informační tok, dochází k nerovnováze, která se projevuje narůstajícími extrémy v Přírodě i ve společnosti! 

Tento proces může být klíčovým hybatelem změn ve společnosti v souladu s děním v UNIVERZU (vše, tedy i 

tato změna, se děje v pravý čas a současně) 

Při diskusích a návrzích klimatických změn je důležité mít na paměti časovou setrvačnost a nelineárnost klimatických 

změn (může jít o souběhy více protichůdných globálních faktorů, nejedná se pouze o klimatické změny), přestože 

splníme stanovené cíle (pokud se vědci nemýlí), není vyloučené, že situace se může i po roce 2030 dále zhoršovat. 

V případě, že se nám nepodaří cílů dosáhnout, prohloubí se katastrofický scénář a poroste dále teplota vzduchu, 

bude nedostatek pitné vody, stoupnou hladiny oceánů (zaplaví se nízko položená místa a jejich infrastruktura, 

degraduje se půda a znečistí se pitná voda slanou vodou), narostou extrémy v podobě záplav, požárů, tropických 

bouří, cyklónů, hurikánů a sucha (které způsobí hladomor, růst nemocí, nepokoje a následnou masovou migraci), 

vzniknou nové stepní oblasti a zvýší se plocha neobyvatelného území. 

• Praha chce do roku 2030 snížit množství emisí oxidu uhličitého o 45 % a do roku 2050 má být naše hlavní 

město „uhlíkově neutrální“. Harmonogram skutečné realizace však není ještě stanoven (2019)! 

• Praha bude tzv. „bezuhlíková“, Pardubice naopak odsouhlasily zvýšení emisí u elektrárny Chvaletice, není to 

nějaký paradox! Emise nedokážou rozlišit na své pouti Prahu a Chvaletice. 

ZAMYŠLENÍ: Stojíme na prahu změn, které se nazývají „klimatické změny“. Ty ve většině případů v minulosti 

urychlovaly vývoj civilizací (prof. Bárta, 7 faktorů zániku civilizací str. 91). Současná klimatická změna, na 

jejímž prahu stojíme, pravděpodobně opět urychlí vývoj civilizace a člověka. Máme nějakou volbu? 

Pravděpodobně většina populace směřuje elektromobilem po dálnici do digitálního virtuálního 

ekosystému. Lze tento vývoj zvrátit? Dle mého názoru jen „zázrak“ může tento trend změnit. 

• Další informace o změnách klimatu najdete na straně 180 

Jak můžeme snížit svou uhlíkovou stopu? 

Hlavní břemeno leží na velkých producentech CO₂,  ale i lokální snahy jednotlivců mohou uvést do pohybu globální 

posun prostřednictvím sociálních sítí. Zde je několik tipů, o kterých můžete přemýšlet a aplikovat do svého života. 

• Omezit příjem zpracovaných potravin, masa a nahradit je místní sezónní zeleninou a ovocem, ořechy, 

luštěninami atd., při nákupu používám opakovaně vlastní tašky a sáčky 

• Třídím odpad do speciálních kontejnerů a přírodní odpad dávám na kompost 

• Kupuji kvalitní výrobky s dlouhou životností, nízkou spotřebou elektrické energie a nekupuji zbytečnosti 

v akcích  

• Udělal jsem v domácnosti opatření na úsporu spotřeby vody a elektrické energie tak, abych s ní neplýtval 

https://earthobservatory.nasa.gov/global-maps/MY1DMM_CHLORA
https://www.awashop.cz/barta-miroslav-c2704/
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• Pokud mohu, chodím co nejvíce pěšky i do schodů, využívám hromadnou dopravu a vlaky 

• Posiluji a regeneruji vlastní vnitřní soudržnost (integritu, resilienci) a vytvořil jsem si prostor pro 

sebepoznání  

• Doporučení: kupujte použité zboží v antikvariátech, a pokud je již nepotřebujete, nabídněte je znovu do 

antikvariátu nebo na inzertní portály či charitu 

Jak poznáme, že Příroda (klimatické změny a vývoj) má opět obnovený informační tok? 

Měsíc, jako mrtvá dutá planeta se přestane vzdalovat od živé planety Země (ukončí se rozkladný rozpínavý a 

odstředivý pohyb odpovídající ohřívání, teplu, rozpínání a explozi) a začne se přibližovat (to je formou pohybu, který 

tvoří, rozvíjí, zušlechťuje a buduje, je to spirálový pohyb z vnějšku dovnitř, tedy pohyb dostředivý). Toto je pouze 

úvaha, laika a není podložena žádnou vědeckou teorií, (oběžná dráha Měsíce se každý rok zatím o několik desítek 

centimetrů vzdaluje od Země) 

• Nastává vývojová transformační fáze s metamorfózou a pulzem přes „Bod zlomu“ (zaniká staré, kde 

neprobíhá informační tok a vzniká nové v nové kvalitě a podmínkách  

• Dochází k novému poznání (nastává rozvoj v duchovní oblasti) a změně lidských vztahů (dochází k osobní 

vývojové transformaci jedinců a skupin) 

• Změní se trend a začnou klesat hladiny CO₂  a dalších skleníkových plynů, které vyprodukoval člověk 

• Klimatická změna, která může vyústit v nástup malé doby ledové, současné extrémy na planetě a polarizace 

v celé civilizaci signalizovat příchod zásadní pulzové změny na globální úrovni  

Jaké vnímám změny v přírodě v důsledku klimatických změn 

• Ve volné přírodě nejsou po dešti vidět žížaly, ale místo nich nalézám Plzáka španělského 

• Na přední části auta je výrazně méně hmyzu při delší cestě 

• Při květu lip již stromy tzv. nehučí (nejsou tam vidět téměř žádné včely) 

• Zmizely vosy, které byly dříve na zralých třešních, meruňkách, jablcích, hruškách a broskvích 

• Výrazně přibývají velké „lesní holiny“ (mýtiny) po těžbě dřeva napadeného kůrovcem, lesy jsou velmi 

zničené těžkou technikou, přibylo mnoho nových obslužných cest (které zvyšují riziko půdní eroze při 

intenzivních deštích, lesy jsou doslova protkány spoustou nových cest s vyježděnými kolejemi po těžké 

technice), na okrajích lesů u cest jsou obrovské hromady vytěženého dřeva  

• Rozpadá se celistvost (kontinuita) a diverzita lesních porostů, přibývá mýtin a půda ještě více vysychá a 

otepluje se a vytváří tepelné ostrovy, které ovlivňují negativně lesní ekosystém 

• V lesích napadených škůdci je vidět velké množství šišek, signál stromů, že ještě předtím, než umřou, se 

chtějí naposledy hojně rozmnožit 

• Na ovocných stromech, jasanech, olších, dubech, vrbách a topolech se objevuje ve velkém množství jmelí 

• Mění se skladba divokých rostlin v přírodě a přibývá teplomilnějších druhů, které se u nás dříve 

nevyskytovaly 

• Přemnožili se hraboši (snižují úrodu obilí) a lesní zvěř okusuje mladé nově vysázené stromky, (přemnožená 

zvěř brání tak obnově lesů), to jsou další signály nerovnováhy v přírodě, podobně jako kůrovec a další škůdci 

na stromech 

• Podél vodních toků a na okrajích lesů je masivní výskyt invazivních rostlin (např. Netýkavka žláznatá, 

Netýkavka malokvětá, Turan roční) 

• Nové invazivní druhy živočichů, vymírání hmyzu a ptactva, kůrovcová kalamita, zvýšený výskyt jmelí, 

přemnožení hraboši a lesní zvěř, to jsou signály přírody, naplňuje se Herakleitův princip a přichází změna 

https://www.awashop.cz/jmeli-bile-c2094/
https://www.awashop.cz/priroda-c2765/
https://www.awashop.cz/herakleituv-zakon-c2836/
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ZAMYŠLENÍ: Světoví vědci se přou, čím jsou způsobné klimatické změny a jaké to bude mít dopady na krajinu, 

civilizaci a člověka. Nejsem vědec ani odborník, ale selský rozum mně jasně říká: pozoruj co se děje, 

vnímej přírodu a společnost, rychle reaguj, přizpůsobuj se změnám a podmínkám, které přicházejí tak, aby 

u tebe nedošlo k „efektu vařené žáby“! 

Současná materiální (dluhová) společnost, kapitalismus 21. století 

Současná společnost západního typu je charakteristická honbou za krátkodobým ziskem, mocí, 

konzumním způsobem života na dluh a bezohledností k člověku i Přírodě. Můžeme si ji představit 

jako hada, který požírá svůj vlastní ocas a ještě to neví (tento symbol již nacházíme u starých 

civilizací). Podle vědců je mantra ekonomického růstu již překonaná a současná civilizace vysává 

(požírá) vše kolem sebe (jako Otesánek) a tím likviduje sebe sama. Může to tímto způsobem 

pokračovat do „nekonečna“?  Pokud se podíváme do minulosti, zalistujeme ve filosofických naukách a použijeme 

selský rozum, tak víme s 99, 9 % pravděpodobností, že NE! Proč to podle mého názoru není možné? Odpověď je 

poměrně jednoduchá, žádný strom neroste do nebe, nebo také můžeme použít přísloví a pojmenovat to tímto 

způsobem: „tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne“. Co znamená kapitalismus 21. století pro 

mě? 

• 1. zákon kapitalismu 21. století a jeho mantra „HONBA ZA ZISKEM (stala se drogou)“, která produkuje 

rostoucí masu chudnoucí populace na úkor bohatých, vrší dluhy, které musí podporovat neustálý růst a 

spotřebu, důsledkem je zvětšování nerovnosti příjmů a bohatství na planetě (str. 113), majetek se přesouvá 

z peněženky spotřebitelů na konta ELIT 

• 2. zákon kapitalismu 21. století „ŠÍŘIT ZÁVISLOSTNÍ KONZUMERISMUS“ (konzumní způsob života, který se 

stává drogou, dopaminovou závislostí), kterou můžeme vyjádřit jako závislost na nakupování a spotřebě  

• 3. zákon kapitalismu 21. století „ŽIVOT NA DLUH A BEZ SPOŘENÍ (se stává další drogou)“, i díky tomuto 

zákonu porazil kapitalismus socialistický systém v minulém století. Již dnes je realitou, že spořicí účty mají 

v řadě evropských zemí záporný výnos, dokonce i hypoteční úvěry. Kladu si otázku: jak jsou pojištěny vklady 

v případě finanční krize? Fond pojištění vkladů například v Česku nepokrývá ani 10 % z částky, která odpovídá 

pojištěné povinné výplatě uložených vkladů na bankovním účtu (to znamená, že dostanete v případě krize 

max. 10 % z Vašich státem pojištěných vkladů uložených v bance). 

• 4. Zákon kapitalismu 21. století, „ŽITÍ NA DLUH CHUDÝCH ZA ÚČELEM VĚTŠÍHO ZISKU“, globalizace 

umožnila přenos výroby, těžby surovin a pěstování plodin do zemí s levnou pracovní silou. Tím se zabily 2 

mouchy jednou ranou. Získali jsme levné zdroje surovin a zboží a současně škodlivé emise zůstali v třetích 

zemích. Tak se vlastně importují škodlivé emise za západních zemí do rozvojových zemí (tato praxe 

způsobuje vypalování pralesů pro zemědělství za účelem pěstování plodin a dobytka pro západní civilizace, 

neekologickou a energeticky náročnou výrobu, která zatěžuje životní prostředí atd.) 

• Kapitalismus 21. století založený na tržním hospodářství odebírá současným spotřebitelům, zavedením 

záporných sazeb a dalších kroků, možnost svobodné volby mezi spořením a spotřebou  

• Pro současnou západní společnost jsou charakteristické tyto znaky: individualismus, úspěch, moc, 

ovládání, spotřeba, vytváření závislostí, žití na účet jiného, akumulování informací do zlatého rybníku, 

udržitelný růst, bezohlednost člověka k člověku a také k přírodě, rozklad morálky a rodinného modelu, 

neschopnost, růst složitostí systému, neodpovědnost, moc peněz je nadřazena všemu 

• Dluhy mají celoplanetární charakter a zejména u vyspělých západních zemí jsou nesplatitelné, žijeme na 

dluh budoucích generací, rozvojových zemí a Přírody. Neochota vyspělé „bohaté“ západní civilizace platit 

vlastní finanční a přírodní dluhy, žene současnou civilizaci 21. století do kolapsu! 

• Kapitalismus 21. století je zaslepen finančním ziskem a ostatní ho nezajímá, pokles biodiverzity je také 

důsledkem lidské činnosti způsobené právě slepotou kapitalismu (důsledkem slepoty je náraz do překážky) 

• Nový obchodní model kapitalismu 21. století: mailová schránka zadarmo, cloud zadarmo, sociální síť 

zadarmo, WI-FI zadarmo. Ne, není to zadarmo, je to naopak, my platíme informacemi o nás, tyto informace 

https://www.awashop.cz/efekt-varene-zaby-c2838/
https://www.awashop.cz/kapitalismus-21-stoleti-c2858/
https://www.awashop.cz/dopaminova-zavislost-c2876/
https://www.awashop.cz/zlaty-rybnik-c2833/
https://voda235.webnode.cz/kolaps2/


59 
 

středa 25. září 2019 

mají společnosti od nás zdarma, následně je pomocí algoritmů transformují, prodají a dále z nás vysávají 

peníze za nabízené výrobky a služby 

• Klíčová z pohledu kapitalismu 21. století není voda, ale levný a dostupný zdroj energie, který umožní mimo 

jiné i levné efektivní odsolování mořské vody, pokud tato civilizace přijde o levný zdroj energie, bude 

následovat kolaps 

• Dochází ke snižování diverzity všeho (myšlenek, kultury, přírody, zboží, životní filosofie atd.) a má 

celoplanetární charakter. Snižování různosti a přirozené diverzity je důsledkem globálního kapitalismu 21. 

století 

• Hrneme problémy před sebou a čekáme až se to tzv. "ZADRHNE"!   

• Kapitalismus 21. století si zvykl na drogy (moc, úspěch, spotřeba a honba za ziskem), je schopen se z této 

závislosti dostat? Co je nutné pro řešení této diagnózy udělat? 

Pohádka o Otesánkovi, Otesánek je pohádková dřevěná postava (slouží jako symbol nenasytnosti), která obživne, 

roste, jí a stále nemá dost, sní vše, co doma najde (a stále opakuje - táto, mámo, já mám hlad), včetně vlastních 

rodičů a vše co se mu postaví do cesty (obdoba současných nadnárodních korporací, které vše pohltí). 

• Současné největší společnosti na planetě denně skupují (pohlcují) desítky až stovky společností (chtějí být 

největší, nejmocnější) a stávají se nástrojem na ovládání všeho a všech (přichází model kontrolované 

společnosti, která všechny vaše starosti a problémy vyřeší) 

• KAPITALISMUS 21. století je pouze projevem ztráty diverzity (různosti) a vývojovým stupněm ve společnosti a 

civilizaci (vznik, růst a zánik), který čeká pouze na očistnou metamorfózu, protože vyčerpal svůj potenciál pro 

rozvoj civilizace (Herakleitův zákon) 

• Problémem není kapitalismus 21. století (systém), ale „VLÁDNOUCÍ ELITA“, která nastavuje pravidla a 

většinová „MASA“, která tyto nerovná pravidla respektuje a nedokáže se sjednotit tak, aby dokázala 

prosadit změny 

 

https://www.awashop.cz/kontrolovana-spolecnost-c2930/
https://www.awashop.cz/kontrolovana-spolecnost-c2930/
https://www.awashop.cz/kapitalismus-21-stoleti-c2858/
https://www.awashop.cz/herakleituv-zakon-c2836/
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• Kapitalismus 21. století se plíživým způsobem (multipolární svět) přesouvá ze státního systému do 

digitálního virtuálního ekosystému, (vzniknou Digitální virtuální státy se „Zlatým rybníkem“), str. 101, 93, 67 

• Kapitalismus 21. století orientovaný na zisk plodí „dominantní monokultury“ (koncentrace úspěchu, 

majetku, moci a možností) a extrémy: majetkové (bohatství a chudoba), klimatické (sucho, hurikány, požáry, 

povodně), přírodní (lesní a polní monokultury), společenské (zisk je nadřazen všemu) atd. Příčiny tohoto 

trendu můžeme hledat v první polovině 19. století! 

Moje definice kapitalismus 21. století: závodníci v automobilech stojí na startovní čáře, dráha končí na 

konci útesu, odstartují a prohrává ten, který sundá nohu z plynu…. 

Jaké globální nástroje používá kapitalismus 21. století? 

Současný svět je díky globalizaci natolik vzájemně provázaný, že jakékoliv obchodní sankce dolehnou postupně na 

obě strany. Způsob, jak „vyspělý západní svět“ (např. USA) komunikuje s ostatními zeměmi, jen dokazuje, že 

nedokáže a nechce najít dohodu na řešení současných problémů. Za nejefektivnější nástroj považuje „silové řešení“. 

• Obchodní sankce (např. Venezuela, Irán, Rusko, Severní Korea atd.) a obchodní války (USA a Čína, hrozí 

rozšíření i na EU), důsledky obchodních válek se budou týkat celé civilizaci. Kalamita v lesích na severní 

polokouli je zrcadlem stavu současné civilizace, která je oslabená jako lesy 

• Neziskové organizace, zasahují do fungování států, implementují a interpretují většinové populaci „správný 

pohled“ na dění ve společnosti 

• Ozbrojené zásahy v autoritářských režimech (Libye, Sýrie, Irák, Ukrajina atd., tzv. zástupné války), cílem je 

prosazení „západního demokratického ekosystému“ (ekonomického vlivu), který způsobuje růst dluhů a 

chudoby těchto zemí 

• USA používají „enormní výsady“ v podobě dolaru (hlavní globální rezervní měna, cca 80 % globálních 

transakcí se vypořádává v dolarech), sítě SWIFT a zákonu o mezinárodních ekonomických silách v případě 

krize (IEEPA) z roku 1977 (nástroje ekonomických sankčních programů, které umožňují blokování transakcí a 

zmrazování aktiv, je to finanční páka na jakoukoliv zemi na světě), tyto nástroje umožňují restrikce 

kapitálových toků, které mají větší dopady než jakákoliv obchodní cla 

• Honba za ziskem, žití na dluh, žití na úkor chudých a méněschopných, konzumní způsob života, závislostní 

ekonomika, to vše se importuje do třetích zemí 

• Spotřebitelům odebírá svobodnou volbu mezi spořením a spotřebou, nyní již mají spotřebitelé pouze 

jedinou volbu: „STÁLE ROSTOUCÍ SPOTŘEBA“, zavedením záporných úrokových sazeb ztrácí spoření smysl 

• Propaganda, vnější nepřítel 

• Vývozní spotřební a dovozní výrobní a surovinový ekonomický kolonialismus, život na dluh včetně přírody 

• Západní medicína neřeší příčinu nemocí (závislost na udržovacích lécích, neřeší se příčina nemocí) 

• Vysávání zejména rozvojových států (intelektuální, ekonomické, surovinové, potravinové, pracovních zdrojů 

atd.) 

• Vyčerpání vnitřních zdrojů člověka a také přírodních zdrojů bez ohledu na důsledky 

• Efektivní globální využití daňové arbitráže a pracovníků na dohodu (s cílem minimalizovat placení daní a 

náklady na pracovní sílu), to nabourá současný ekonomický a obchodní systém v jednotlivých zemích 

• Daňové ráje, dotace a podpora národních států poskytovaná globálním firmám na podporu zaměstnanosti 

(daňové prázdniny a další pobídky) 

• Dopaminová závislost, obchodní model založený na vybudování a těžbě zlatého rybníku, který vytváří 

nekonečný tok hotovosti zejména pro globální firmy, který je tvořen spotřebou zboží a služeb. Vzniká 

„ekonomika digitálních platforem“, nejhodnotnější komoditou světa se stávají právě osobní data, která se 

stávají kapry (s využitím dopaminové závislosti) ve „zlatém rybníku“ 

• Díky rozvoji "ekonomiky digitálních platforem", které aplikují nadnárodní technologické společnosti, 

narůstá polarizace (narůstají extrémy, které signalizují mezní situace, po jejich překročení nastává pulzová 

https://www.awashop.cz/digitalni-virtualni-stat-c2834/
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změn, imploze nebo exploze), důsledkem může být střet mezi státy a globálními technologickými 

společnostmi. Jak zareaguje spotřebitel, na kterou stranu se přidá? Co tento střet způsobí? Co si o tom 

myslíte Vy? 

Čeká nás nějaký nový vývojový střet civilizací po 500 letech (dobytí Mexika, získání zlata a stříbra, tyto komodity se 

staly hybatelem světové globalizace) působení kapitalismu? Budou to osobní data a ztráta soukromí, která se stanou 

novou rozbuškou v příštím desetiletí? 

Eskalace (stupňování) a prodlužování obchodní války mezi Čínou a USA (ale také v dalších zemích) se stává 

dalším spouštěčem v řadě, který čeká na aktivaci v nastávajícím období (připravená sněhová koule), str. 

111 

Ani současné pokusy o tzv. „trvale udržitelný a zodpovědný růst“, které jsem našel napsané velkými titulky ve 

sdělovacích prostředcích, jako spásné řešení na současné problémy společnosti. Dle mého názoru nemá tato 

strategie šanci na dlouhodobý úspěch jak pohledu archeologie (výzkum vzniku a zániku civilizací na základě 

dlouhých časových řad), tak ani z principu fungování cyklů přírody a filosofie (Jin a Jang a jejich dynamická 

rovnováha v prostoru), protože růst není udržitelný, nic neroste do nebe. Pulzování (smršťování a rozpínání, vibrace, 

zvuk, světlo, energie atd.) neboli pulzující tok je přirozeným procesem přírody. Pokud se mu něco postaví do cesty 

(blok nebo překážka), najde způsob, jak překážku překonat. 

• Pulzující tok platí i pro populaci na planetě: nevážím si toho do té doby, až o to přijdu nebo ztratím (partnera, 

Přírodu, peníze, pitnou vodu atd.) 

• Pokles a růst jsou dvě strany jedné mince (pulzující tok mezi dvěma póly), je to přirozený cyklický proces 

(koloběh). Mince má také hranu (křehký bod zlomu mezi poklesem a růstem), která je vyjádřením 

současného neudržitelného stavu společnosti a přírody?! Co si o tom myslíte Vy? 

Máme nějaké možnosti, jak najít řešení (transformaci) v současné materiální společnosti? Nebo už současná 

společnost vyčerpala svůj potenciál na svoji existenci a čeká nás hledání nové vývojové cesty v homeostázi člověka 

s Přírodou v Univerzu? Jaké jsou varianty dalšího vývoje nebo transformace kapitalistické společnosti 21. století? 

• Kapitalismus 1, globální tržní ekonomika orientovaná na spotřebu a maximální zisk, modifikace a evoluce 

kapitalismu minulého a současného století 

• Kapitalismus 2, kapitalismus autentický, odpovědný, informační, digitální, který je zaměřený na řešení 

problémů světa, vytváření pracovních míst, zlepšování bezpečnosti, inovace. Zisk je vedlejším produktem 

podnikání (evoluce kapitalismu 1 nebo systémová změna, nová mantra: investice se vyplatí až dlouhodobě) 

• Kapitalismus 3, kapitalismus s aplikovanými prvky socialismu a komunismu 

• Sdílená prosperita („AMERICKÝ SEN 2.0“), návrh kapitánů průmyslu v USA 

• Humánní společnost, klíčovým faktorem je člověk, který rozvíjí a používá umělou inteligenci, digitální a další 

technologie 

• Digitální demokracie, společnost využívající moderní technologie, virtuální realitu (Průmysl 4.0) na 

modelování procesů ve společnosti a přírodě, tím se optimalizuje výroba (omezuje se nadprodukce) a 

minimalizují se dopady na životní prostředí v souladu s Přírodou a jejími cykly v UNIVERZU (je to mírnější 

Technokracie, která respektuje Přírodu, jako prostor potřebný k životu člověka a celé civilizace ve vzájemné 

homeostázi) 

• Inovativní zelená ekonomika, přechod na jiný systém (ekonom Joseph Stiglitz 2019) je nutný protože „naše 

civilizace a životy jsou kvůli změnám klimatu v ohrožení“, klíčovým faktorem je ekologie, recyklace a zdravé 

životní prostředí 

• Trvale udržitelná ekonomika, klíčovým faktorem je rovnováha mezi růstem a obnovou přírody, platí dále 

pravidla kapitalismu 21. století, prosperující a férová ekonomika, která je alternativou vývojové transformace 

současného kapitalismu 21. století (prof. Jeffrey Sachs, ekonom, odborník na hospodářský rozvoj a boj proti 

chudobě) 

https://www.awashop.cz/digitalni-demokracie-c2936/
https://www.awashop.cz/prumysl-4-0-c2740/
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• Společnost založená na osobní uhlíkové stopě, hlavní kriteriální složkou je uhlíková stopa a její velikost 

(postupné snižování na „0“)  

• Komunitní ekonomika UBUNTU (propagátorem je Michael Tellinger) 

• Permakulturní rodové statky a jejich modifikace (realizovaná cesta pro soužití člověka a Přírody, je 

dlouhodobě neudržitelná pro většinovou populaci v současné materiální kapitalistické společnost, protože 

není možné se odpoutat ze současného systému, daně, zdravotnictví, internet, voda, potraviny, energie atd.) 

• Technokracie s kontrolovanou společností a sociálním bonusem (např. DVS, ekonomika globálních 

digitálních platforem, digitální demokracie se sociálním bonusem) bez hranic a národností, realizují je 

transnacionální firmy např. GAFA (Amazon, Facebook a další), v digitálním ekosystému – více str. 93 

• Celoplanetární civilizace, bez koordinované spolupráce všech nelze řešit globální problémy (tento model 

preferuje prof. Miroslav Bárta) 

• Barevná společnost, vize společnosti budoucnosti, které se mohou realizovat po nástupu Technokracie nebo 

digitální demokracie (str.    ) 

ZAMYŠLENÍ: Bude společnost a její struktury pokračovat v současné podobě, nebo dojde k její kvalitativní nebo 

kvantitativní změně? Naplňuje současná společnost potřeby obyvatelstva (jsou občané spokojení se 

současným stavem) v Česku a EU? Nahradí kapitalismus 21. století „Digitální demokracie“ nebo 

„Technokracie“ s kontrolovanou společností a sociálním bonusem? Co si o tom myslíte Vy? 

Současný systém se snaží hledat řešení a formy, jak zmírnit polarizaci ve společnosti. 

• Dá se nazvat filantropie (v Americe je filantropie občanskou povinností pro bohaté, zakládají nadace a různé 

fondy) boháčů odpustkem 21. století (filantropie v očích veřejnosti přináší společenské uznání a zmírnění 

„pocitu viny“)? Filantropie, tak je definováno „společenské dobro“, které je určeno pro „MASY“, do kterého 

investuje ELITA miliardy USD a dále prohlubuje příjmovou a majetkovou nerovnost 

• Výtah neomezených možností z nejnižších pater společnosti nahoru k úspěchu (o kterém jsem si přečetl 

v médiích), se v Americe již zadrhl. „Mysleli jsme si, že můžeme být jako oni a splnit si „Americký sen“ 

(úspěšní miliardáři, hrdinové)“- toto „férové“ rčení již neplatí, protože jste se narodili špatným rodičům! 

Americký sen 2:0 se tedy nekoná, je určen pouze pro“ VYVOLENÉ“. 

• Důsledkem současné polo-digitální společnosti je stav, kdy jedno „horní“ procento společnosti vydělává 

o dost víc než spodních 50 % dohromady a nůžky se dále rychle rozevírají! Toto je klíčový problém 

současného kapitalismu., který nikdo neřeší a vážně řešit nechce, protože je to proti základním principům 

kapitalismu 21. století. 

• Na nejvýkonnější motor kapitalistického blahobytu se valí nebezpečí ze všech stran, protože prochází 

poslední dekadentní fází cyklu (stárnutí a kolaps)! 

2. ZÁKLADNÍ ZÁKON (I PŘEDEŠLOU KRIZÍ OVĚŘENÝ) SOUČASNÉHO KAPITALISMU 21. STOLETÍ LZE 

VYJÁDŘIT TÍMTO PŘÍMĚREM: POKUD DLUŽÍTE BANCE 500 000 KČ, MÁTE PROBLÉM VY, ALE POKUD 

DLUŽÍTE BANCE 500 MILIONŮ, MÁ PROBLÉM BANKA! 

V tisku (Business Roundtable) jsem si přečetl, že kapitáni ekonomiky USA navrhují změnu (modernizované zásady) 

současného modelu kapitalismu 21. století (podniky slouží akcionářům a majitelům, hlavním úkolem je 

maximalizovat zisky) a nový cíl („AMERICKÝ SEN 2.0“): „NEMŮŽEME SLOUŽIT POUZE SVÝM SPOLEČNOSTEM, ALE 

MUSÍME SDÍLET NÁŠ ODKAZ SE VŠEMI, KTERÝCH SE MŮŽE TÝKAT“. Podporujeme investice do zaměstnanců v místě 

podnikání. Přínos hodnoty zákazníkům v rámci etiky (etické jednání) - spolupráce s dodavateli a podpora místní 

komunity, protože jedině tak mohou být nejlepší společnosti dlouhodobě úspěšné a mohou vytvářet dlouhodobé 

hodnoty pro všechny zúčastněné Američany (tzv.“ SDÍLENÁ PROSPERITA“). 

• Zásadní motivací je ochota přispívat k sociálnímu smíru, zmírnit majetkovou nerovnost a přispět k boji se 

změnami klimatu, podobné názory mají i největší světoví miliardáři, více str. 104 

https://www.awashop.cz/digitalni-ekosystem-c2842/
https://www.awashop.cz/celoplanetarni-civilizace-c2918/
https://www.awashop.cz/barevna-spolecnost-c2921/
https://www.awashop.cz/digitalni-demokracie-c2936/
https://www.awashop.cz/technokracie-c2891/
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• Bude nový Americký sen 2.0 realizován opět na dluh, nebo se začnou nejdříve splácet dluhy Amerického 

snu 1.0 (nesplácený dluh se kumuluje od šedesátých let minulého století)? 

Realita: stávající model kapitáni průmyslu umně ohýbali ve svůj prospěch, naučili společnost a spotřebitele 

(střadatele, kteří nakupovali americký vládní dluh) žít na dluh, který neustále roste! 

Člověk a moderní technologie 

Jsme na rozcestí: buď budeme o sobě rozhodovat sami, nebo o nás bude 

rozhodovat (pro nás, o nás a za nás) umělá inteligence a moderní 

technologie, na kterých budeme závislí (přestože si myslíme, že je 

ovládáme). Odpověď na tuto zásadní otázku určí budoucnost lidstva, 

takto jsem pochopil názor neurologa Martina Jana Stránského. 

Nové technologie, umělá inteligence, robotizace a další trendy spojené s rozvojem informační společnosti nabízí naší 

civilizaci nové možnosti, které nás posouvají mílovými kroky kupředu a znamenají nové možnosti (kratší pracovní 

doba, virtuální realita, sdílená a autonomní vozidla, chytrá města, personifikace výrobků atd.). Tento rychlý rozvoj 

přináší i negativní důsledky a to jsme teprve na začátku této informační doby. Kladu si otázky? 

• Budou se díky moderním technologiím posouvat všechny vrstvy obyvatel, nebo jen některé? Bude se 

zvyšovat nebo snižovat polarizace ve společnosti? Zůstane zisk klíčovým parametrem současné a budoucí 

civilizace? Co si o tom myslíte Vy? 

V minulosti řada nových komunikačních technologií (rádio, telefon, televize, internet, mobilní telefony, přehrávač 

atd.) vstupovala na trh, aby podporovala vzdělání, ale nakonec se ukázalo, že jde o zábavu a jen pro některé. Tyto 

nové technologie se staly pro některé smyslem života. Co nám přinesou nové digitální technologie a umělá 

inteligence? 

ZAMYŠLENÍ: Bohužel současná geopolitická situace je kolbištěm, rozvoj nových technologií a umělé inteligence se 

stává nástrojem, jak ovládnout okolní svět a získat konkurenční výhodu a závislost uživatelů (nabízí řadu 

velmi prospěšných funkcí a umožňují netušené možnosti, které jsme si nedokázali před 5 roky představit). 

Tyto globální technologické nástroje umožnují monopolizaci digitálních technologií úzké skupině 

nadnárodních firem (na úkor národních států), které se postupně stanou plátci daní, přestože ještě dnes daně 

vybírají. Tento proces umožňuje vznik novodobých koloniálních nástrojů, který umožní ovládat svět efektivním 

způsobem (digitální virtuální ekosystém) a národní státy postupně ztratí svůj původní význam a moc. Informace, 

které lidé dobrovolně nebo nevědomě předávají nadnárodním korporacím, se stávají klíčovým nástrojem 

(ne)svobody, ovládání, závislosti a rostoucích zisku.  

Umělá inteligence může přinést úsporu ve výrobním a nákupním cyklu (mezi výrobcem a spotřebitelem, díky 

personifikaci výroby, zvýšenou kvalitou a životností výrobku) a tím se může odstranit zbytečná produkce, která 

dosahuje 20 až 50 % (stav v jednotlivých výrobních oborech je odlišná). 

Zrychlování internetu (jako jeden z klíčových hybatelů ve společnosti) působí na zrychlování vývoje jednotlivce a 

celé civilizace, současně se zrychlují klimatické změny a procesy ve společnosti. Moderní technologie a 

zrychlování internetu se stávají dalším spouštěčem v řadě, který čeká na aktivaci (v podobě sněhové 

koule) s příchodem recese a omezení spotřeby. Více str. 111 

Neustálé zrychlování internetu (vše je vzájemně dynamicky a oboustranně provázané) způsobuje i zrychlování 

všeho kolem nás, to způsobilo aktivaci sebedestruktivního procesu kapitalismu 21. století (korporace a lidé bojují 

mezi sebou, místo spolupráce), který směřuje ke zhroucení civilizace. Když se tento systém zhroutí, (podobně jako 

v lese starý strom, který uvolní prostor a světlo pro mladé, čekající semenáčky, které začnou růst, jak je zachován 

https://www.awashop.cz/stransky-jan-martin-c2778/
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koloběh neustálého zrození a zániku) na jeho základech vzniká nový systém, který má potřebné světlo pro svůj 

dynamický růst. Vnímáte vliv rychlých změn na vývoj civilizace? Co si o ní myslíte Vy? 

MÁ SPOLEČNOST UJASNĚNÉ ETICKÉ a jiné ASPEKTY SPOJENÉ S VYUŽÍVÁNÍM UMĚLÉ INTELIGENCE? Bude tato umělá 

inteligence nějak zdaněna, bude transparentní? Bude podléhat zákonům tak, aby neškodila lidské populaci 

(prostřednictvím jejich vlastníků)? Kdo ponese zodpovědnost za rozhodnutí robotů a umělé inteligence?  

Současný svět, zejména mladá generace, se vzdaluje přírodě a naopak se sbližuje s moderními technologiemi a 

přístroji. Tráví většinu svého volného času ve virtuálním světě, mimo reálný svět (přírodu a pobyt 

v ní dnešní mladá generace k životu vůbec nepotřebuje, připadá jim málo akční). Mohou moderní 

technologie a jejich každodenní používání člověku dlouhodobě prospívat? 

• WI-FI, mobilní telefon ve spojení s Facebookem a dalšími technologiemi se stávají 

digitální drogou („digitální dopamin“) pro moderní informační společnosti, tohoto stavu 

je dosaženo stimulací dopaminu v mozku (vzniká závislost na této činnosti) 

• Mobilní telefon a připojení k internetu se stává nepostradatelným partnerem mladé generace, která 

k životu téměř nic kromě jídla a pití nepotřebuje, protože je přiživovaná „dopaminovou závislostí“ (které je 

stejná jako u hazardních her, alkoholu, drog a chytrého telefonu) 

• Nové technologie a mobilní telefony podporují odcizení děti od rodičů, přestávají si rozumět, je narušeno 

mezigenerační předávání informací a zkušeností 

• Chytré telefony nás dělají hloupějšími, méně sociálními, zapomnětlivějšími a náchylnějšími k závislosti, 

nespavosti, depresi a „kradou nám navigační schopnosti“ (orientaci), to je zjištění neurovědců. Dále tvrdí, 

že chytré telefony působí obráceně, než si myslí rodiče (kteří chtějí, aby se jejich dítě rozvíjelo své tvůrčí 

dovednosti a učení). Namísto toho, aby nás chytré telefony činily chytřejšími, snižují naše kognitivní 

schopnosti. „Věda předkládá mnoho důkazů o tom, že informace, které se naučíte na digitálním zařízení, 

se nezachovávají dobře a nepřenášejí se do skutečného světa,“ 

• Chytré telefony a smartphony ovlivňují naši paměť a koncentraci, jsou také návykové (jak dopaminová 

reakce klesá, musíte zvýšit intenzitu, kterou potřebujeme k tomu, abychom dosáhli stejného výsledku). Tyto 

přístroje jsou spojovány se sníženou sociální interakcí a nedostatečným spánkem 

• Moderní technologie podporují proces odlidštění (komunikujeme s roboty a jejich algoritmy) 

• Každodenní rozhodování a používání smyslů postupně předáváme moderním technologiím, dochází tak k 

zpohodlnění a zakrnění základních funkcí a smyslů člověka  

• V nejbližších letech budeme moci přenášet naše myšlenky přímo do počítače (propojení mozku a počítače) 

a získáme tak možnost efektivněji a rychleji ovládat život v digitálním ekosystému 

• S nástupem digitálních virtuálních států roste riziko, kdy „jeden člověk“ bude rozhodovat o algoritmech 

pro šifrovanou komunikaci určenou pro miliardy lidí (díky tomuto se sníží různorodost, omezí se konkurenční 

a sociální prostředí). Již nyní jsou tyto globální firmy tak velké a vnitřně vzájemně provázané, že je nelze 

rozdělit (jsou tak velké, že nesmějí padnout v globální informační a technologické válce). Jejich rozdělením by 

stát přišel o velké příjmy a riskoval by ztrátu pozic na globálním trhu 

Každá civilizace procházela zkouškami, které ji odváděly od přirozeného způsobu života. Odolnost naši civilizaci 

testuje internet, sociální sítě, virtuální realita a moderní technologie. 

ZAMYŠLENÍ: pokud se moderní člověk stává závislým na chytrém telefonu, digitálních technologiích a nedokáže bez 

nich žít, pak nemůže být naplněný v partnerském vztahu (protože nechce nést odpovědnost v reálném 

životě a tráví čas ve virtuální realitě, která je tak přitažlivá) a ve společnosti.  

Když se podívám v metru (dříve si lidé četli knihy nebo časopis), v tramvaji, na ulici, všude vidím, že většina očí se dívá 

do mobilního telefonu a lidé nevnímají své okolí (chodící zombií) 

https://www.awashop.cz/dopaminova-zavislost-c2876/
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• Čtení knížek a psaní psacím písmem rozvíjí představivost, kreativitu, jemnou motoriku a další dovednosti, 

tyto dovednosti mladá generace ztrácí, ale získává nové dovednosti, které současná „nedigitální populace“ 

neovládá, tyto dvě skupiny si přestávají rozumět 

• Aktivní komunikace na sociálních sítích způsobuje, že děti i jejich rodiče nemají dostatek pohybu, mají 

problémy s psychikou i spánkem (mají narušený denní rytmus a jsou přetíženi informačním a digitálním 

smogem) 

Moderní technologie posouvají západní civilizaci v jejím rozvoji, poznání, rychlosti zpracování informací, 

transparentnosti, nových možnostech, bohatství, technické vyspělosti atd. Tyto technologie však civilizaci vzdalují od 

Přírody a jejich přirozených cyklů. Virtuální realita je pohodlnější a dá se kdykoliv vypnout. 

• Bionická inteligentní síť Přírody (vše je propojené se vším v dynamické rovnováze v Univerzu) nemá obdobu 

u moderních technologií a umělé inteligence, člověk se přesto snaží vybudovat umělou síť, ve které by trávil 

svůj život 

• Umíme vymyslet a vytvořit virtuální obdobu inteligentní Přírody s pulzujícím provázaným systémem, který 

je živý? Někteří vědci již testují virtuální model Přírody. Budou v této umělé člověkem vytvořené přírodě růst 

rostliny, živočichové v dynamické rovnováze s pravidelnými cykly? Bude mít stejnou schopnost regenerace? 

Známe dopady, které virtuální příroda způsobí za 20, 100 let? Známe všechny procesy, které probíhají 

v přírodě a celém vesmíru a rozumíme jim? Je to rozumné a má to pro lidstvo smysl?  

• Čím více bude společnost aplikovat moderní technologie („virtuální ekosystém“), tím více se budeme 

vzdalovat Přírodě a reálnému životu! Naše civilizace je nepoučitelná, směřuje ke kolapsu. 

Několik čísel: 45 % mladých Čechů je online prakticky pořád, to je zhruba dvojnásobek ve srovnání s rokem 2015. 95 

% těchto dětí má chytrý telefon a průměrně spotřebují desítky gigabajtů dat. Facebook již nyní disponuje 

potenciálem, který ovládá více jak 2 miliardy „závislých duší“, kteří věrně svými daty plní „zlatý rybník“. 

Závislost na sociálních sítích také zmiňuje kniha „Komu patří budoucnost?“. 10 důvodů, proč byste měli smazat své 

účty na sociálních sítích a to okamžitě. V této knize autor Jaron Zepel Lanier (autor názvu virtuální realita) vykresluje 

sociální sítě jako prostředek, který manipuluje lidské chování, škodí demokracii, přispívá k nárůstu chudoby, zvětšuje 

odcizování ve společnosti a podporuje nenávist. Stojíme na prahu společenské revoluce, která může dopadnout 

opravdu špatně. 

ZAMYŠLENÍ: Klíčová otázka zní: co se stane, když dojde k plošnému výpadku elektrického proudu? Dokážu žít hodinu, 

den, měsíc bez chytrého telefonu, internetu a sociálních sítí? Jak se budu v této situaci chovat? Způsobí to 

ve mně zlost a agresi? Naruší to moji psychiku a smysl života? Co si o tom myslíte Vy? 

Moderní technologie posloužily vydatně i při psaní této knihy a umožnily mně v relativně krátkém časovém období 

vytvořit konečnou podobu knihy, která rostla podobně jako strom z malého semínka do zralého stromu s korunou a 

kořeny. Jsem rád, že jsem mohl využít digitální technologie při psaní této knihy, ušetřily mně hodně času a práce! 

V HN (hospodářských novinách) JSEM SI KONCEM KVĚTNA 2019 PŘEČETL O SLOVENSKÉM VĚDCI, KTERÝ 

KONSTRUOVAL ROBOTY, POZNAL JEJICH MOŽNOSTI A KONSTATOVAL, „MÁM ÚCTU K TOMU, CO SE DĚJE V PŘÍRODĚ 

(přestože těm ekosystémům nerozumím), A CHÁPU NĚKTERÉ VĚDCE, KTEŘÍ SE DO TOHO PONOŘÍ A POTOM 

ZAČNOU VĚŘIT V BOHA“ 

Přečetl jsem si, že bývalý předseda Facebooku vizionář a miliardář Sean Parker (3. 12. 1979), byl u zrodu Napsteru, 

Spotify a Facebooku, po ročním angažmá při odchodu z Facebooku vyslovil varovné poselství (podobně smýšlejí i 

další vysoce postavení funkcionáři gigantických digitálních korporací): sociální sítě a internet doslova mění Váš vztah 

ke společnosti, sobě navzájem, pravděpodobně to nějakými zvláštními způsoby nabourává produktivitu, bůh ví, co 

to dělá s mozky našich dětí! 
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• Google a Facebook se snaží pomoct rozvojovému světu tím, že jej pokryjí bezplatným internetem, aby 

mohli spustit „závislostní digitální kolonialismus 21. století“. Komu to více prospěje rozvojovému světu 

nebo miliardářům? 

Další varovné zprávy: Ve svém předvánočním poselství v roce 2017 Facebook uvedl, že „pasivní“ užívání sociálních 

médií může uživatelům škodit, avšak „aktivní interakce“ s dalšími lidmi v online prostředí (sociální sítě) přináší 

nejen „zlepšenou kvalitu života“, ale i „radost“ (stručně přeloženo: pokud jste pasivní a lezou vám sociální sítě „na 

mozek“, používejte je aktivně co nejvíce).  

BÝVALÝ MANAGER FACEBOOKU Chamath Palihapitiya: „KRÁTKÉ CYKLY DOPAMINEM POHÁNĚNÉHO USPOKOJENÍ, 

NA NICHŽ FACEBOOK STOJÍ, NIČÍ ZÁKLADY FUNGOVÁNÍ SPOLEČNOSTI“, TATO SLOVA POZDĚJI KORIGOVAL. Svoje 

používání Facebooku omezil na nejmenší možnou míru a jeho děti to mají zakázané! 

SUNDAR PICHAI, SOUČASNÝ ŠÉF GOOGLE, JEHOŽ SYN PRÝ DOSUD NEMÁ VLASTNÍ CHYTRÝ TELEFON, ALE PRÝ „TĚŽÍ“ 

KRYPTOMĚNU ETHEREUM, ZÍSKÁVÁ TÍM POJEM O OBCHODĚ A FINANČNÍCH TRANSAKCÍCH. 

MAJÍ MAJITELE NADNÁRODNÍCH DIGITÁLNÍCH FIREM PLNOU KONTROLU A PŘEHLED NAD TÍM, CO SE V JEJICH 

AUTOMATIZOVANÝCH SYSTÉMECH DĚJE A CO OVLÁDÁ VÍCE JAK 2 MILIARDY ZÁVISLÝCH LIDÍ? 

Laik se ptá: věříte tomu, co jsem zde napsal, je to vše jenom náhoda nebo konspirace? Co si o tom myslíte Vy? 

• Roste počet pokut za „NEKALÉ PRAKTIKY“ nadnárodních technologických firem (Microsoft, Google, Amazon, 

Facebook) v řádu miliard USD, máte pocit důvěry a perspektivy v tento digitální ekosystém? Ztratili jsme pud 

sebezáchovy? 

• Škodí nám internet a sociální sítě? Pro některé, včetně mě, zní odpověď ANO, pro jiné je to stručné NE! 

Paradox nastupující ekonomiky moderních technologií: s rozvojem moderních technologií se na jedné straně mluví 

o internetu věcí a o chytrých domácnostech (internet chytrých věcí) a na druhé straně roste počet domácnosti bez 

televizí, wifi routerů a kabelového připojení. Vyjadřovat hlasitě odpor vůči elektronice se stalo známkou 

příslušnosti k vyšší sociální třídě. Další paradox: „DIGITÁLNÍ ELITA“, která se podílí na tvorbě moderních technologií 

a udává jim směr, si je vědoma digitální dopaminové závislosti. Sebe a své děti filtruje od působení tohoto digitálního 

ekosystému. Chudší většina věří, že moderní technologie jim a jejich dětem přinesou rozvoj dovedností, učení 

(moderní technologie včetně chytrých telefonů se tak stávají technologiemi chudých) a větší bohatství. 

• Stav se dá jednoduše vyjádřit: děti ze středních a nižších společenských tříd budou vyrůstat s mobilem 

v kapse, sledováním filmů a digitálních her (preferují filosofii používání technologií), děti z vyšších 

společenských tříd si budou hrát s dřevěnými a jinými elektronickými hračkami (preferují filozofii odmítání 

jakýchkoliv technologií). Díky tomuto trendu se definuje i nová hranice mezi společenskými třídami (padla 

obava, že bohatí studenti budou mít výhodu v tom, že se k internetu dostanou dříve, tudíž s předstihem získají 

specifické dovednosti a znalosti technologií, a v důsledku toho se bude mezi nimi a jejich méně movitými 

vrstevníky prohlubovat digitální propast, realita ukazuje pravý opak) 

• Digitální propast byla definována „dostupností k technologiím“, nyní je definovaná „omezení dostupnosti 

a přístupu k technologiím“. „Zdravý rozum“ říká, že nejvhodnější cestou je najít dynamickou rovnováhu 

v digitálním ekosystému (mobily a tablety mohou děti hodně věcí naučit, ale také ublížit). Oba extrémy 

mohou způsobovat ve vývoji dětí poruchy, úzkost, deprese, závislost, sociální, lidskou izolaci atd. Tyto jevy 

mají další důsledky pro vývoj mozku, osobnosti jedince a jeho vnitřní integrity (odolnost, sebepoznání, 

osobní vývoj) 

• Závislost je průvodním jevem masového rozšíření a dostupnosti jakýchkoliv moderních technologií, 

řešením může být digitální hygiena (rovnováha či „zdravý přístup“ při používání technologií, protože „ZLEM“ 

nejsou technologie). Moderní technologie jsou obrovským sociálním a zdravotním experimentem na 

dětech, vzniká dopaminová závislost, digitální demence, rozklad osobnosti atd. Dnes nevíme, jaké to bude 

mít následky pro další generace! 

https://www.awashop.cz/digitalni-hygiena-c2877/
https://www.awashop.cz/dopaminova-zavislost-c2876/
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Kybernetická bezpečnost (viry, vyděračské programy) 

Současná technika nám poskytuje výjimečné možnosti, které nám ulehčují život na každém kroku. 

Na druhou stranu, ale dynamický rozvoj internetu, 5G sítí, umělé inteligence, internetu, věcí a lidí 

představuje díky propojení všeho se vším netušené hrozby (v podobě hackerů, ransomware atd.). 

Uliční a bytová kriminalita se přesouvá do virtuální skryté reality, která může napadnout kohokoliv 

z celého světa. Stala se kriminalita také globální (hackeři z celého světa útočí a číhají, až někde 

uděláte v tom složitém světě chybu a vše Vám zakódují a vystaví účet v Bitcoinech)? Ano, to je realita. Na konferenci 

v brněnském informačním hubu (centrum) o kybernetické bezpečnosti jsem slyšel (2019):  

NEEXISTUJE HESLO, KTERÉ BY NEŠLO PROLOMIT, JE TO JEN OTÁZKA PENĚZ A ČASU! 

PRŮLOM NA POLI KVANTOVÝCH POČÍTAČŮ (GOOGLE A JEHO SOUČASNÁ KVANTOVÁ NADŘAZENOST) MŮŽE ZNAMENAT 

KONEC „BLOKCHAINOVÝCH TECHNOLOGIÍ“, PROTOŽE MOHOU V TOMTO DESETILETÍ PROLOMIT BEZPEČNOSTNÍ 

PROTOKOLY (kryptoměn, datových cloudů, digitálních podpisů, cokoli) 

Budou mít naše hesla piny s 10, 1000, miliony znaků, aby byla bezpečná, kde se tento trend zastaví? 

„JEDNOHO DNE JSME SI UVĚDOMILI, ŽE NAŠE VÝHODA PROTI OSTATNÍM „DIGITALIZACE“ SE MŮŽE OBRÁTIT V 

NEVÝHODU A VĚTŠÍ ZRANITELNOST,“ říká profesor Isaac Ben Jisrael. Kdo bude mít „černého Petra“? 

Roste zájem různých států a vlivných skupin, které se snaží velmi sofistikovaným způsobem vykrádat pomocí hackerů 

citlivá data (intelektuální vlastnictví, citlivé informace o politicky a ekonomicky exponovaných uživatelích) a 

nabourávají se do různých systémů (mobilní operátoři, rozvodné sítě, banky, pojišťovny, úřady, armáda atd.) Díky 

tomu jsou schopni ovládat tyto systémy zevnitř a jsou schopni je i tzv. vypnout. Tyto popsané jevy jsou výsledkem 

dlouhodobé špionáže, obchodních, informačních a technologických válek, které mají globální charakter. 
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Citlivé místo z hlediska kybernetické bezpečnosti je například ve spojení mezi Amerikou a Evropu (a v dalších 

mezikontinentálních sítích). Před cca 160 lety byl položen první transatlantický kabel, stal se jedním z prvních 

hybatelů budoucí globalizace. Dnes podmořské optické kabely umožňují fungování globálního internetu a přenáší 

téměř 100 % dat. V současné době vzrůstajícího geologického napětí ve světě se mohou stát mezikontinentální 

optické kabely a celá internetová síť snadným terčem útoků nebo sabotáží teroristů.  

Česká republika, ale i jiné státy v Evropě, podceňují kybernetickou bezpečnost, přestože jsme se zavázali zvyšovat 

výdaje na zbrojení až do výše 2 % HDP. Máme dlouhodobý deficit, který se prohlubuje. Současná armáda v době 

moderních technologií nemůže bez těchto technologií účinně bránit svoje území a obyvatelstvo. USA, Rusko, Čína a 

zejména Izrael jsou světovými kybernetickými velmocemi a jsou schopni s využitím moderních technologií, peněz a 

špičkových odborníků tyto technologie prodávat do celého světa a tím zásadním způsobem zvyšovat svoji životní 

úroveň (Digitální technologie, kybernetika a technologie spojené s vodou patří mezi nejperspektivnější a nejziskovější 

oblasti současnosti). 

UŽ NYNÍ VZNIKAJÍ AUTONOMNÍ HACKERSKÉ SYSTÉMY (novodobé kybernetické zbraňové autonomní systémy), KTERÉ 

VYUŽÍVAJÍ, PODOBNĚ JAKO OBRANA PROTI NIM, UMĚLOU INTELIGENCI. 

Obchodní modely a reklama 

Jediným cílem současné reklamy a obchodních modelů (MLM-multi level marketing, on-line marketing, věrnostní 

programy, slevové akce, odklad splátek zboží, kup za 1500 Kč a budeš mít dopravu zdarma, 

vrácení zpětného bonusu při platbě kartou, možnost vrácení zboží do 30-ti a více dní, vynucené 

nákupy díky změně zákonů v EU a náhrada novými žárovkami, vysavači, televizory atd.) je 

ovlivňovat spotřebitele tak, aby nakupovali i to, co nepotřebují. Reklama, zejména v digitálním 

prostředí, je pronásleduje na každém kroku, metody působení jsou stále sofistikovanější a cílí i 

na emoce člověka. Výstižně to vystihl v jednom rozhovoru Doc.Václav Cílek, „reklama je nebezpečná jako fašismus“, 

nutí nás, čím dál silněji do spotřeby! Ale bez ochoty nakupovat a spotřebovávat by to nefungovalo… a proto se 

působí na lidskou slabinu „emoce“ a další atributy člověka (krása, odlišnost, exklusivita, společenská úroveň atd.) 

• Platí dnes ještě rčení z počátku minulého století? Byznys vznikl proto, aby přinášel štěstí, a ne aby vytvářel 

hromady peněz. Co si myslíte o tom Vy? 

Příkladem tlaku na spotřebu lze demonstrovat u prodeje automobilů. V průběhu času (s ohledem na konkurenci a 

saturaci trhu) se plíživě snižovala částka potřebná na koupi automobilu (akontace, záloha) až na nulu (aby se dále 

zvyšoval počet prodaných vozů) a následně se vytvořil nový model, kdy zákazník již auto (ne)vlastní a pouze ho užívá 

(platí nájem a má zajištěný veškerý servis a údržbu), tento obchodní model je předstupněm modelu sdílených aut. 

• V devadesátých letech se kupovala auta za hotové nebo na leasing s akontací 30-60 % 

• Nyní si pořizují firmy auta na operativní leasing nebo bez akontace, vše je na splátky, žádné úspory nejsou 

potřeba 

• U sdílených aut budou lidé platit měsíční poplatek, nebudou jejich vlastníkem a budou je sdílet s ostatními 

• Podobný model je již u mobilních telefonů, měsíčně platíte poplatek a firma vám po 12 měsících stávající 

mobil vymění za nový (mobil máte pouze pronajatý a trvale platíte za jeho užívání). Globální společnosti 

dávají přednost toku hotovosti, protože si spočítaly, že obrat a zisk jsou větší než obměna telefonů po 2 až 3 

letech. Tato zkušenost se aplikuje i u sdílené dopravy, funguje to obdobně. Auto není vaše, máte ho 

pronajaté, sdílíte ho s ostatními, navíc si můžete vybrat z více možností, jakým vozidlem pojedete, firma 

získává pravidelné platby i od uživatelů, kteří neměli vlastní vozidlo 

• Tento model (užívaní, nikoliv vlastnění) se prosadí v celém digitálním ekosystému (str. 84) 

Chci tím říci, že dříve lidé ušetřili na auto, vlastnili ho několik roků a potom ho prodali. Současným trendem je 

nevlastnit auto, stačí platit „pravidelně doživotní měsíční poplatky“ za vše. Mění se tak obchodní model z“ pulzního“ 
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(koupit užívat a prodat) na „tokový“ (kdy platíte a užíváte, nic nevlastníte). A tím se také mění způsob našeho 

myšlení, protože již nemusíte šetřit, abyste si něco koupili, ale za měsíční poplatek můžete zboží ihned užívat. Touto 

změnou stále více a více ztrácíte přehled o stavu vašich peněz, počátek tohoto trendu můžeme vysledovat 

s příchodem platebních karet, na který navazuje postupné rušení hotovosti. 

TENTO TREND MĚNÍ POSTUPNĚ ČLOVĚKA SPOŘIVÉHO NA ČLOVĚKA PLATÍCÍHO, KTERÝ UŽ ANI NEVÍ, ZA CO 

VŠECHNO PLATÍ A KOLIK MÁ NA ÚČTU. JEDINÉ, CO VÍ STOPROCENTNĚ JE TO, ŽE NIC NEVLASTNÍ a je závislý na 

systému! 

• Dříve člověk šetřil a následně utrácel, dnes žije na dluh a přestává být ostražitý k riziku (rostou nesplatitelné 

dluhy), kterému se svojí nezodpovědností vystavuje do budoucna 

DIGITÁLNÍ OBCHODNÍ MODEL: MAILOVÁ SCHRÁNKA ZADARMO. CLOUD ZADARMO, SOCIÁLNÍ SÍTĚ 

ZADARMO, WI-FI ZADARMO. Je to opravdu tak? NE! Nic není zadarmo, je to naopak, my platíme 

informacemi o nás, protože společnosti je získají ZDARMA (my platíme internet, elektřinu a různé aplikace). 

NADNÁRODNÍ DIGITÁLNÍ SPOLEČNOSTI ZÍSKÁVAJÍ DATA, které jim poskytujeme my všichni za pocit, ŽE 

MÁME NĚCO ZADARMO! Získaná data akumulují do „zlatého rybníku“, kde je pomocí ALGORITMŮ A 

DALŠÍCH TECHNOLOGIÍ přetaví v zisk. NA KONCI TOHOTO ŘETĚŽCE JSOU BILIARDOVÉ TRŽNÍ HODNOTY 

TĚCHTO GIGANTŮ! 

Co to je zlatý rybník? (str. 106) 

ZAMYŠLENÍ LAIKA: dochází k postupné změně civilizačního paradigmatu. Moji rodiče mě učili šetřit a také to celý 

život dělali. Já jsem jim za to velmi vděčný. Současná společnosti mění „paradigma šetřit“ na „paradigma 

utrácej“, jsi mladý, hodně vyděláváš a nedívej se, kolik máš v peněžence. Jaký to bude mít důsledek? 

Neplacení vlastních dluhů se stává novým paradigmatem digitálního ekosystému. Co si o tom myslíte VY? 

Mít krátkodobé dluhy není závažný problémem, otázkou je, co se stane, když Vám peníze dojdou (ztratíte 

zaměstnání nebo onemocníte). Změní to Váš život? 

Co způsobuje tlak na změnu paradigmatu? Je to nepochybně model kapitalismu 21. století a globální ekonomika. 

• Pokud firma přestane růst, zaniká, protože ztrácí tok peněz, který má v dnešní ekonomice prioritu. Klíčové 

pro globální firmu jsou: rostoucí tok peněz, globální trh a rostoucí klientela, nikoliv zisk (většina nových 

společností kótovaných na burze např. UBER, TESLA atd. ještě neměla zdanitelný zisk). 

• Protože jsou již téměř všichni obyvatelé a státy předlužené na globální úrovni, hledají se nové způsoby, jak 

„udržet růst“, například změnou paradigmat. 

Transformace za 30 roků: Pamatujete si ještě, jak jste nakupovali před třiceti lety? Do obchodů jsme chodili pěšky, 

protože byly v docházkové vzdálenosti. V devadesátých letech minulého století jsme začali jezdit autem do 

supermarketů za městem na slevové akce. V posledních letech tráví rodiny v nákupních centrech celý den. Vývoj se 

posunul dále, dnes sedíme v pohodlí domova a nákupy nám dopraví až ke dveřím během několik hodin. Jak to bude 

vypadat za 5 nebo 10 let? Co si o tom myslíte? 

• Nakupování se stalo životním stylem a statusem blahobytu! 

ZAMYŠLENÍ: Jaký obchodní model nás čeká po roce 2022? Nástup digitalizace mění zaběhnuté paradigma vlastnictví 

výrobků a služeb. Vlastnictví přechází do nájemního vztahu (postupně platíme za užívání auta, mobilu, 

počítače, aplikací, bytu, služeb atd.). Zboží a služby již nevlastníte, pouze je užíváte, je to pohodlné a 

nemusíte se o nic starat. Změna trendu je nutným krokem pro „udržitelný růst“. Podpůrnými kroky jsou 

záporné úrokové sazby, kvantitativní uvolňování a v krajním případě i „vrtulníkové peníze“ v různých 

formách. Tyto změny vyústí v zásadní civilizační změnu. 
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• Postupně většina zboží a služeb bude mít nemateriální podobu díky moderním technologiím a umělé 

inteligenci 

Paradox dnešní doby, společnost orientovaná na zisk? Počkejte, už máme nový model! 

Dnešní informační a technologická společnost má v ekonomice řadu nezvyklých podob, které dříve 

nebyly možné. Příkladem jsou tzv. start-upy (do těchto firem se investují miliardy USD, přestože 

min. 6 z 10 zanikne!). Jednou z mnoha firem je například UBER (která získala od investorů 

v období 2015 až 2018 cca 200 miliard korun), která svým zákazníkům neslibuje zisk, ale pouze 

„vzdušné zámky“. Tato globální firma nikdy nebyla v zisku, přesto se její tržní hodnota pohybuje v 

řádu desítek miliard USD. V podobné situaci je i globální Tesla, která je známá výrobou elektromobilů.  

Další skupinou jsou tzv. „zombie firmy“, které se udržují při životě (podle ekonomů) i díky nulovým a záporným 

úrokovým sazbám. Co signalizuje existence takových firem v ekonomice? Dle mého názoru je to jeden ze signálů 

postupujícího rozkladu. Co si o tom myslíte Vy? Je to signál rozkladu nebo prosperity současného systému? 

Proč investují investoři do těchto firem? Jaké mají tyto firmy charakteristiky? 

• „Rostou jako houby po dešti“, nulová výše úroků, lokální stimuly, přebytek levného kapitálu, který nemá 

dostatek příležitostí na zhodnocení, jsou ideální příležitostí pro rizikové investování 

• Globální digitální prostředí nabízí neopakovatelnou konkurenční výhodu (globální trh, moderní technologie, 

zaskočená konkurence umožňuje dynamický růst tržního podílu a obratu o 100 a více procent), která se 

aplikuje do všech oblastí společnosti a tím se přepisují tradiční obchodní modely (ekonomika digitálních 

platforem). Tento trend umožňuje investorům nadstandardní zhodnocení vložených prostředků 

• Některé FinTech společnosti a startupy (například v Německu nebo V. Británii) tvrdí, že ziskovost nepatří 

mezi její hlavní ukazatele, společnosti nevydělávají, přesto se jejich poměr tržeb a ocenění společnosti 

pohybuje 1:100 a více 

• Společnosti tohoto typu jednají s národními státy způsobem, který neodpovídá stávajícím zvyklostem, 

protože díky moderním technologiím mají konkurenční výhodu (TBTF, stávají se nadnárodními a příliš 

velkými, nemusí dodržovat místní zákony, dokážou je lehce díky moderním technologiím a nepružným 

zákonům obejít a současně najít nejvhodnější zdanění svých zisků), kterou mohou rychle aplikovat do dalších 

zemí a získat tak tržní podíl na úkor místní konkurence 

• Tyto společnosti (budoucí digitální virtuální státy) vytváří nové obchodní a společenské modely, dochází k 

„evoluci“ kapitalismu 21. století na globální úrovni (vzniká tzv. globální digitální kolonialismus). Tento 

transformační proces se od roku 2000 (DOT COM bublina) velmi dynamicky zrychluje (krize v roce 2008 tento 

proces dynamicky nastartovala). Národní státy směřují do „digitální dluhové krize“ v příštích letech 

• Nic neroste do nebe, jak rychle vyroste, tak rychle spadne. Naplní se Herakleitův princip i v tomto případě? 

Co si o tom myslíte Vy? 

Současný stav v ekonomice a celé společnosti vystihuje pohádka DAŘBUJÁN A PANDRHOLA, protože se zastavil 

přirozený koloběh. 

SMRŤÁK S KOSOU JE UVĚZNĚNÝ „KAPITALISMEM 21. STOLETÍ“ V SUDU (zastavil se přirozený koloběh). AŽ SE 

DOSTANE ZE SUDU VEN, NAPRAVÍ PŘIROZENÝ OČISTNÝ KOLOBĚH PŘÍRODY! 

Dynamický rozvoj a vznik technologických společností, které nerealizují zisk, mají globální působnost, likvidují 

stávající obchodní a společenské modely, stávají se dalším spouštěčem, který čeká na aktivaci (v podobě 

sněhové koule) s příchodem recese a omezení spotřeby. Více str. 131 

• Kolik takových společností existuje, jaký mají tržní podíl a kapitalizaci dnes a jakou budou mít po krizi? Co si 

myslíte Vy? 

https://www.awashop.cz/digitalni-virtualni-stat-c2834/
https://www.awashop.cz/herakleituv-zakon-c2836/
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• Většina těchto společností nic nevyrábí, pouze pomocí moderních technologií využívají konkurenční 

výhodu a díky pohodlnosti a dat od spotřebitelů uvádí v život zlatý rybník. Likvidují lokální konkurenci na 

globální úrovni podobně jako nástup hypermarketů 

Globální evropské výrobní firmy využívají ke svému růstu levné peníze, levnou dopravu, levnou cenu práce. Ale 

neustálý tlak, na co nejnižší cenu veškeré produkce, vede ke koncentraci výroby do menších externích firem a 

do MEGAPODNIKŮ v levných částech světa (v obou případech jde o vysávání firem za nízkou cenu práce v montovně). 

Tato konkurenční výhoda se již vyčerpala a není další prostor na snižování cen tak, aby se zachoval „udržitelný růst 

výroby a zisků“. Díky tomu začínáme sklízet negativní účinky těchto strategií, například extrémní závislosti a stačí, 

když některá z továren přestane fungovat, neexistuje dostatečná náhrada. Díky tomu roste tlak na růst mezd a 

dalších nákladů ve výrobním procesu (díky obchodním válkám, klimatickým změnám atd.) v levných částech světa. 

• Jednoduchá selská logika digitálního ekosystému: realizovat novou výrobu a vydělat na ní je výrazně 

obtížnější a časově náročnější, než vymyslet aplikaci podpořenou dotacemi a penězi z CROWDSOURCINGU, 

kterou následně prodáte nadnárodnímu internetovému gigantu s tučným ziskem 

• Pokles evropského průmyslu je dokladem, že „tradiční motor Evropy“ ztratil globální výkon (průmysl 

nestačil včas přepnout na digitální motor) díky podcenění globální digitální ekonomiky 

Tlak na snižování cen vyráběných výrobků, koncentrace výroby do levných částí světa, levné peníze a doprava, 

koncentrace majetku. Tyto faktory, spojené s výrobou, se stávají dalším spouštěčem v řadě, který čeká na 

aktivaci v nastávajícím období (připravená sněhová koule). Více str. 111 

ZAMYŠLENÍ: pokud společnost neprodukuje zisk, její tržby jsou 100krát nižší než hodnota firmy, tak to znamená, že 

se „SVĚT ZBLÁZNIL“. Co to znamená pro běžného člověka? Bude pravděpodobně platit větší daně, bude se 

zdražovat zboží, bude narůstat byrokracie a majetková nerovnost, bude se zvětšovat koncentrace 

majetku, technologie budou ovládat člověka atd. 

• Motorem startupových firem a jejich investorů je „honba za rychlým ziskem“, bez ohledu na důsledky, které 

to způsobí. Naplní se vysoká očekávání virtuálních valuací FinTech firem? 

Přebytek levného kapitálu a vyšší ochota k riziku s vidinou vysokého zhodnocení vloženého kapitálu roztáčí kola 

kapitalismu 21. století a vytváří bubliny, tento mix se stává dalším spouštěčem v řadě, který čeká na 

aktivaci v nastávajícím období (připravená sněhová koule).  str. 111 

OTÁZKA K ZAMYŠLENÍ: CO UMOŽŇUJE (hnací motor) PŘÍRODĚ NEUSTÁLÝ RŮSTU VEGETACE, MNOŽENÍ A 

ROZPÍNÁNÍ, která je VE VZÁJEMNÉ DYNAMICKÉ ROVNOVÁZE? Lze tento model aplikovat pro naši civilizaci, nebo již 

tento model aplikujeme? 

Nadnárodní digitální společnosti 

Citlivá data („meta data“), která o nás dlouhodobě uchovávají různé společnosti a výrobci v digitálním prostoru 

(globální digitální společnosti, výrobci automobilů, mobilní operátoři, banky, e-shopy atd.) se 

akumulují v tzv. zlatém rybníku (str. 106). Některá data zatím leží ladem, protože pro zpeněžení 

nenastal správný okamžik. Společnosti investují vysoké částky do technologií, které je dokáží 

skladovat, analyzovat a následně transformovat do toku hotovosti. Ambicí těchto společností je 

postupně vytvořit „Digitální virtuální státy“ v digitálním virtuálním ekosystému (str. 93) 

• Ekonomika globálních digitálních platforem využívá všech slabin současného systému a těží z dat uložených 

v cloudu (na začátku dostaneš něco zdarma a „platíš za to do konce života“) 

• Hnacím motorem je dopaminová závislost, která „pudí“ zákazníky k neustálé aktivitě na sociálních sítích, 

nakupování atd. 

https://www.awashop.cz/digitalni-virtualni-stat-c2834/
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• Využití umělé inteligence se bude postupně prosazovat do dalších oborů: bankovnictví, pojišťovnictví, 

zdravotnictví, sociální péče, personalistiky, stavebnictví, dopravy, energetiky atd. Získaná data budou sloužit 

mimo jiné na hodnocení bonity a zdraví klienta (žádost pro úvěr, vyřízení pojistné události, životní pojištění, 

přijímací pohovor atd.) a umožní pomocí algoritmů rychle vyhodnotit potřebně informace. 

• Akumulací citlivých dat globálními firmami vzrůstá riziko zneužití a napadení hackery 

KLÍČOVÁ BUDOU I HISTORICKÁ DATA (naakumulovaná ve zlatém rybníku z různých zdrojů po celou dobu 

lidského života včetně celé rodiny, spolužáků atd.). Například společnost GOOGLE již v roce 2019 KUPUJE 50 

% ROČNÍ PRODUKCE ZÁLOHOVACÍCH MÉDIÍ NA SVĚTĚ (vytváří digitální akášu). 

Je minimální zdanění velkých technologických firmem (zejména z USA) cestou spravedlivého zdanění? Evropa 

zaspala digitální revoluci (tento trend nejde téměř zvrátit, přestože EU investuje 100 miliard EUR do rozvoje 

moderních technologií), nedokáže se shodnout na koordinované spolupráci a dostává se v této oblasti do defenzívy. 

Nejsilnější digitální pětka upevňuje svoje globální pozice v příštích letech, můžeme očekávat ambice na nové 

přerozdělení moci v globálním měřítku. Klíčovým prvkem v tomto procesu bude nová digitální globální měna. 

ZAMYŠLENÍ: EU si možná úplně neuvědomuje, nebo podcenila dosah a vliv moderních digitálních technologií. Jejich 

moc a síla se plně projeví po roce 2020, kdy v globální ekonomice bude probíhat řada transformačních 

procesů v oblasti energetiky, dopravy, zdravotnictví, zemědělství, školství, bankovnictví atd. 

Transformační proces bude pod tlakem klimatických změn, migrace a globálních válek. 

• Historická data v cloudech mohou posloužit pro vytvoření dokonalého osobního profilu každého člověka od 

jeho narození. Tyto informace budou použity v Technokracii s kontrolovanou společností a sociálním 

bonusem. Kdo je vlastníkem těchto dat? Zejména společnosti z USA! 

Klíčová otázka: Jsme nějak chráněni před sběrem těchto „metadat“ v digitálním prostoru, víme o tom, 

kde všude jsou data o nás sbírána? Můžeme zpětně získaná data vymazat z těchto cloudů? Víme, jak 

budou používána tato metadata o nás v praxi nebo zda budou prodávána třetím stranám za účelem 

vytěžení zlatého rybníku, který leží v cloudech? Odpověď laika zní NE! 

Člověk, Příroda a dluhy 

Symbiotický vztah člověka a Přírody může být narušen cyklickými nerovnováhami, způsobenými člověkem, Přírodou 

a Univerzem. Nyní vnímám, že nastala disharmonie vztahů v celé civilizaci. Posledních 200 roků civilizace naznačuje, 

že došlo k dynamickému rozvoji a současně postupnému rozkladu civilizace. Vše v Univerzu je vzájemně provázané 

tak, že nelze jednoznačně určit, co je příčinou a co následkem. Příčina si podává ruku s následkem a následek, (který 

se stává příčinou budoucího následku) si podává ruku s příčinou, protože vše je provázané 

obousměrně v dynamické rovnováze. Zjednodušeně to lze vyjádřit takto:  

„mezera (metamorfóza) -příčina – mezera (metamorfóza) - následek – mezera“ 

Tento proces probíhá v pravidelných cyklech (koloběhu). Víme, co se nachází v těch mezerách 

(příčina a následek není propojen přímo, ale je tam něco, co jsem pojmenoval slovem mezera) mezi příčinou a 

následkem? Odpověď na tuto otázku neznám. Napadla mě podobnost s monádou (JIN a JANG v prostoru), protože 

mezi JIN a JANG je také mezera (kterou současným stupněm poznání neumím pojmenovat, možná nemateriální 

složka), nebo „bod zlomu“, který odděluje černou a bílou. 

• Jin a jang v prostorové podobě (3D model) je koloběh: metamorfóza (mezera, transformace) - jin – 

metamorfóza (mezera, transformace) - jang – metamorfóza, str. 158 

https://www.awashop.cz/zlaty-rybnik-c2833/
https://www.awashop.cz/bod-zlomu-a-obratu-c2889/
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 Z materialistického pohledu máme jednoduchou rovnici: příčina a následek. Je to správné pochopení procesu, který 

se odehrává v našem těle a v přírodě? Není rovnice „příčina a následek“ možným vysvětlením, proč některým věcem 

nemůžeme přijít na kloub (chybí nám nemateriální vyjádření – mezera, nebo obdoba kvantového provázání částic, 

které se nikdy nepotkaly, nebo duchovní složka) a některé nemoci se vracejí bez „příčiny“? 

Může být tato „mezera“ příčinou nemoci současné civilizace? Je pouze materialistický pohled na svět pomyslnou 

slepou uličkou, kdy dochází ke kolapsu civilizací na vrcholu jejich cyklu, protože jsou v nerovnováze? Jde o přirozený 

cyklus Univerza (vzniku a zániku)? Jsme v tomto cyklu na vrcholu naší civilizace právě nyní? Odpověď na některé 

otázky jsem slyšel od profesora Miroslava Bárty. Současný stav naší vyspělé „Informační civilizace“ se shoduje ve 

sto procentech se symptomy (7 základních příznaků) v cyklech zániku vyspělých historických civilizací. Jsou tedy i 

zrychlování společnosti, blahobyt a chybějící nemateriální (duchovní) složka, jedny z příčin urychlení zániku současné 

civilizace? Nebo jsou to nesplatitelné dluhy? Jde o vzájemně provázané působení všech faktorů, které v určitou dobu 

spustí tzv. transformační bod zlomu. Máme se toho bát? Ne, jde o přirozené cykly, které jsou součástí vývoje člověka 

a civilizace v interakci s Přírodou na planetě. Z historie víme, že člověk i po zániku rozvinutých civilizací vždy přežil! 

Zákon dynamické pulzující rovnováhy říká, v každém životě je obsažena smrt a ve smrti život (celek nejde oddělit od 

části a část od celku, jsou propojené). 

Koloběh „příčin a následků“ nikdy nekončí a je to obousměrný vzájemně provázaný tok dějů v dynamické 

rovnováze v UNIVERZU. 

SJEDNOCENÍ RŮZNORODÉ „ŽIVÉ“ (živá společnost je ta, která je provázaná s přírodou) SPOLEČNOSTI MŮŽE BÝT 

JEDNOU Z CEST SOUČASNÉHO SMĚŘOVÁNÍ GLOBÁLNÍ CIVILIZACE, DŮLEŽITÉ JE I SPRÁVNÉ NAČASOVÁNÍ TOHOTO 

OKAMŽIKU! 

Je přirozeností člověka život na dluh? 

Význam slova DLUH známe a každý se s ním setkal. Někteří z nás si neuvědomují, že existuje i dluh vůči Přírodě 

(životní prostředí na planetě). A proto civilizace vymyslela způsob, jak tento dluh měřit a srovnávat jeho vývoj.   

• Když máte finanční dluh, rostou vám úroky, možná přijde upomínka, pokud nezaplatíme, objeví exekutor 

(společnost si hlídá svoje dluhy) 

• Jak je to, když máme dluh u Přírody? Kdo ho zaplatí? Přijde nějaký přírodní exekutor? Bohužel dluh máme, 

jenom ho zapisujeme „na futro“. 

Nebo na těch dluzích nějaká skupina bohatne? Bude to mít důsledky pro celou civilizaci? Ano! Život na dluh přírody 

je další signál kolapsu civilizace, protože je na narušena dynamická rovnováha (spotřebováváme více, než je schopna 

příroda obnovit, pouze bereme z přírody a nevracíme zpět do přírody, je narušen koloběh). 

DLUH, POKUD TO TAK POJMENUJEME, MÁ OBĚ POLARITY (JIN A JANG), NENÍ DOBRÝ A ŠPATNÝ DLUH, POUZE 

PULZUJE A MĚNÍ POLARITU V ČASE. POKUD JE DYNAMICKY VYCHÝLEN NA JEDNU STRANU, dojde k dynamickému 

pulzu A NÁSLEDNÉ TRANSFORMACI (prostřednictvím bodu zlomu) FINANČNÍ, MAJETKOVÉ, SOCIÁLNÍ, SPOLEČENSKÉ, 

NÁZOROVÉ ATD. 

Pokud se na obzoru světové ekonomiky objevují temná mračna, nejbohatší lidé začnou hromadit hotovost a číhat na 

svoji kořist, aby mohli rychleji znásobit svůj majetek. Až se rozjasní po bouři, bude to 1 % populace, nebo ještě méně, 

kdo bude vlastnit veškerý majetek na planetě? Pravděpodobně ano, ale potom nám zůstanou pouze děravé kapsy, 

prázdná státní kasa s dluhy a ztratíme nárok na důchod. 

• Co je hlavní příčinou tohoto stavu? Dle mého názoru je to kapitalismus 21. století, který je řízen bohatou 

elitou a chudá masa neumí vytvořit rovnocennou protiváhu, přestože má většinu. 

 

https://www.awashop.cz/zanik-civilizaci-c2881/
https://www.awashop.cz/transformacni-bod-zlomu-c2934/


74 
 

středa 25. září 2019 

 

NAŠE VYSPĚLÁ CIVILIZACE ŽIJE POUZE NA DLUH. KLÍČOVÁ OTÁZKA ZNÍ: chceme to změnit? Kdo ty dluhy 

zaplatí? Kdo je hlavním světovým věřitelem? 

Vyspělá západní vyspělá civilizace žije na dluh a produkuje velké množství odpadu, proto vymyslela „efektivní 

způsob“, jak se ho zbavit. Tím kouzelným slovem je „odpadkový kolonialismus“. V čem spočívá jeho kouzlo? Toxické 

odpadky kolonizují chudé a rozvojové země. Praktiky odpadkového kolonialismu jsou díky globalizaci provázané s 

praktikami rentiérského kapitalismu. 

Z VÝCHODU VYSPĚLÝ ZÁPAD EXPORTUJE KVALITNÍ LEVNÉ VÝROBKY, POTRAVINY A SUROVINY, ZPĚT 

EXPORTUJE TOXICKÝ ODPAD (do těchto zemí posílá ČASOVANOU BOMBU KAPITALISMU 21. STOLETÍ, která 

působí na celou civilizaci)! 

ZAMYŠLENÍ: Vršení dluhů je přímá cesta ke kontrolované společnosti s digitálními virtuálními státy. Většinová 

populace k tomuto procesu přispívá konzumním způsobem, leností, nezodpovědností a neochotou změnit 

svůj životní styl. Co se musí stát, aby se civilizace probudila? Varovné signály jsou všude kolem nás, přesto 

vládnoucí elity mlčí! Co si o tom myslíte VY? 

• Platí pro stát a občany stejná pravidla, pokud neplatí dluhy? NE! Když občan dluží peníze, přijde exekutor a 

zabaví vše a své dluhy splácíte do konce života (pokud nevyhlásíte řízený bankrot)! Co se stane, když stát 

vyhlásí bankrot? Přijdeme o důchody, bezplatnou péči a našetřené úspory budou použity na splacení dluhu 

státu (vše, co stát garantuje, zmizí). 

https://seminka.webnode.cz/rentiersky-kapitalismus/
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Zadlužení mladé generace vyspělých států 

Mladá populace (do věku 35-ti roků) ve vyspělých zemích se potýká s velkými generačními problémy. Mají jiný vztah 

k majetku, ztrácí chuť pokračovat v tradičním modelu rodiny (ztrácí zájem o sexualitu, partnerský život), Užívají si 

spotřebního způsobu života, budují kariéru. Někteří však nemohou najít práci, jsou frustrovaní, ztrácí smysl života, 

důsledkem je ale postupný psychický rozklad (kriminalita, drogy atd.). Tento trend patrný ve vyspělých zemích je 

dalším signálem přicházejícího kolapsu civilizace. Civilizace je nemocná díky blahobytu, který je na dluh. 

• Nesplácené studentské půjčky v USA dosahují objemu 1,6 bilionu amerických dolarů (pro srovnání 

současný státní dluh USA činní cca 22, 5 bilionu USD) a zhruba 45 milionů dlužníků (cca 14 % populace, 

generace mileniálů) je díky systému vzdělávání odsouzeno k celoživotnímu splácení svých dluhů 

• I v Česku jsou mladí lidé zatížení dluhy, když se stanou plnoletými, jsou na ně uvaleny exekuce (státní aparát 

svojí politikou vytváří podhoubí, které působí na rozklad společnosti) 

• Mladá populace na celém světě trpí tzv. „DIGITÁLNÍ DOPAMINOVOU ZÁVISLOSTÍ“ (novodobé digitální 

otroctví), která zvyšuje zadlužování a podporuje rozklad osobnosti 

• Vysoké nájmy a nedostupné vlastní bydlení ztěžují mladé generaci založení vlastní rodiny (z jednoho platu 

je stále těžší ve velkých městech uživit vícečlennou rodinu) 

• v Česku je nejméně sto tisíc dětí ohrožených chudobou, říká Pavel Hanych, mluvčí Diakonie Českobratrské 

církve evangelické (info.cz 16.1.2020) 

ZAMYŠLENÍ: studentské půjčky a jejich nesplácení jsou další příznaky úpadku civilizace. Mladá generace představuje 

semínka zasazená do půdy, která budou přinášet plody v budoucnosti. Tato semínka jsou již od počátku 

zatížena nesplácenými dluhy, které zvětšují generační a finanční polarizaci. Zadlužená mladá 

generace v západních zemích bez práce je dalším spouštěčem čekajícím na aktivaci (sněhová 

koule). str. 111 

• Nyní je zadlužená již mladá generace, kdo bude další na řadě? Budou to nenarozené děti? Nebo budeme 

převádět dluhy na roboty? Kam až to může dojít? Co si o tom myslíte Vy? 

Dostali jsme se do absurdní situace, všichni jsou zadlužení, ale ekonomika potřebuje růst a spotřebu, proto jsme 

vymysleli „udržitelný růst“. Zelená ekonomika, udržitelný růst, záporné úrokové sazby nebo vrtulníkové peníze 

problémy neřeší, ale pouze posouváme hranice, suneme je před sebou, čekáme až se to zadrhne a nastane kolaps. 

• Konfucius: Pokud chceme dát do pořádku svět, musíme dát do pořádku svou zemi. Dát do pořádku svou 

rodinu. K tomu musíme nejdříve kultivovat sami sebe. A na to je třeba dát prostor svému srdci. 

Graf, od kdy žije civilizace na dluh planety 

Níže uvedená tabulka začíná rokem 1960, to je rok, od kdy člověk spotřeboval vše, co byla schopna 

příroda obnovit, od roku 1960 žijeme na tzv. ekologický dluh planety Země, který se pouze 

zvětšuje a zrychluje. Jde o průměrný dluh, který se výrazně liší jak hlediska času (jak jsem uvedl, 

existuje časové zpoždění), tak teritoriálně. Průmyslově vyspělé země např. USA, Čína, EU, Katar a 

další žijí výrazně nad průměrem. Dle mého názoru naše civilizace žije na dluh už koncem 80. roků 

18. století, kdy se datuje vynález parního stroje (James Watt, 1765), který se stal nejvýznamnějším zdrojem energie 

jak v průmyslu, tak v dopravě. 

• Člověk se snaží obelhat Přírodu, ale jde to jen dočasně a bude to mít následky pro civilizaci  

https://www.awashop.cz/ekologicky-dluh-planety-c2728/
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• Člověk obhospodařuje 72 % souše (z toho 37 % tvoří louky a pastviny, 22 % lesy a 12 % zemědělská půda a 

lidská obydlí), neobhospodařovaná část tvoří 12 % neúrodné půdy, 9 % divoký prales a 7 % louky a mokřiny 

 

Rok 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 

Datum 31.12 28.12. 23.12. 28.11. 3.11. 6.11. 13.10. 10.10. 4.10. 3.9. 21.8. 13.8. 28.7. 

Počet dní 0 3 8 33 58 55 79 82 88 129 142 150 167 

Dluh Země 1 1,01 1,02 1,1 1,19 1,18 1,28 1,29 1,32 1,55 1,64 1,7 1,81 

HDP svět 1,426 1,967 2,968 5,917 11,22 12,80 22,61 30,87 33,06 47,50 66,03 75,03 90,00 

Obyvatelé 3,050 3,339 3,70 4,079 4,458 4,873 5,330 5,751 6,145 6,542 6,958 7,383 7,85 

Auta 98  193  320  445  548 618 723 923 1050 

 

29. červenec 2019 se stal dnem, od kdy lidstvo žije na ekologický dluh Země (při současném spotřebovávání 

obnovitelných zdrojů, by lidstvo potřebovalo 1,75 planety), v Česku tento den nastal již 17. dubna 2019, malé 

Lucembursko svoji kapacitu vyčerpalo již 16. února 2019 a USA 15. března 2019. Stav životního prostředí se neustále 

zhoršuje po celém světě, může dojít ke „skokové změně“ a bodu zlomu. Níže uvádím několik čísel, které dokreslují 

dynamický vývoj civilizace v posledních desetiletích. 

• Za 60 roků vzrostl celosvětový HDP 64krát z cca 1,4 bilionu USD na 90 bilionů USD a současně se zvýšil 

počet obyvatel na planetě 1,6krát, tedy o 4,8 miliard, za optimální stav je považována tzv. „zlatá miliarda“ 

• Již 60 roků žijeme na ekologický dluh planety (růst 1,8 x) a pravděpodobně toto průměrné číslo neodpovídá 

realitě, jde pouze o číselné vyjádření měřitelných veličin, nikoli o vyjádření provázaných vztahů v celém 

ekosystému a jejich důsledků 

• Za 60 roků vzrostla registrace automobilů z 98 milionů na 1 050 milionů (některé zdroje uvádí až 1 300)  

(růst 10 x), do roku 2040 podle odhadů bude na světě cca 2 miliardy automobilů (předpokládá se dynamický 

růst aut v Číně, Africe a Indii). To, co trvalo dříve 60 roků, nyní je to pouze 20 roků, výrazně roste počet také 

najetých kilometrů za rok na jedno auto, v EU je průměr cca 10 000 km za rok a vozidlo 

• Od roku 1959 vzrostla globální koncentrace CO₂ v atmosféře z 316 ppm na cca 415 ppm (2019), vzrostla také 

globální produkce CO₂ v atmosféře z 9 bilionů tun (1959) na 36,15 bilionů tun (2017) 

• Do roku 2040 se předpokládá, že počet klimatizací vlivem klimatických změn vzroste téměř o 1 miliardu 

Za 60 roků vzrostl počet turistů ze 70 milionů na 1,4 miliardy, kteří se koncentrují do oblíbených destinací  

• Roční celosvětová produkce plastů se od roku 1950 zvýšila z 2 milionů na 380 milionů tun a předpokládá se, 

že se do roku 2035 zdvojnásobí a do roku 2050 se téměř zečtyřnásobí 

• Za 60 roků se zvýšil ekologický dluh planety Země z 0 na 167 dní v roce 2020 (růst 167 x) 

• V roce 1900 žilo ve městech pouze cca 6 % populace, v roce 2050 to může být až 75 % populace 

Upozornění: data v této tabulce se mohou lišit (možná některá i o 20 %), důvodem jsou různé metody měření (např. 

OECD, OSN, MMF) a rovněž každá instituce odhaduje data jiným způsobem. Světová HDP je uváděna v bilionech 

USD, počet obyvatel v miliardách a počet registrovaných automobilů v milionech. Údaje za rok 2020 jsou pouze 

hrubým odhadem. 

https://www.awashop.cz/ekologicky-dluh-planety-c2728/
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ZAMYŠLENÍ: Vše dynamicky roste, za posledních 60 roků ale náš ekologický dluh vůči planetě vzrostl pouze 1,8 x. 

Pravděpodobně toto číslo nevystihuje reálný obraz skutečnosti, nebo jde o časové zpoždění změn 

(důsledky, které uvidíme za 10 až 30 roků), anebo měřené parametry nevystihují komplexnost a 

provázanost dějů, které se odehrávají na Zemi a Univerzu. 

Neznám metodiku výpočtu Ekologické stopy planety (Earth Overshoot Day od roku 1960), od kdy žijeme pomyslně na 

dluh planety. Umí tato metodika odhadnout něco, co není vidět a co nejde změřit? Pokud bychom připustili, že 

ekologický dluh planety nevystihuje reálný stav, co to znamená? Naměřili jsme dnes stav, který odpovídá roku 1989, 

1999 nebo 2009? Jaké to může mít pro nás důsledky? Co si o tom myslíte Vy? 

• Z hlediska výpočtu Ekologické stopy planety musíme brát v úvahu i zpoždění klimatických změn, dnešní stav 

odpovídá stavu před 10-ti až 30-ti roky podle vědců (např. Václav Cílek) 

• S rostoucí populací a blahobytem roste i VODNÍ STOPA 

 

Jak můžeme řešit současné dluhy? 

Jak můžeme setřást naše dluhy? Můžeme je ovlivňovat inflací, zápornými úrokovými sazbami, daněmi, nebo budeme 

škrtat nuly? Z historie víme, že i války, pogromy a hospodářské krize byly způsobem, jak vyřešit dluhy. Co nás čeká 

nyní, kdy jsme na vrcholu blahobytu (zejména západní civilizace) a současně máme největší dluhy v historii, které 

jsou nesplatitelné. Náš rozvoj je pouze na dluh budoucích generací. Klíčová otázka: chceme dluhy, které jsme 

vytvořili opravdu splácet?! Níže uvádím některé teorie, které nabízí řešení dluhové pasti a podporu dalšího růstu. 

• MMT, TZV. MODERNÍ MĚNOVÁ TEORIE, to je takové kouzlo, nebo výstižněji řečeno, elegantní řešení, které 

se objeví, KDYŽ UŽ JSOU DLUHY NESPLATITELNÉ! 

• Bankroty států, zhroucení světového měnového systému, nové přerozdělení světa a vznik Digitálních 

virtuálních států, str. 93 

https://www.awashop.cz/cilek-vaclav-c2705/
https://voda235.webnode.cz/vodni-stopa-masa/
https://www.awashop.cz/mmt-c2945/
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• Státní dluhopisy se záporným výnosem (to již vidíme v praxi), další půjčování peněz povede k poklesu dluhů 

(za půjčení peněz dostanu zaplaceno, neplatím žádný úrok, z věřitele se postupně stává dlužník) 

• Světový konflikt mezi mocnostmi v multipolárním světě – historicky osvědčená metoda 

• Zdanění SUPERBOHATÝCH, „PRÁCE ROBOTŮ a MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ“  

• Záporné úrokové sazby pro dluhopisy se realizují již v praxi, dalším půjčováním se bude snižovat celkový dluh 

(morální hazard, konec demokracie a jejich hodnot) 

• Vrtulníkové peníze jako stimul slábnoucí spotřeby, například každý Evropan dostane 500 eur z peněz 

daňových poplatníků, experiment může skončit hyperinflačním kolapsem  

• Konfiskační zdanění bohatých nebo chudých (měnová reforma, hospodářská krize) nebo hyperinflace 

• Dlužníkům poskytnout záporné úroky, bohatým dát „úroky chudých“ (otočit tok příjmů z bohaté menšiny 

k chudší většině), tak by Příroda zajistila dynamickou rovnováhu  

Chceme opravdu společnost kompletně oddlužit, transformovat a začít s čistým stolem? Realita ukazuje že 

NIKOLIV! Obyčejný člověk je vychováván tak, aby platil svoje dluhy, jinak mu hrozí bankrot. Platí tato pravidla 

pro předlužené státy, firmy a města, nebo pouze v tomto případě posouváme a překračujeme morální hranice? 

Elity již opakovaně svoji příležitost promarnili, nyní musí každý z nás vyjádřit svůj jasný postoj. Západní civilizace, 

které jsme součástí, stojí před klíčovou otázkou: můžeme existovat bez splácení dluhů? Chceme se vzdát svého 

blahobytu? 

Poučili jsme se z minulé krize v roce 2008? Tržní ocenění 36-ti největších evropských bank (2019) je ve srovnání 

s rokem 2008 o 78 % nižší a současně zisk na akcii u německých automobilek je nejnižší od poslední krize. Kam se 

poděl zisk z těchto subjektů, když jsou peníze tak levné a máme silný ekonomický růst? Z uvedených čísel je zřejmé, 

že bankovní systém a automobilový průmysl jsou v krizi. Co si o tom myslíte Vy? 

Plácnutí do vody? Česko chce zmenšit „šedou ekonomiku“ pomocí platebních karet, které budou muset přijímat 

všichni živnostníci. Nebo je to jen další nutný krok k odstranění hotovosti pro běžné obyvatele a zvýšení kontroly a 

vlivu nadnárodních firem? V následujících letech nás totiž čekají vyšší daně, státní kasa je prázdná a byrokratická 

státní správa je neefektivní. Budou se utahovat šrouby a tíži ponese většinová populace, nikoliv elita. 

ZAMYŠLENÍ: z výše uvedených příkladů je zřejmé, že problém splácení dluhů se bude pouze odsouvat a čeká nás 

kolaps současného systému 

PROBLÉM KAPITALISMU 21. STOLETÍ LZE VYJÁDŘIT TÍMTO PŘÍMĚREM: POKUD 

DLUŽÍTE BANCE 500 000 KČ, MÁTE PROBLÉM VY, ALE POKUD DLUŽÍTE BANCE 500 

MILIONŮ, MÁ PROBLÉM BANKA! 

Co to je MMT? 

Moderní měnová teorie (MMT, Modern Monetary Theory, teorie moderních peněz) má kolébku v USA, podobá se 

nám známému „Oslíčku otřes se“ neboli bezednému měšci. Množství potřebných peněz není limitující, peníze 

v měšci nikdy nedojdou! A máme vyřešené dluhy jednou provždy, ale to neplatí pro občany, ale pouze pro stát a 

bohaté, kteří vytisknou peníze. Někdo by řekl, „Vlk se nažral a koza zůstala celá“, je to opravdu tak?? Nemusíme nic 

měnit a můžeme dále nezodpovědně utrácet a žít na úkor přírody? To tato teorie vůbec neřeší! 

• Podle mého názoru je MMT způsob, jak „smazat“ nesplatitelné dluhy států a začít znovu s čistým stolem, 

nebo způsob použití peněz v nové Barevné společnosti (str. 103, 93), nezbytnou podmínkou pro realizaci je 

transformace jedinců a civilizace v duchovní oblasti 

• MMT sjednocuje funkci státního rozpočtu a centrální banky s potřebami odpovědné společnosti 

file:///C:/Users/Radek/AppData/Roaming/Microsoft/Word/voda235.webnode.cz/mmt/
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POSUNE NÁS BEZEDNÝ MĚŠEC (MMT) K ODPOVĚDNOSTI SPLÁCET SVOJE DLUHY I VŮČI PŘÍRODĚ? 

„Oslíčku otřes se“ v naší pohádce je ukázkou lidských vlastnosti (závist, lakota, sobeckost atd.), jak 

lze lstí okrást a napálit prostého a bezelstného člověka.“ Bez práce nejsou koláče“ – dluhy se musí 

platit, protože je to osobní odpovědnost, věc cti každého člověka i celé rodiny. Tak se chovali 

například moje babička a dědeček, ale časy se mění! 

Tak, jak se choval hostinský k prostému a bezelstnému člověku, tak se chováme „všichni k sobě navzájem“. 

FINANČNÍ DLUHY MÁME VYŘEŠENÉ (dají se i odpustit, tzv. oddlužení), ALE CO DLUHY VŮČI PŘÍRODĚ, VÍME, 

JAK JE SPLATÍME, TAKÉ ODDLUŽENÍM, NATIŠTĚNÍM PENĚZ, ZLATEM, ČÍM? 

Záporné úrokové sazby 

Co to pro běžného člověka znamená, když se řekne záporné úrokové sazby? Mám jásat, nebo být 

velmi smutný? Platí obojí! Již nyní banky a firmy dostávají půjčky s nulovým, nebo i záporným 

úrokem. To bylo před 10-ti lety nepředstavitelné. Ptáte se, jak to může fungovat, aby byly banky 

ziskové a současně svým akcionářům přinášely zisky? Jednoduše, přenesou to na své klienty! 

Japonsko je jedinou zemí na světě, kde jsou nulové úrokové sazby již dvě desetiletí. Jejich investice 

tudíž musely směřovat do zahraničí (kupovali zahraniční dluhopisy, nemovitosti), aby zajistily zhodnocení. Daní za 

nulové sazby je dlouhodobá stagnace ekonomiky. Evropa má záporné sazby (pro banky) od roku 2016 a v roce 2019 i 

pro běžné střadatele. Proč se zavádí záporné úrokové sazby? Protože již nejsou nástroje, které mohou stimulovat 

ekonomiku a my potřebujeme růst! Jinak systém kolabuje. 

Záporné sazby realitou: JYSKE BANK, která patří mezi největší dánské banky, bude aplikovat záporné sazby od 

prosince 2019, zatíží záporným úrokem své bohaté klienty. Ti se musí smířit s úročením mínus 0,75 %. V podobném 

trendu budou pokračovat i další evropské banky (zatím pouze pro bohaté klienty na 100 000 EUR a více).  

Co způsobilo zavedení záporných úrokových sazeb v EU? 

Nová vlna kvantitativního uvolňování je určena i k nákupu nesplácených dluhopisů, tím se uzavírá kruh, za „tištěné 

peníze kupuje centrální banka nesplatitelné dluhopisy státu a firem a tím je zajištěna křehká stabilita trhu, ale za 

jakou cenu? Současný stav boří základní ekonomické poučky, centrální banky touto politikou znehodnocují FIAT 

měny, vytvořily ekonomický bypass a svět je uprostřed gigantické dluhopisové, realitní, kryptoměnové, akciové a 

realitní bubliny. Kdyby dnešní ekonomiky měly fungovat s parametry jako v sedmdesátých, osmdesátých, či 

devadesátých letech, zkolabovaly by během několika dní. Zápornými sazbami vysílají centrální banky zprávu 

střadatelů, NESPOŘ, UTRÁCEJ A DÁLE SE ZADLUŽUJ! To se jasný signál přicházející hluboké krize. 

• Aplikace záporných úrokových sazeb jasně ukazuje, že „ECB“ chce udržet za každou cenu růst ekonomiky a 

současně snížit „dluhovou službu nejzadluženějších států (zejména Francie, Itálie, Řecka, Španělska atd.) 

• Záporné úrokové sazby tlačí na snižování cen hypoték, to způsobuje zvýšenou poptávku a růst cen 

nemovitostí zejména ve velkých městech, přestože jsou úroky nízké, nákup nemovitostí je nedosažitelný pro 

místní pro obyvatelé, protože ceny nemovitostí rostou i dvouciferným číslem ročně 

• Výnos třicetiletého německého dluhopisu klesl počátkem srpna 2019 poprvé v historii pod „0“. Tím je 

řečeno trhem podle starých pouček: dluhopis přestává být rizikový, kupujte, protože za pár měsíců zaplatíte 

ještě více, pokud nepřijde krize. Dlužník dostává zaplaceno za půjčení peněz! Ekonomické poučky přestali 

platit a kladu si otázku: ví věřitelé, co se stane za 30 let? Trh je pokřiven dlouhodobými stimuly a 

nesplatitelnými dluhy, záporné úrokové sazby a negativní výnosy vládních dluhopisů nejsou projevem 

prosperující ekonomiky, ale naopak 
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• „0“ úrokové sazby vedou téměř vždy k vyšší úrovni rizikovějších dluhů v ekonomice, pokud jsou úroky 

záporné, roste riziko „do nekonečna“! Trh říká: O PŮJČKU ZA 0 % UŽ NENÍ ZÁJEM“, protože nejsou investice, 

které přináší bezpečný rychlý zisk! Kdo tedy bude dále roztáčet kolo spotřeby a dluhů? 

• Záporné sazby znamenají novou redistribucí bohatství ve společnosti, bohatne jen úzká skupina osob, která 

skupuje vše za peníze se záporným úrokem 

• Velké firmy odchází z burzy, vykupují své akcie, za posledních 20 let je to trend v Evropě a USA (počet firem 

obchodovaných na burze se snížil o 100 % a tento trend bude dále pokračovat) 

• Penzijní fondy ztrácí možnost bezpečných konzervativních investic, nahrazují je rizikovějšími akciovými a 

nemovitostními fondy, důsledkem je důsledkem jsou bubliny na realitním, komoditním a akciovém trhu 

• Udržitelný ekonomický růst není možný, protože ho blokují nesplatitelné dluhy a nasycený trh, záporné 

sazby pouze urychlí ekonomický rozklad státu  

• Přichází „SPOTŘEBNÍ RECESE“, lidé přestávají utrácet, protože mají vysoké dluhy, proto centrální banky 

hledají způsob, jak přimět domácnosti a firmy, aby více utráceli, jednou z možností jsou záporné úrokové 

sazby na uložené peníze. Příčinou spotřební recese však může být změna spotřebitelských zvyklostí a 

myšlení u mladé generace, nechtějí úvěry, ani vlastnit byt a auto atd. Tento trend eliminuje vliv záporných 

sazeb a nestimuluje ekonomiku 

Záporné úrokové sazby vytváří tlak, „totální vynucenou spotřebu“ v masovém měřítku pro všechny. Přestože 

úrokové sazby klesají a některé subjekty si půjčují za záporný úrok, ale sazby u kreditních a debetních karet naopak 

mírně rostou na 10 a více procent, to je další Achillova pata, protože chudí platí úroky bohatých. 

• Pokud populace globálně omezí spotřebu a místi utrácení bude spořit, současný globální ekonomický 

systém se zhroutí 

Globální ekonomika je zasažena virem „NULOVÉ A ZÁPORNÉ ÚROKOVÉ SAZBY“, který se šíří z Japonska. Léčbu 

ekonomiky neúspěšně aplikují již dvě desetiletí. Výsledkem je skryté zestátnění majetku a nejzadluženější země na 

světě. Evropa se nepoučila z této zkušenosti a aplikuje tento model od roku 2014, stejný scénář zrealizují i USA. Jeto 

záměr, nebo řízený proces, který povede k novému měnovému systému s digitální měnou? 

ZAMYŠLENÍ: každý měsíc se naspořené peníze na bankovním účtu snižují o záporný úrok, co uděláte? Budete 

spořit, nebo utrácet a dále se zadlužovat? Bankovní sektor s podporou států vytváří bezprecedentní tlak 

na střadatele. Řeknete si, nebudu mít peníze v bance, ale ouha. Tyto peníze Vám mohou být strženy při 

každé platbě v hotovosti, jako poplatek za to, že užíváte hotovost“, tento poplatek bude větší než záporný 

úrok na účtu. Rozhodnete se tedy utrácet. Co se ale bude dít, když si to centrální bankéři rozmyslí a zvednou úroky 

na 5 % a Vy jste zadlužení „až po uši“ díky záporným sazbám a výhodným úvěrům?  

Největší finanční krizí v poválečné historii v roce 2008 byla způsobena PŘEBYTKEM LEVNÝCH PENĚZ a přišla krize 

likvidity. V té době byly záporné úrokové sazby pouze teoretickou možností uvedenou v učebnicích ekonomie, dnes 

jsou již realitou!  

Hodnota vládních dluhopisů se záporným výnosem vystoupala ke konci srpna 2019 nad 15,5 bilionů dolarů (to je cca 

čtvrtina objemu celého trhu s vládními dluhopisy). V Evropě má záporný výnos dokonce cca 50 % vládních dluhopisů. 

Státy tedy dostávají od svých věřitelů za svůj státní dluh zaplaceno, svět je opravdu naruby, dluh vytváří zisk a 

snižuje dluh! Došlo k vypuštěním „džina z láhve". Nastalo řízené zestátnění majetku. 

Centrální banka (CB) má být nestranná a zajišťovat dynamickou rovnováhu, tedy podle učebnic by měla ve špatných 

časech pomáhat ekonomice podporou majetným a zadluženým a v dobrých časech ekonomiku brzdit a chránit tím 

před inflací chudé a nemajetné. Realizované řešení je velkým morálním hazardem, až to praskne, může to být větší 

rána než v roce 1929. PENÍZE ZTRÁCÍ SVOJI HODNOTU A STÁVAJÍ SE PAPÍRKEM NA PODPÁLENÍ CIGARETY.  

https://usdebtclock.org/world-debt-clock.html
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• ECB se stala jedním z největších věřitelů, protože v období 2015-2018 skoupila prostřednictvím komerčních 

bank státní dluhopisy evropských zemí v objemu více jak 2,5 bilionů eur 

Výnosová křivka dluhopisů v období po druhé světové válce předpověděla změnu výnosové křivky sedmi z devíti 

posledních recesí. Záporné výnosy evropských dluhopisů a tisk peněz jsou smrtelným koktejlem a dalším 

spouštěčem, který čeká na aktivaci (sněhová koule).  str. 121 

Bude mít populace dnešních čtyřicátníků a padesátníků penzi? 

Rostoucí zadlužení státu, nastupující globální krize a nezodpovědné nakládání s penězi daňových 

poplatníků jistotu klidného stáří neposkytuje. Už dnes je zřejmé, že nejpozději do 10 roků bude mít 

stát problém s vyplácením důchodů, pokud nezrealizuje důchodovou reformu a na tento krok není 

politická vůle ani čas. Existuje nějaká alternativa? Ano, alternativu nabídnou globální technologické 

firmy. Jak je to možné? Odpověď je jednoduchá. Budou mít vlastní digitální měnu, získají status 

digitálních virtuální státy s globální působností a způsobí kolaps některých národních států. Bude existovat po roce 

2030 v Česku nároková penze pro důstojné stáří?  

• Důchodový systém ve vyspělém západním světě je “časovanou bombou skrytého dluhu“, která se projeví 

s příchodem recese, záporné úrokové sazby působí negativně na penzijní fondy, znehodnocují dlouhodobé 

úspory, vytváří bubliny na akciových a realitních trzích, může přinést znehodnocení úspor a pokles příjmů 

státu 

• Mladá generace mění zaběhnuté zvyklosti, nespoří, žije na dluh a užívá si 

• Demografická křivka je neúprosná, prodlužuje se věk dožití, důsledkem je růst výdajů na důchody a 

bezplatnou zdravotní péči 

• „Generace Z“, která bude živit generaci „Husákových dětí“ je populačně slabá, navíc se potýkat s drahým 

bydlením, vysokými daněmi, nezaměstnaností atd. 

• V srpnu 2019 bylo v Česku cca 5,2 milionu zaměstnaných, 160 tisíc nezaměstnaných, 1,65 milionů dětí do 

15 roků a 2,42 milionů důchodců. Na jednoho důchodce pracuje cca 2,15 zaměstnaných s průměrnou mzdou 

cca 32 500 Kč. Koncem tohoto desetiletí přijde šok, klesne počet zaměstnaných na cca 4,43 milionů, vzroste 

počet nezaměstnaných na 320 tisíc i více a počet důchodců vzroste na 3,4 milionů osob. Na jednoho 

důchodce pracovat pouze 1,4 zaměstnaných s průměrnou mzdou, aby systém fungoval musela by mzda 

vzrůst minimálně o 50 %, projeví se důsledky nástupu robotizace a digitalizace, navíc se výrazněji projeví 

snížený odvod za státní zaměstnance, v roce 2019 to bylo cca 490 000, to je cca 10% pracující populace 

• V roce 2020 bude na důchody směřovat více 500 miliard Kč, to je cca 30 % celkového státního rozpočtu. V 

roce 2019 představují náklady na penze více než 7 % HDP, roce 2030 to bude již 12 % a díky krizi mohou být 

náklady na penze až 20 % HDP 

• Mandatorní výdaje státu tvoří cca 90 % státního rozpočtu a výpadek v příjmech státu s příchodem krize bude 

mít okamžitý důsledek pro důchodový, zdravotní a sociální systém 

• Většina padesátníků si uvědomuje, že nebude mít žádný nebo důchod a budou nuceni dále pracovat 

Pokud bude pokračovat současný trend a nepřijde krize, přesto v Česku budou po roce 2030 narůstat 

na důchodovém účtu schodky ve výši desítek miliard korun ročně. To způsobí extrémní růst zadlužení státu. V 

případě krize dojde ke skokovému zhoršení. Ekonomové hledají zdroje příjmů, aby nezvyšovali daně a dokázali 

financovat penze a zdravotní systém. 

• Prenatální investice, jednou z možností je zřídit fondy sociální péče, které jménem dosud nenarozených 

budou vlády států dlouhodobě investovat na akciovém trhu prostřednictvím vypůjčených peníz s velmi 

nízkou úrokovou sazbou 

• Lokální zdanění nadnárodních digitálních korporaci, robotů a umělé inteligence 

• MMT, nepodmíněný příjem a jeho různé obdoby 
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• Zdanění daňových rájů (např. Kypr, Holandsko, Irsko, Lucembursko) a je odstraněním globální korupce 

prostřednictvím moderních technologií 

• Digitální virtuální státy (DVS) budou díky moderním technologiím a globální prodejní síti generovat vysoký 

tok hotovosti, nejsou zatíženi byrokracií, korupcí a dluhy, dokáží zefektivnit státní správu, zdravotní péči a 

nabídnou zaměstnání 

Mzdy a důchody na západ od nás jsou až 3x vyšší! Průměrný starobní důchod v Česku je cca 410 eur, průměr EU je 

1135 eur (2016). Níže uvádím orientační srovnání průměrných mezd k roku 2017. 

• Rakousko      103 000 Kč 

• Německo         96 900 Kč 

• Česko               31 800 Kč, průměrná mzda v Česku v roce 2000 byla pouze cca 12 000 Kč 

• Slovensko cca 26 000 Kč 

Na celém světě žije v extrémní chudobě 745 milionů lidí (cca 10 % světové populace, 2015), jejich příjem na osobu a 

den je menší než 1,9 USD, (cca 44 Kč), to je cca 80krát méně než průměrný obyvatel Rakouska 

ZAMYŠLENÍ: z výše uvedených faktů vyplývá, že začal souboj o ovládnutí spotřebitele a poplatníka mezi tradičními 

zadluženými státy a novými DVS. Kdo bude mít v ruce žolíka? Mladá populace volí digitální prostředí a 

virtuální realitu, starší generace nesdílí nadšení pro digitální svět a miskou na vahách mohou být penze, 

zdravotní a sociální péče. Zvolíte si splácení nesplatitelných dluhů národních států, nebo život v DVS? Co si 

o tom myslíte VY? 

Jaké zdroje příjmů mají nadnárodní digitální korporace? Například „šedou“, digitální a virtuální ekonomiku, která je 

mimo bankovní a státní dohled a prostřednictvím digitální měny vytváří uzavřený obchodní, finanční, sociální a 

daňový systém, který zajistí vše, včetně zaměstnání, pro globální potřeby svých obyvatel. Už tušíte, že se peníze na 

vaše důchody mohou najít, ale bude to něco za něco?!! 

Smutný příběh kapitalismu 21. století: Má v dnešní době smysl uvážlivé spoření, odpovědnost a hospodárnost? 

Snahou západní civilizace je zachovat „udržitelný růst“, ale dluhové dědictví posledních desetiletí 

a omezené zdroje na planetě nám limitují další růst. Další stimuly a zadlužování pouze urychlují 

kolaps kapitalismu 21. století a utahuje „časovanou smyčkou pod krkem“. Potvrzuje se tak 

platnost Herakleitova principu. „ČERNÉHO PETRA“ drží v ruce „obslužný personál“ a nikoliv 

pánové za oponou. Ti jsou již připraveni na další hru s novými kartami.  

CELOSVĚTOVÉ ZBROJENÍ JE NEJVĚTŠÍM PRODUCENTEM DLUHŮ NA PLANETĚ, ROČNĚ JDE O ČÁSTKU, KTERÁ SE BLÍŽÍ, 

PRO BĚŽNÉHO ČLOVĚKA K TĚŽKO PŘEDSTAVITELNÝM 2 000 MILIARDÁM DOLARŮ! ZBROJENÍ VYSÁVÁ A LIKVIDUJE 

PLANETU, INVESTOVANÉ PROSTŘEDKY NÁM CHYBÍ JINDE A TO VŠE ZPŮSOBUJE GIGANTICKOU SVĚTOVOU 

NEROVNOVÁHU!  

MÍSTO ABYCHOM SPOLEČNĚ ŘEŠILI PROBLÉMY, KTERÉ MÁME, HÁDÁME SE A VEDEME OBCHODNÍ VÁLKY. 

ZTRÁCÍME TAK POTŘEBNÝ ČAS A PRACNĚ VYTVOŘENÉ DÍLO NAŠÍ CIVILIZACE ČEKÁ VŠEOBECNÁ ZKÁZA A ZMAR! 

Citát: Láska k penězům je kořenem všeho zla (možná to není láska, ale pouze závislost). 

 

 

 

 

https://www.awashop.cz/herakleituv-zakon-c2836/
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Vývoj globálního hrubého národního produktu (DPH) a dluhu v bilionech USD 

  

Upozornění: uváděná data v grafu se mohou o něco lišit, jelikož jsou různé metody měření a každá instituce (MMF, 

OECD atd.) využívá a odhaduje data jinak. Z uvedeného grafu vidíme, jak za posledních 18 roků vzrostl 3krát 

celosvětový dluh z 80 bilionů USD na 244 bilionů USD a celosvětový HDP pouze 2,5krát. 

• Růst ekonomiky po krizi v roce 2008 byl opět tažen růstem dluhů a nebyla vyřešena příčina, to potvrzuje 

stav bankovního sektoru: v roce 2007 byla cena akcií Deutsche Bank 118 EUR, v roce 2019 pouze 6 EUR 

Vládní dluh zemí v EU dále neutěšeně roste a dosahuje již 10 bilionů EUR (2019), nejzadluženější jsou tzv. staré 

členské země. Přestože máme ekonomický růst, klesající nezaměstnanost, dokonce někde i nedostatek pracovníků, 

rekordně nízké úrokové sazby a neviditelný čistič starých dluhů eurozóny v podobě ECB (Evropská centrální banka), 

nedokážeme snižovat naakumulované dluhy a pouze odsouváme řešení na další generace.  

ZAMYŠLENÍ: Hledají nejzadluženější světové ekonomiky způsob, jak snížit spotřebu a splácet obrovské dluhy? HDP a 

jeho růst je stále klíčovým parametrem a žádná změna ekonomického modelu se nedá v nejbližších letech 

očekávat. Směřujeme neodvratnému k digitálnímu ekosystému s kontrolovanou společností se 

sociálním bonusem, ale ještě nevíme, zda to bude Technokracie východního nebo západního typu. 

Evropě v tomto směru ujel „technologický a civilizační vlak“. 

Katalyzátory (urychlovače) změn v současné společnosti (civilizaci) 
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Zrychlování, kumulace problémů a jejich celoplanetární charakter v limitovaném čase způsobuje ztrátu 

manévrovacího prostoru a stačí jen drobný impuls na překročení mezdního bodu, kdy praskne natlakovaný „Papinův 

hrnec“. Níže uvádím příklady možných impulsů. 

• Klimatické změny 

• Neefektivní stimulace růstu a SPOTŘEBY dalším dluhem 

• Ne-spotřeba a odkládaná spotřeba, mocná zbraň obyvatel, kterou neumí používat  

• Hromadění hotovosti bohatou elitou 

• Frustrace a polarizace ve společnosti způsobená chudobou a zadluženou mladou generací 

• Tvrdý Brexit, růst neshod uvnitř EU 

• Nástup moderních technologií do všech sfér společnosti a 5G sítí  

• Dominance globálních technologických firem a digitální měna 

• Sociální sítě, které získávají klíčovou moc pro prosazení svých zájmů, potlačování a mazání nepohodlných 

názorů 

• Geopolitické napětí, kolonizace Měsíce, Vesmíru a Arktidy 

• Frustrace obyvatel tzv. „bývalého východního bloku“ z vývoje v EU za posledních 30 roků 

• Neznámé nemoci a pandemie 

• Zelená energetika, změny v energetickém mixu 

Když máme strach, jsme vyděšení, přestáváme se smát, zpívat písničky a žít. Jsme v permanentním stresu, spoutáni 

v různých závislostech a jsme lehce ovladatelní. To je ideální prostředí pro model „OTROK A OTROKÁŘ“. Pokud si to 

uvědomíme, můžeme to už dnes změnit každý sám u sebe a vymanit se z okovů. 

Způsoby a projevy rozkladu současné civilizace 

Současná západní společnost je na vrcholu, nebo již za vrcholem svých lidských, výrobních, surovinových, 

ekonomických možností, a zažívala výjimečný rozvoj a blahobyt. Část populace cítí, že se děje něco vážného, odkud 

není návratu a tento „zlomový bod“ prožila již řada civilizací před námi. Je to stav je součástí 

cyklického vývoje civilizací, který začíná vznikem, následuje růstu a postupný zánik a rozklad. 

Cyklické změny civilizací jsou vzájemně provázané s přírodními a vývojovými cykly člověka. 

Máme se poslední fáze, „kolapsu civilizace“, obávat? Ne, protože po každém dopravním či jiném 

kolapsu dojde opět k obnově. 

Několik příkladů základních rozkladných nástrojů a procesů: 

• Informace podávané metodou sendviče, střídavě pravdivé a nepravdivé, nebo kombinace pravdy a 

polopravdy, nebo zamlčování podstatných informací atd.  

• Jsme zahlceni informacemi, nestačíme je vnímat a vytváříme si tzv. „emoční matrice“ v podobě obranného 

valu 

• Overtonova okna jsou sofistikovanou metodou, která postupně v dílčích krocích dokáže prosadit 

neprosaditelné pomocí vědců, celebrit, posouváním nepřekročitelných hranic a dalších manipulativních 

technik 

• Influenceři, youtubeři, blogeři a celebrity, kteří ovlivňují prostřednictvím sociálních médií zejména mladou 

populaci, pro mladé se stávají se novodobými vzory místo rodičů a jiných vážených osobností 

• Složitost práva, regulace a byrokracie, která znesnadňuje řešení sporů a vymahatelnost práva 

• Rovnostářství na všech úrovních podle stejných pravidel, eliminují se odlišnosti, které se tvrdě trestají 

• Novináři neplní roli „strážců demokracie“ a někteří se stávají pouze placenými zaměstnanci, kteří přiživují 

polarizaci ve společnosti a vytváří vnějšího nepřítele 

• Zisk je nadřazen všemu ve společnosti, vytváří se záměrně atmosféra strachu, závislosti a nejistoty   

• Cílený rozklad rodiny, LGBT (hnutí leseb, gayů, bisexuálů a transgender lidí) a pokles morálky  

https://www.awashop.cz/emocni-matrice-c2726/
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• Propaganda (informační, politická a ekonomická propaganda, reklama atd.), autocenzura a potlačování 

jiného názoru z veřejného prostoru a názor, který se neshoduje s vládnoucí elitou, je považován za 

dezinformaci konspiraci, a proto se musí vyloučit a potrestat 

• Přepisování dějin nebo přemalování reality, ideologizace historie, vědy, ekonomiky a dalších oblastí 

společnosti 

• Účelové vědecké studie, které posouvají veřejné mínění většinové populace (např. jednou vejce škodí, po 

20-ti letech naopak prospívá) 

• Finanční síla a moc nadnárodních koncernů a skupin lobbistů, kteří ovlivňují veřejné mínění, média, 

hodnoty a dění ve společnosti  

• Některé neziskové nevládní organizace financované zahraničním kapitálem 

• Závislosti na moderních technologiích, internetu, sociálních sítích atd. 

• Národní měny, mezinárodní platební systém a měnová politika centrálních bank (např. manipulace s kurzy 

měn, záporné úrokové sazby, kvantitativní uvolňování atd.) se používají jako zbraň proti ostatním 

v globálním prostředí  

• Genetická úprava a vylepšování člověka  

KDO OVLÁDÁ TECHNOLOGIE, OVLÁDÁ NÁS A MY TO DNES BEZ PROBLÉMŮ AKCEPTUJEME, 

proto nás čeká TECHNOKRACIE.  

ZAMYŠLENÍ: internet je jako servírovací stolek, kde nám vše POTŘEBNÉ přistane u nosu. Nemusíme se namáhat, vše 

je pečlivě vybrané a my pouze konzumujeme, jsme závislí a podporuje tím lenost, pohodlnost a zakrnění 

mozku. A pokud dojde k výpadku proudu, nastane šok. Jak budete reagovat? Možná zjistíte, že jste se 

stali nástrojem a můžete být v případě potřeby ovládáni na dálku. 

Kolonizace Měsíce a vesmíru a nové mocenské přerozdělení světa 

Po desítkách roků se opět rozběhly nové závody mocností o dobytí osmého kontinentu Měsíce (podle současného 

práva Měsíc nikomu nepatří), který je zdrojem nerostných surovin včetně vody a také klíčovou 

základnou pro kolonizaci Marsu a Vesmíru. Proč? Díky novým technologiím dostávají mocností 

realizovat stále platnou pozemskou zásadu. Země nebo Měsíc patří tomu, kdo je dokáže obsadit, 

ubránit a tento nový vládce tvoří právo. Je to pokus o rychlé strategické přerozdělení moci na 

planetě Zemi! A kdo ovládá Měsíc ovládá planetu. Kdo v tom závodu vyhraje? Budou to soukromé 

společnosti SpaceX (Elon Musk) nebo Blue Origin (Jeff Bezos), státy, nebo pánové za oponou? 

• Kdo ovládne a ubrání Měsíc ovládne Zemi a celou sluneční soustavu. Obsazení Měsíce zajistí zdroj levné 

energie a surovin pro další kolonizaci Vesmíru 

• Suroviny na Měsíci v posledních letech systematicky hledají satelity z USA, Číny, Ruska, Indie a z evropské 

kosmické agentury ESA 

• Je to závod s časem, USA plánují přistání s misí Artemis na rok 2024 a do roku 2028 plánují „stálou 

přítomnost člověka“. Čína nejpozději do roku 2030, Indie v roce 2022, Rusko a Japonsko po roce 2024.  

• V letech 2023 až 2025 se očekává nejvyšší aktivita Slunce, která však může ztížit plánované mise 

• Cesty na Mars se plánují po roce 2033, díky současným technologiím trvá cesta na Mars trvá cca 7 měsíců 

• Vizionář E. Musk chce ve svojí lodi (BIG FALCON SPACESHIP) v roce 2023 vyvézt turisty na cestu okolo Měsíce 

• Osídlování Vesmíru je spojené s těžbou nerostných surovin na asteroidech, vesmírnou turistikou  
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• Způsobí kolonizace Měsíce a Vesmíru reakci mimozemské inteligence? Po roce 2020 se očekává intenzivní 

komunikace s mimozemskou inteligencí 

 

Kolonizace Vesmíru spojená s těžbou surovin a nezdaněnou prací robotů jsou dalším spouštěčem, 

který čeká na aktivaci v nastávajícím období (připravená sněhová koule), str. 134. 

ELON Musk míchá karty ve vesmírné turistice a kolonizaci Vesmíru, vytáhne si ČERNÉHO PETRA nebo ŽOLÍKA?! 

Soukromé společnosti jsou daleko rychlejší, efektivnější a pružnější než státy. Budou soukromé společnosti první na 

Vítěz zásadně ovlivní směřování a vývoje lidské civilizace po roce 2024 a kolonizace je dalším kolbištěm, ke se 

odehrává boj o nového dominantního lídra na planetě! 

Teze: vzhledem k obchodním a geopolitickým střetům mezi mocnostmi, zatím souboj o ovládnutí Měsíce vyznívá ve 

prospěch technologických firem. Proč? Když mocnosti soupeří mezi sebou na různých frontách, ten 

v pozadí se směje a může nerušeně a systematicky pracovat na svém cíli. Dalším trumfem ve 

vesmírném souboji je projekt STARLINK, jde o sestavu dvanácti tisíc družic na nízké oběžné dráze, 

která může být dokončena po roce 2022. Tyto technologie však mohou mít i jiné využití než 

globální pokrytí rychlým internetem. Je nějaký neoficiální důvod pro rychlou kolonizaci, kterou 

plánují globální elity? Jde o útěk před klimatickými změnami nebo dalšími katastrofami na Zemi? Existuje na Měsíci 

nějaká mimozemská inteligence? 

• Podle galaktických vizí Jeffa Bezose budou žít lidé ve vesmíru v uměle vystavěných koloniích do kterých se 

postupně přesune průmysl, výroba energie, těžba surovin atd. 
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Ovládnutí měsíce z vojenského hlediska znamená plnou kontrolu prostoru mezi Zemí a Měsícem a vládce může 

zamezit komukoliv přístup na Měsíc a zničit veškeré satelitní systémy obíhající kolem planety.Ten, 

kdo ovládne Měsíc, získá levný zdroj energie a pokud ji dokáže levně dopravit a rozvádět na Zemi 

získá klíčový nástroj moci, který mu umožní stát se neomezeným vládcem nejen na Zemi. 

KLÍČOVÁ Z POHLEDU dalšího rozvoje KAPITALISMU 21. STOLETÍ NENÍ VODA, 

ALE LEVNÝ a dostupný ZDROJ ENERGIE, KTERÝ UMOŽNÍ I LEVNÉ ODSOLOVÁNÍ MOŘSKÉ 

VODY! 

Zajímavost: po roce 1972 NASA zrušila všechny aktivity spojené s Měsícem (ztratila zájem ovládat vesmír), včetně 

nosné rakety, výzkumů a všech technologií. Co dohnalo Američany k tomuto rozhodnutí? 

• Prezident Lyndon B Johnson (1963-69): ovládat vesmír znamená ovládat svět. Z vesmíru máme nadvládu nad 

počasím, dokážeme vyvolat sucha a záplavy, změnit příliv a odliv, zvýšit hladinu moře, přesměrovat Golfský 

proud a schladit atmosféru. 

• Co se stalo, že Amerika zničila technologie související s cestami na Měsíc, bylo to nedostatkem peněz, nebo 

varování či strach z něčeho neznámého? 

V ROCE 1969 TO BYL MALÝ KROK PRO ČLOVĚKA, VELKÝ SKOK PRO LIDSTVO A CO BUDE PŘÍŠTÍ CESTA NA 

MĚSÍC ZNAMENAT v tomto DESETILETÍ PRO LIDSTVO? Bude to skok nebo pád? 

ZAMYŠLENÍ: nastupující robotizace, umělá inteligence, virtuální realita, moderní technologie a kolonizace vesmíru 

se stávají další metou ve vývoji lidské populace. Využije vládnoucí elita tuto příležitost k řešení 

dopadu klimatických změn, chudoby a napraví tak nerovnováhy v civilizaci? Mám pocit, že 

pokušení, závislost na zisku a moci je silnější a příležitost zůstane opět nenaplněna.  

• Rozdělí se bohatí s chudými o dosažený zisk z práce robotů a umělé inteligence, nebo 

investují peníze do kolonizace a těžby surovin ve Vesmíru, aby získali moc nad Zemí? Zatím vývoj směřuje 

k druhé možnosti. 

Jaké faktory působí na přerozdělení světa nebo zánik civilizace 

Svět byl v minulém století bipolární (kapitalismus a socialismus se závody ve zbrojení) a mění se na multipolární. Do 

hry vstupují další hráči, Čína a největší miliardáři. Co způsobilo a způsobuje tuto změnu? Níže uvádím některé hlavní 

faktory, které ovlivňují a vyostřují souboj o přerozdělení moci na planetě, před ovládnutím Měsíce. 

• Růst populace a současně nedostatek surovin, energie, potravin, půdy a vody v důsledku klimatických 

změn 

• Zrychlování změn v důsledku moderních technologií a robotizaci 

• Růst výdajů na zbrojení, již běží nové ZÁVODY VE ZBROJENÍ 2.0, roční investice dosahují téměř 2 biliony USD. 

Již nyní máme na planetě zbrojním arzenálem, který ji dokáže zničit 10krát, taková síla se koncentruje do 

rukou jedinců, kteří mohou stiskem „červeného tlačítka“ zničit planetu a vyhladit celou populaci  

• Posouvání nepřekročitelných hranic, porušování a vypovídání platných mezinárodních pravidel a dohod  

• Tvrdohlavé prosazování základního zákona kapitalismu 21. století, honba za ziskem, „BUĎ BUDEŠ 

EKONOMICKY RŮST A TEDY RYCHLE POŽÍRAT DRUHÉ, NEBO BUDOU RYCHLEJŠÍ TI DRUZÍ, KTEŘÍ POŽEROU 

TEBE A BUDOU EKONOMICKY RŮST“ 

• Dluhová krize kapitalismu 21. století, polarizace a rostoucí chudoba, která může přerůst v „pád světového 

měnového systému“ 

• Mizí tzv. střední vrstva, která je stabilizujícím prvkem ve společnosti  

• Souboj demokratických a autokratických režimů  
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• Tvrdý Brexit 

• Je naplněno všech 7 faktorů, které způsobily zánik předešlých civilizací za posledních 10 000 roků podle prof. 

Miroslava Bárty  

• Kumulace více uvedených faktorů ve stejném čase spustí proces řetězení neodvratných událostí 

 Zápas o globálního je další spouštěč v řadě, který čeká na aktivaci v nastávajícím období (připravená 

sněhová koule). Boj o světového lídra bývá provázen válečným konfliktem str. 111. 

V tomto zápase hrají významnou roli moderní technologie, digitalizace, umělá inteligence. Ovlivní technologie vývoj 

civilizace ve prospěch lidstva nebo proti němu? Moderní technologie jsou pouze nástrojem, který může působit na 

straně „dobra nebo zla“. Mohou být pomocníkem člověka při obnově homeostáze na planetě, nebo naopak je může 

vládnoucí ELITA zneužít prostřednictvím TECHNOKRACIE s kontrolovanou společností. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.awashop.cz/barta-miroslav-c2704/
https://www.awashop.cz/barta-miroslav-c2704/
https://www.awashop.cz/technokracie-c2891/
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5. Nové mocenské přerozdělení světa před 3. světovou válkou nebo až 

po ní?! 

Zamyšlení, jak může vypadat nová společnost Facebooland, Googland nebo Amazoland 

(DVS, Digitální virtuální státy)? 

Základy pro vznik digitálních států vytváří technologie a globální rozvoj po roce 2000 v prostředí kapitalismu 21. 

století prostřednictvím internetu, moderních technologií, sběru dat uložených v cloudech a umělé 

inteligence. Již začínají být viditelné nové zárodky zrodu „digitálních virtuálních států“(DVS). Například 

nejvyšší představitel státu v České republice chce řídit stát jako firmu, ale v tomto smyslu to nemá 

žádný dopad na globální dění. Globální digitalizace je další fází vývojového procesu současné 

civilizace, který bude završen nadvládou technologií a kolonizací Vesmíru. Technokracie s 

kontrolovanou společností a sociálním bonusem je nástrojem, který poslouží na realizaci tohoto procesu a současně 

nabídne obyvatelům neskutečné výhody a možnosti. Například virtuální realita, robotizace, sdílená doprava a nové 

možnosti s využitím moderních technologií a robotizace, které ulehčí běžný lidské činnosti. Odvrácenou stranou je 

dopaminová závislost obyvatel a akumulace dat ve zlatém rybníku. Kontinuální sběr informací z různých zdrojů do 

zlatého rybníku, jejich propojování a interakce se zákazníkem jsou součástí „digitálního řídícího centra“, které 

nabídne zákazníkovi vše, co si bude přát, od mobilu přes opravu pračky, sdílené vozidlo, bydlení, kosmickou turistiku, 

pracovní místo až po individuální péči v nemoci a důchodu. Digitální řídící centrum se stane mozkem v DVS, který 

nahradí zkostnatělé, byrokratické a zadlužené státy. Nyní probíhá globální technologická válka mezi světovými 

mocnostmi o ovládnutí civilizace prostřednictvím „digitálního světového řízení“ jehož součástí jsou DVS v různých 

formách a teritoriích. Jde o nové geopolitické a mocenské přerozdělení světa (digitální planetární věk), které 

většinová populace cítí podvědomě, že bude vystavena „totální závislosti a kontrole“ prostřednictvím technologií, 

které lidé vymysleli pod rouškou prospěchu pro člověka, ale je to zaměřeno proti člověku. Lze to vyjádřit výstižným 

názvem „DIGITÁLNÍ OTROCTVÍ“ v DVS prostřednictvím TECHNOKRACIE, tento umožní populaci uvědomění, 

pochopení a následnou změnu stavu. 

Jakou taková společnost bude mít podobu? Tyto státy nebudou mít v digitálním systému hranice, jak je známe dnes. 

Můžete cestovat kamkoliv a kdykoliv, vždy bude při ruce asistent, který splní vaše přání a požadavky a to 7 dní 

v týdnu a 24 hodin denně. DVS se budou například jmenovat FACEBOOLAND nebo AMAZOLAND a mohou nabízet 

různé podmínky a služby pro občany. Je na vás, jaký si vyberete, ale jednoho dne se tyto státy spojí do federace. 

Obyvatelé těchto států budou multinárodní, budou si moci vybrat z pestré nabídky zaměstnání, škol, zboží a služeb 

podle individuálních potřeb atd., budou používat digitální měnu, vlastní zdroje energie, potravin, vody, ubytování, 

dopravy atd. Státy budou nabízet různé „varianty života“ s ohledem na „sociální bonus platný v DVS“.  

Pro zjednodušení a ilustraci mohu pojmenovat tři základní varianty: 1. Virtuální svět, 2. Reálný svět, 3. Plynulý 

přechod bez omezení mezi oběma světy. Když budete chtít, můžete se kdykoliv stát občanem na zkoušku a pracovat 

pro tento stát (můžete si vyzkoušet, jak se žije v digitálním ekosystému). Jinými slovy, nové DV státy budou fungovat 

podobně jako současné státy, ale nabídnou nové možnosti, které vám současné státy nebudou schopny zajistit. Tím 

přestanou být pro většinovou populaci zajímavé, protože nebudou schopny reagovat na nové podmínky (naplní se 

efekt vařené žáby) a zůstanou jim pouze povinnosti a dluhy. Níže je uvedeno několik stručných informací o DVS. 

• Budou mít větší počet loajálních obyvatel, než současná Čína a Indie dohromady, kteří budou „ovladatelní“ 

díky kontrolované společnosti a sociálnímu bonusu. Budou postupně vlastnit celé aglomerace na vodě, souši 

i ve vesmíru, které budou mít vlastní satelitní, energetickou a navigační síť (která zajistí i větší ochranu před 

kyberútoky), která nebude závislá na konkurenci jiných národních a digitálních států 

https://www.awashop.cz/digitalni-virtualni-stat-c2834/
https://www.awashop.cz/efekt-varene-zaby-c2838/
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• Prvními místy, kde si budete moci vyzkoušet digitální život, budou zaoceánské parníky, hotelová města, 

nově postavené části měst na ostrovech, moři i souši. Tato místa budou propojeny rychlovlaky, letadly, 

autonomními vozidly atd. 

• Díky počtu obyvatel a moderním technologiím získají DVS pákový efekt (1: miliardám), díky 

kterému mohou dosáhnout téměř jakéhokoliv cíle 

• Budou používat nejmodernější technologie, roboty, umělou inteligenci, nejlepší vědce, 

špičkové specialisty, právníky a další nepopsané a neznámé technologie a obory.  

• Mají a používají mocný nástroj (technologickou zbraň), který umožňuje psychologické 

ovlivňování lidí, např. „rozklad vnitřní i vnější soudržnosti“ jedince, skupiny, národa, civilizace, který může 

sloužit pro obranu a ochranu 

• Klíčovým mozkem (digitální řídící centrum) jsou cloudová úložiště s umělou inteligencí a kvantovými 

bionickými superpočítači, které koordinují celý digitální ekosystém včetně člověka a umělé virtuální přírody   

• Obyvatelé budou moci být občany více DVS a budou moci mezi nimi volně přecházet, zákony budou mít 

formu „bonusu“, které se budou měnit podle reakce a vývoje daného člověka (bonusy budou individuální, ale 

podřízené zákonům celku) bude tak zajištěna dynamická rovnováha uvnitř a vně těchto států 

• Zajistí trvalou individuální zdravotní a sociální péči, vojenskou ochranu, osobní bezpečnost a potravinovou 

soběstačnost (umělé maso, GMO, SOLEIN, aquaponie atd.), velkou anonymitu, ale současně i velkou 

popularitu, pokud o to budete stát 

• Splní veškerá tajná individuální (ve skutečném i virtuálním světě) i nevyslovená přání (protože ví i to, co už 

si nepamatujete), budete přímo nadšeni a okouzleni tím, jak se přání ve vašem životě plní (bude to ale s 

podmínkou něco za něco!) 

• DVS budou postupně (zejména po krizi či konfliktu) současné národní státy finančně vysávat, poroste jejich 

zadlužení, budou klesat jejich příjmy a politický vliv, budou jim diktovat své podmínky a doslova se stanou 

jejich otroky nebo zaniknou 

• V přechodném období umě využijí moderní technologie a budou obcházet současný celosvětový daňový 

systém, nebudou platit daně, hlavní město může sídlit a jeho centrální řízení bude na Měsíci 

• Zdroje příjmů zajistí robotizace a moderní technologie, které nebudou zatíženy daněmi, zvýší dominanci 

v globálním měřítku. V přechodném období šedá ekonomika (spekulace na burzách, forexové a komoditní 

burzy, swapové body, strukturované opce atd.) s využitím moderních technologií zajistí potřebný tok 

hotovosti na expanzi. Postupně zpeněží již existující zlatý rybník prodejem vytěžených dat upravených 

technologiemi Big Analytika jiným společnostem s vysokým ziskem  

• O svých občanech a zákaznících vědí DVS více než zpravodajské služby, tím si udržují jejich přízeň a loajalitu 

a mohly plnit data do „zlatého rybníku“  

• Dokáží vhodně propojit různé zájmy i rozdílné skupiny občanů a najít rovnováhu mezi potřebami občanů, 

zákazníků i firem vně i uvnitř ekosystému 

• Ti, co tento nový DVS model pochopí včas, dosáhnou podobného efektu jako první účastníci pyramidových 

systémů typu MLM a budou moci ovlivňovat dění a podílet se na moci. Kvalita a morálka těchto lidí spolu 

rozhodne o budoucnosti a úspěšnosti DVS 

• DVS nabídnou sjednotitele, minimálně pro miliardy věrných zákazníků, kteří mu poskytují vše potřebné 

pro jeho úspěšnou vládu (plní cenná metadata do zlatého rybníku a spotřebovávají). Sjednotitel dokáže 

umně používat „technologickou propagandu“ (internet, technologie a UI) a dopaminovou závislost s virtuální 

realitou ke spokojenosti občanů, zákazníků i firem 

• Již dnes nabízí nové formy seznamování digitální seznamky (DATING) na globální úrovni, která čerpají data 

ze „zlatého rybníku“ a propojují uživatele podle jejich zájmů, aktivit atd. 

Co to je zlatý rybník s kapry (globální úložiště dat, inteligentní cloudový systém)? Tento digitální obchodní model mě 

ve zjednodušené podobě připomíná chytání ryb, stačí mít trpělivost a v pravou chvíli zaseknout (už jste nenávratně 

chyceni a převezeni do společného rybníka) na neodolatelnou návnadu. Za pobyt ve „zlatém rybníce“ se platí až do 

konce života, protože v rybníce platí „dopaminová závislost“! 

https://www.awashop.cz/zlaty-rybnik-c2833/
https://www.awashop.cz/dopaminova-zavislost-c2876/
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• Zlatý rybník a kapr, který se chytí do digitálního virtuálního ekosystému, mění tradiční průběh obchodu a 

toku peněz zákazníka, který naplňuje znaky digitálního kolonialismu s dopaminovou závislostí 

• Pro globální společnosti se data stávají nosným jádrem podnikatelského modelu, protože díky modelu 

„kaprům ve zlatém rybníku“ mohou získaná data opakovaně zpeněžit. Spotřebitelé (kapři ve zlatém rybníce) 

nemají žádnou kontrolu nad tím, jak se s citlivými osobními daty nakládá. Firmy tak získávají 

neopakovatelnou konkurenční výhodu, jejíž význam a hodnota neustále stoupá 

• Data jsou považována mnohými firmami za cennější než peníze a drtivá většina uživatelů internetu a služeb 

digitálních firem si neuvědomuje, že svými daty o spotřebě zboží umožňuje těmto firmám vydělávat nebo 

tvořit nové obchodní modely do budoucna 

Kdy se vytvořily podmínky pro vznik a rozvoj DVS? 

Globální firmy se po roce 2000 postupně propracovaly k modelu „DIGITÁLNÍHO GLOBÁLNÍHO KOLONIALISMU“. 

Kolonizují postupně jednotlivce z celého světa, prostřednictvím internetu a chytrých telefonů, důmyslně 

propracovanou filosofií, která je založena na závislosti. Umně využívají na globální úrovni daňovou arbitráž, levné 

zdroje, lidský potenciál, moderní technologie, dominantní postavení, finanční pobídky, dotace a současně vysávají 

národní rozpočty. To jim umožnilo globální výhodu proti současným firmám. Tento proces se zrychlil po roce 2008 a 

postupně nahradí současný model kapitalismu 21. století. Proč?  

Polarizovaná společnost, nespokojenost s vládnoucí ELITOU, blahobyt, rozpad rodinného systému a dopaminová 

závislost, to je zjednodušený mix faktorů, které pomocí moderních technologií využívá slabin současného systému a 

nabízí řešení zejména pro mladou nezkušenou generaci, která v tomto DIGITÁLNÍM VIRTUÁLNÍM EKOSYSTÉMU 

nachází naplnění. Díky tomu DVS získávají ekonomickou a politickou moc. Obě strany se vzájemně posilují a tím roste 

vzájemná dopaminová závislost. 

• Současné státy a jejich řízení je neefektivní, selhávají, jsou zamořené byrokracií a korupcí, proto v tomto 

desetiletí DVS otevřeně vystoupí proti národním státům (budou mít podporu obyvatel) a budou chtít území, 

aby zajistily potřeby pro své obyvatele a digitální ekosystém. Přicházející krize může být vhodnou dobou pro 

tento krok 

• Přicházející krize bude příležitostí k levnému nákupu a mostem ke zvýšení jejich vlivu a moci. Naplní se 

uvedený scénář? Zamýšlím se, kde budu žít já? Nevím… 

https://www.awashop.cz/zlaty-rybnik-c2833/
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Co mohou digitální firmy ve společnosti před vznikem Digitálních virtuálních států změnit 

nebo nabídnout? 

V tomto desetiletí (desetiletí METAMORFÓZY) nás čeká dynamický nástup digitalizace v různých oborech a oblastech 

lidského života. S příchodem DVS začíná očistný proces celé civilizace, který již někteří vnímají v realitě. Tento proces 

přichází do Evropy z východu i ze západu. Jakou cestu si Evropa vybere, protože zaspala civilizační a technologický 

vývoj? 

• Ze souboje technologických firem na poli inovací může těžit inovativní zákazník  

• „HERNÍ EKOSYSTÉMY“ se stanou novou silou, která zamíchá karty v prodeji spotřebního zboží tradičních 

zaběhnutých světových značek tenisek, triček, hodinek, mobilních telefonů, televizí atd. 

• Kabelové televize a kina na celém světě ztratí svůj smysl (např. streamování videa a současně vlastní tvorba 

uživatelů do sociálních sítí)  

• Mladá generace pravděpodobně ztratí zájem o reálné světové soutěže Liga mistrů, NHL, golf, olympijské 

hry atd. (bude mít virtuální mezinárodní herní soutěže i olympiádu). Reálné sportovní zápasy jsou 

nahrazovány počítačovými a virtuálními hrami (virtuální počítačové olympijské hry) 

• Zásadní změna probíhá ve způsobu nakupování a problémy budou mít například velká nákupní centra, 

protože bude čím dál jednodušší a pohodlnější objednat si „zboží s dovozem až ke dveřím“, nebo přímo do 

„ledničky“ 

• Prodávané zboží a služby budou mít stále větší podíl nemateriální podoby, doprava a spotřeba se bude 

realizovat v digitálním ekosystému  

• Naše osobní data a informace jsou pečlivě skladovány v externích cloudových úložištích, ztrácíme nad nimi 

kontrolu 

• Jídlo, zejména ve velkých městech, připravováno na míru pro Vás podle Vaší analýzy těla, zdravotního 

stavu, vytížení a přímo “do Vaší ruky“ 

• Přesouvá se způsob vlastnictví z reálného do nájemního a digitálního vztahu včetně služeb, včetně 

nemovitostí a aut 
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• Ustupuje tradiční pojetí bankovnictví s lidským faktorem, budeme komunikovat s humanoidy nebo 

hlasovými asistenty ve virtuálním prostředí, veškeré bankovní operace a služby nám zajistí globální 

korporace (Facebook, Apple, Google, Amazon atd.) 

• Hlasové ovládání elektroniky pomocí chytrých reprosoustav s umělou inteligencí a hlasovým asistentem, 

které slouží vedle přehrávání hudby k hlasovému vyhledávání či objednávání zboží  

• Zlato, diamanty a další cenné kovy jsou nahrazovány digitálními měnami a kryptoměnami (nová forma 

hodnoty v digitálním ekosystému, tzv. „digitální zlato“) 

• Již jsou realitou změny v dopravě, která vás dopraví „od dveří ke dveřím“ po celém světě, aniž byste museli 

něco složitého zajišťovat, stačí pouze zadat požadavek mluveným slovem do telefonu a přání se realizuje 

včetně automatické platby 

•  „Předplatné na všechno“ je nový trend nastupující ekonomiky digitálních platforem, zejména digitálních 

služeb, (např.: hudební služby, video služby, kancelářské nástroje, grafické nástroje, on-line úložiště i obyčejné 

informace o počasí atd., protože seznam je téměř nekonečný) 

•  „Modrá digitální pilulka“ v podobě celosvětové 5G sítě, jejich inovací se ještě zrychlí současné tempo 

přechodu obyvatel do digitálního ekosystému 

• Virtuální a reálná digitální identita (humanoid SOPHIE) bude důležitou součástí našich životů a v určitou 

chvíli bude těžké rozpoznat, jestli mluvíte s člověkem, nebo s ROBOTEM.  

• Facebook se stává i nositelem „primárních zpráv“ a nabízí svým uživatelům na jednom místě vše (včetně 

zpravodajství, bankovních služeb, dopravy, stravování na míru atd.) a to mu poskytne další střípek do 

mozaiky pro komplexní potřeby obyvatel v nových digitálních virtuálních státech  

• Technologické zbraně se využívají v “technologické propagandě“ pro ovlivňování voleb, nálady obyvatel, ale 

také pro ROZKLAD VNITŘNÍ SOUDRŽNOSTI“ jedinců, států i civilizací 

Mají tyto DVS státy nějakou Achillovu patu? ANO, je to například klesající populace, NESPOTŘEBA, Blackout, 

nefunkční internet, napadení či zavirování datových úložišť (cloudů) a komunikačních prostředků, válka, globální 

přírodní katastrofa, Herakleitův princip, nasycený trh atd., str. 115 

• Dalším „rizikovým faktorem“ rychlého globálního nástupu internetu věcí a hlasového ovládání jsou jazykové 

mutace a nedokonalé strojové učení, které plně nedokáže pokrýt rozdíly v písmu a výslovnosti  

• „Zaseknutí“ spotřeby a zadlužené obyvatelstvo jsou další překážkou pro růst digitálních technologií, protože 

nebudou další peníze na „HERNÍ EKOSYSTÉM“ s dostatečným úložištěm, který bude „TŘETÍM MOZKEM“ pro 

řízení, nákup, komunikaci, hry, hudbu a filmy v celém rodícím se digitálním virtuálním ekosystému 

• Většinová populace se nebude schopna přizpůsobit rychlému procesu inovací, nebude mít schopnosti ani 

peníze na jejich pořízení, poroste polarizace mezi technologickou inovativní populací a těmi ostatními 

• Jediné, co v těchto státech nebude existovat v žádné podobě, budou "ODBORY" 

Máme se změn a příchodů DVS bát? NE! Civilizace vznikají i zanikají, je to svobodná volba každého z nás, jakou 

variantu si vybereme. Klíčovým mezníkem rozvoje DVS může být už rok 2020, pokud se podaří prosadit globální 

digitální měnu, která nebude závislá na současném systému. Dalším a nejdůležitějším mezníkem je kolonizace 

Vesmíru. Další klíčovou nezodpovězenou otázkou je, kdo stojí za filosofií a realizací DVS a jaké má záměry? Bude 

realizace Technokracie výsledkem změny starého myšlení a využijí se technologie ve prospěch rozvoje a celku, nebo 

půjde pouze „nový kabát“ pro realizaci větších zisků a moci vládnoucí ELITY? V tuto chvíli je pravděpodobnější druhý 

scénář. 

ZAMYŠLENÍ: EU VZNIKALA v minulosti JAKO SPOJENÍ NÁRODNÍCH STÁTŮ PROTI VELKÝM NADNÁRODNÍM 

KORPORACÍM. NYNÍ, ZDÁ SE, ŽE SE DIGITÁLNÍ virtuální KORPORACE VRACÍ pomyslný ÚDER A 

VYTVÁŘÍ DIGITÁLNÍ VIRTUÁLNÍ EKOSYSTÉM (mění se charakter peněz i forma státu i moci) s jasnými cíli, 

podporou obyvatel, informačním tokem a digitálními technologiemi. 

https://www.awashop.cz/digitalni-ekosystem-c2842/
https://www.awashop.cz/herakleituv-zakon-c2836/
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Pokud Facebook nebo jiné technologické firmy zrealizují svůj záměr digitální měny, dá se očekávat, že již nebude 

možné vzniku DVS zabránit. Stojí před nimi klíčový civilizační střet a nevím, zda si to uvědomují klíčoví lidé, protože 

na konci je jasný šach mat! Dokážou se politici spojit a sjednotit v rozhádaném světě proti této hrozbě (je to hrozba 

nebo očistná příležitost?)?  Zatím je to nereálné!! Nebo již se plní ta správná „korýtka“?  

Mohou globální korporace vytvořit "virtuální stínovou světovou centrální banku" s digitální měnou pro všechny? Kdo 

tahá za řídící nitky Facebooku a dalších globálních firem, kdo „kope“ za jejich zájmy? Dnes ještě digitální měny klepou 

na dveře a vyjednávají. Ale již nyní se viditelnými kroky, mimo pozornost většinové populace, posouvají procesy tak, 

že se již nebudou ptát a spustí se proces vzniku digitálních virtuálních států. 

Nástup nového přechodového řádu jménem „TECHNOKRACIE“ 

Kapitalismus 21. století (PLUTOKRACIE) je reprezentován „starým způsobem myšlení“ a způsobuje polarizaci ve 

společnosti. Současný stav v Přírodě a v západní civilizaci nám signalizuje dosažení mezní hranice tzv. 

„bezpečnostních protokolů“ (kdy je ještě možný „bod obratu“), po jejich překročení přijde nový přechodový řád 

„TECHNOKRACIE“. Přinese totální kontrolu s využitím moderních technologií, umělé inteligence, virtuálního světa, a 

také ztrátu osobní svobody a lidství. Čeká nás větší závislost na systému než dnes, protože úzká skupina Elit bude 

využívat moderní technologie, „sociální bonus“ a dopaminovou závislost. Tato vysoká cena bude částečně vykoupená 

řadou pozitivních faktorů včetně zefektivnění výroby, zkrácení pracovní doby (sociální bonus se již aplikuje v Číně), 

str. 105. 

• Technokracie může mít dvě podoby: Totalitní technokracie (moderní technologie se využívají ve prospěch 

úzké skupiny osob na koncentraci moci, majetku a ke sledování a omezování svobod lidí) a Humánní 

technokracie, moderní technologie jsou použity ve prospěch většinové populace v homeostázi s člověkem a 

přírodou 

• Evropa tápe a je na křižovatce, probíhá zde globální technologická válka mezi USA a Čínou (Evropa je 

technologickým bojištěm, protože zaspala v digitálních a kosmických technologiích). Evropa je pod tlakem 

globálních technologických firem, které ji postupně ovládají prostřednictvím skryté „TECHNOKRACIE“ s 

kontrolovanou společností a sociálním bonusem. Z Evropy se stává kolonie (může si vybrat, jestli západní 

nebo východní). Nebo najde jiné řešení tzv. „DIGITÁLNÍ DEMOKRACII“? Co si o tom myslíte Vy? 

Zajímavý vývojový paradox a příležitost: s nastupující Technokracií patří Česko mezi světovou špičku v oblasti 

moderních technologií (robotizace, virtuální realita, umělá inteligence a moderní materiály). Využijeme této 

příležitosti? Co si o tom myslíte Vy? 

ZAMYŠLENÍ: Čeká nás klidný postupný vývoj nebo zásadní transformace s metamorfózou (TECHNOKRACIE)? Nastaly 

ve společnosti podmínky pro zásadnější změnu současného systému? Bude to jiný systém než 

Technokracie? Co si o tom myslíte Vy? 

• Informační vývojová transformace (postupná změna může proběhnout u cca 20-ti % populace 

prostřednictvím setkání s jinou osobou, získáním informací nebo vlastním poznáním dojde ke změně myšlení) 

a emoční vývojová transformace (až 80 % populace projde změnou myšlení, způsobenou zásadní rychlou 

vnější a vnitřní transformací), díky těmto dvěma transformacím dochází k zásadním změnám ve společnosti. 

Pokud je společnost polarizovaná, dochází k zablokování vývoje a následuje obvykle velmi rychlá náhlá 

změna 

• Pro změnu „starých vzorců, programů a myšlení“ (v takovém stavu se nacházíme nyní) je nutná 

transformační změna s metamorfózou a pulzem prostřednictvím „BODU ZLOMU“, která se realizuje ve 

správný čas, který nastává, když jsou splněny všechny podmínky pro realizaci této změny v UNIVERZU! 

 

https://www.awashop.cz/technokracie-c2891/
https://www.awashop.cz/digitalni-demokracie-c2936/


95 
 

středa 25. září 2019 

Proč věnuji takovou pozornost LIBŘE nebo jí podobným alternativám?  

ZAMYŠLENÍ: Může znamenat akceptace LIBRY (nebo jiné digitální měny) jako globální měny nějaká rizika? Vyjádření 

států a bankéřů si můžete přečíst v médiích, ale mám na to podobný názor. ANO, LIBRA představuje nebezpečí, proto 

nyní probíhá otevřená válka mezi představiteli kapitalismu 21. století (USA, Japonsko a EU) a novou 

nastupující Technokracií (Amazon, Facebook, Google, Apple nebo Tesla). Jaký je zásadní rozdíl mezi 

těmito dvěma bloky?  

• Státy zastupující KAPITALISMUS 21. století vlastní „NESPLATITELNÉ DLUHY“, musí realizovat nutné masívní 

investice, mají velký byrokratický systém a většina obyvatel těchto států patří k nespokojeným masám, 

protože se nerealizovaly sliby politiků a selhávají základní funkce „demokratického státu“ 

• Globální technologické firmy drží „HOTOVOST PŘESAHUJÍCÍ 1 MILIARDU USD“ (čekají na vhodnou 

příležitost s příchodem krize) a mají více jak 3 miliardy spokojených zákazníků, které je dobrovolně následují 

do TECHNOKRACIE 

Co způsobí příchod recese nebo krize s těmito dvěma bloky? 

Technokracie s příchodem krize získá nepřekonatelnou výhodu, majetek národních států se bude přesouvat do jejich 

moci. 

• Budou tyto dva systémy starý (kapitalismus 21. století) a nový (TECHNOKRACIE nebo DIGITÁLNÍ 

DEMOKRACIE) fungovat současně? A který z nich bude lepší pro obyčejného člověka? 

• Není rozhodující systém, ale úroveň lidí, které v systému žijí 

• Ano, pravděpodobně budou oba systémy fungovat po nějakou dobu v různých částech světa souběžně 

Pokud se podaří Globálním technologickým firmám získat akceptovanou globální digitální měnu, urychlí to příchod 

globální krize (po roce 2020)? Nebo tato digitální měna bude akceptována až v průběhu krize nebo po krizi?  Bude 

krize katalyzátorem potřebných změn a přechodem k TECHNOKRACII? Bude přechod k TECHNOKRACII podpořen 

vydatnou pomocí světové populace? Bude mít tato transformace globální rozměr? Sehrají v této transformaci také 

roli klimatické změny a migrace? Co si o tom myslíte Vy? 

• Odehrává se tedy zástupná válka, zda se prosadí „DIGITÁLNÍ MĚNA“, nebo „OFICIÁLNÍ SYNTETICKÁ 

GLOBÁLNÍ MĚNA“, kryptoměna, která bude výtvorem všech centrálních bank v omezené spolupráci se 

soukromým sektorem? 

Proč může být „nová digitální měna“ úspěšná?   

Hotovost a anonymita jsou také občanská práva, která slouží k ochraně soukromí a osobních svobod. Ale tato práva 

plíživě a skrytě přestávají platit! Důvěra věrných uživatelů Facebooku a jeho obchodních partnerů (přestože veškerá 

získaná data se akumulují ve zlatém rybníce) může být vítanou podporou pro zavedení nové digitální a platební 

platformy ve světové ekonomice, která může vytlačit světové měny ze spotřebitelského trhu. 

Ekonom J. E. Stiglitz: příchod LIBRY od Facebook ukazuje, co je špatně na americkém kapitalismu 21. století, protože 

se stane novým prostředkem na podporu a praní výnosů z trestné činnosti. Jedině hloupý člověk by svůj finanční 

blahobyt s důvěrou svěřil do péče Facebooku a LIBRY. 

• Příchod nové globální akceptované digitální měny (DM) nabourá státní peněžní monopol  

• DM bude konkurovat a postupně nahradí zavedené platební systémy, získá tím další metadata o zákaznících 

a další zdroj příjmů pro svou expanzi pro realizaci svých záměrů. Dalším zdroje příjmů mohou být 

mezinárodní platby, díky moderním technologiím nabídnou nižší transakční náklady (objem globálních 
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plateb do zahraničí činí 600 miliard USD, ročně, zisk je cca 7 % z celkového objemu). O tento koláč již soupeří 

také Google a Apple, současní dominantní hráči budou pravděpodobně vytlačeni z trhu 

• DM, digitální peněženka a další služby technologických firem mohou být dalším nástrojem, který zmenší a 

eliminuje geopolitický, ekonomický vliv států a zejména Číny v digitálním prostředí 

• Akceptací DM se připraví centrální banky o svůj vliv a vyostří se polarizace mezi tradiční průmyslovou 

sférou a nastupující digitální sférou, na jehož konci může být pád světového měnového systému 

• Světová ekonomika je na prahu cyklické krize, která může předznamenat pád finančního systému řízeného 

centrálními bankami 

Čím se liší Libra od Bitcoinu? LIBRA je krytá košem měn (tím je omezena její volatilita) a může sloužit jako platební 

nástroj (není to investice s omezeným počtem jednotek), bude zpětně směnitelná za tradiční měny, bude mít 

neomezený počet jednotek v oběhu, proto nebude předmětem zájmu investorů či spekulantů (jako nyní BITCOIN). 

Musí požádat o bankovní licenci a bude podléhat bankovní regulaci. Tento proces zbrzdí její zavedení, nebo se stane 

nepřekonatelnou překážkou pro její zavedení? NDM stojí na pomezí dvou světů, virtuálního a reálného světa, pokud 

získá souhlas ke spuštění od regulačních orgánů, bude moci užívat výhod, které mají „FIAT měny“ i kryptoměny. To je 

velmi zajímavý mistrovský obchodní tah, který směřuje k jasnému cíli. DNM může vyhrát šachovou partii i řadou 

vynucených bezvýznamných tahů poražené strany.  

• Bude digitální měna tzv. pračkou špinavých peněz pro financování terorismu a dalších aktivit?  

Šéf projektu David Markus řekl, "Chci, aby bylo zcela jasné, že Facebook nezačne LIBRU nabízet dříve, než 

se vypořádá s obavami regulátorů a obdrží všechna potřebná povolení". Politici, centrální bankéři a američtí 

zákonodárci mají oprávněné obavy z dalšího nárůstu moci technologických gigantů i možného zneužití NDM hackery 

a dalšími vlivovými skupinami. 

• Facebook byl první testovací firmou, která zatím neúspěšně vstoupila do oblastí, o kterých dosud 

rozhodovaly pouze vládnoucí finanční elity. Pro globální technologické firmy může být digitální měna žolíkem 

v globálním přerozdělení světa 

• Centrální banky a národní státy budou blokovat rozvoj digitálních měn realizovaných globálními 

technologickými firmami, protože mají obavu z globálního dopadu a mohly by ohrozit měnový systém a 

finanční stabilitu jednotlivých států i EU. Také v Číně si uvědomují nový současný trend. Nastává tvrdý boj o 

zákazníka spotřebitele, mezi západními a východními technologickými společnostmi. Evropským 

technologickým firmám ujíždí vlak a nebude na to stačit ani vyčleněných „100 miliard EUR (2019) 

Nyní žijeme ve světě "FIAT MĚN", tedy nekrytých peněz. Jejich přínos pro ekonomiku a globální civilizaci se 

vyčerpává, protože je zastaralý a nepružný.  

ZAMYŠLENÍ: Proč je takový povyk a strach kolem plánované Nové digitální měny ze strany G7 a centrálních bankéřů? 

Potřebují přece zajistit, aby se tato měna nepoužívala k praní špinavých peněz a uživatelé byli dostatečně 

ochráněni. Není to paradox? Největší německá banka a její satelity byly zapleteny do praní špinavých 

peněz. Není ten strach náhodou z něčeho jiného (strach z toho, kdo již nebude tento zisk inkasovat)? 

Potrefená husa nejvíce kejhá!? 

DM a vypuštěný džin z láhve. V červenci 2019, tuším jedenáctého, jsem si přečetl na REUTERS: podle šéfa Fedu 

Jerome Powella plánovaná digitální měna Facebooku podporuje zodpovědné finanční inovace soukromého sektoru, 

ale zároveň vytváří mnoho vážných obav. Neexistuje žádný úřad, který by libru kontroloval. NDM bude tématem na 

setkání ministrů financí G7. "Nemůžeme přijmout, aby soukromé společnosti vydávaly vlastní měny bez 

demokratické kontroly," řekl Le Maire francouzský ministr financí (Francie nyní předsedá skupině sedmi 

nejbohatších zemí světa G7). 
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• Toho rozhodování není o přijetí či nepřijetí Libry jako mezinárodní digitální měny, ale „O vzniku“ či „NE 

vzniku“ nových Digitálních virtuálních států, které už vytváří vlastní digitální ekosystém a chybí jim pouze 

DM. Uvidíme, jak dopadne rozhodnutí a další vývoj. 

Malé varování od Alberta Einsteina: Technologie zničí lidstvo, to je to jediné, co může zničit lidstvo, protože ze 

všeho ostatního se dostaneme (např. mor, Ebola, civilizační nemoci, atomová válka), ale jakmile se lidstvo stane 

závislé na technologiích a někdo vypne proud, tak to teprve začne! 

ZAMYŠLENÍ: Jaký důsledek bude mít legalizace NDM (LIBRY), jako světové kryptoměny? Nová digitální kryptoměna a 

její celosvětová akceptace jako platidla (a z toho plynoucí důsledky pro další vývoj lidstva) je 

dalším spouštěčem v řadě, který čeká na aktivaci v nastávajícím období (připravená sněhová 

koule). str. 126 

Bude NDM pračkou na peníze, nebo trvalým penězovodem, který podpoří plnění „zlatého rybníku“? Pravda může být 

obojí, NDM má vyšší ambice, chce se stát největším mezinárodním platidlem nejen v digitálním ekosystému. 

• Kdo „umře“ v záplavě dluhů, budou to digitální virtuální státy, stávající státy (současná západní civilizace) 

nebo chudá většinová populace? Co si o tom myslíte Vy? 

Generační střet průmyslové generace a informačně digitální generace je dalším spouštěčem v řadě, který čeká na 

aktivaci v nastávajícím období (připravená sněhová koule). str. 126 

Pokud se nepodaří prosadit LIBRU, další variantou DVS jak získat klíčovou výhodu „žolíka“, bude „levný 

dostupný zdroj energie“, který zajistí celosvětovou nadvládu na zemi, Měsíci a Vesmíru. Zdroj levné energie je 

limitujícím faktorem pro současnou civilizaci i pro rozvoj DVS a digitálního ekosystému. 

• Pokud se TESLE podaří získat levný zdroj energie a vyřeší dlouhodobé levné skladování energie nebo dokončí 

globální internetovou satelitní síť, získá globálního mocenského a finančního „žolíka“ 

• Může TESLA vytvořit „elektrickou měnu KWh“, která bude využívat technologii blockchainu a umělou 

inteligenci? (str. 142) 

ZÁSADNÍ A KLÍČOVÁ OTÁZKA, KTERÁ STOJÍ PŘED NÁMI: CO SE NAPLNÍ DŘÍVE, VIZE A REALIZACE DVS 

nebo VIZE CELOPLANETÁRNÍHO STÁTU nebo OČISTNÝ PROCES PŘÍRODY? DŮSLEDKEM pravděpodobně 

BUDE VE VŠECH PŘÍPADECH REDUKCE LIDSKÉ POPULACE! 

Globální technologické firmy (Gafa) shromažďují informace o lidech napříč planetou sofistikovaněji a komplexněji, 

než tajné služby a jsou schopné zpětně zrekonstruovat pomocí umělé inteligence a internetu váš život pomocí 

metadat z různých zdrojů. Tyto společnosti používají metodu architektury souvislostí na propojování všech vazeb. 

S příchodem 5 G sítí to nabídnou v on-line obrazové podobě s vysokým rozlišením a v interakci s ostatními. Svoji 

svobodu, z pohledu informací o mé osobě, jsem ztratil již se vznikem internetu a nemohu tento stav nijak ovlivnit a 

změnit i přesto, že bych přestal používat telefon, internet i platební kartu. Informace jsou uložené „bezpečně 

v cloudu“, který nazývám zlatý rybníkem. Jaké oblastí pokrývají nejvýznamnější globální firmy, které se mohou 

transformovat do digitálních virtuálních států? 

• Googland – informace a jejich vyhledávání, kybernetické zbraňové systémy 

• Amazoland – cloudová úložiště, obchod (e-commerce) a vše s ním spojené, planetární a kosmická turistika 

• Facebooland – sociální sítě, virtuální měna 

• Appland – stát určený zejména pro technologickou elitu nebo ty, kteří se chtějí odlišovat od většiny 

• Microsoland – operační systémy, zdravotnictví 

• Tesland a jeho představitel – energie, automobily, kolonizace vesmíru, propojení člověka a počítače 

• Huaweland – 5G sítě, které propojí vše 

https://www.awashop.cz/digitalni-virtualni-stat-c2834/
https://www.awashop.cz/architektura-souvislosti-c2727/
https://www.awashop.cz/zlaty-rybnik-c2833/
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• Autoland – Česko a Slovensko, bohužel v této konkurenci nemají šanci se svojí technologií mezinárodní 

montovny, ale třeba má nějakého vizionáře, který nabídne řešení budoucí společnosti ve virtuální realitě 

• Liberland – virtuální stát Víti Jedličky (málo států a hodně svobod) na pomezí Srbska a Chorvatska na 

nehostinném kousku planety bez jediné budovy o rozloze 7km2 a půl miliónem lidí 

• Jaké další digitální státy budou přibývat např. v Asii, jak bude probíhat jejich vývoj v čase? 

Umíte si představit, jak bude vypadat svět nebo Česko za jeden rok, dva roky, pět nebo 10 roků? Doufám, že se 

výše popsaný scénář nenaplní! 

Kolik uživatelů aktivně měsíčně používá různé platformy (průměr, 2019)? 

Facebook koupil Instagram v roce 2012 a WhatsApp v roce 2014, dohromady celá integrovaná síť ovládaná 

Facebookem má přes 2,7 miliardy lidí, kteří aspoň jednu ze služeb používají každý měsíc. Facebook uvádí, že, jeho 

Messenger, WhatsApp a Instagram denně využije 2,1 miliardy lidí.   

• Facebook                2,6 miliardy 

• YouTube                  2 miliardy (Google) 

• WhatsApp               1,6 miliardy (Facebook) 

• Posel                        1,3 miliardy (Facebook) 

• WeChat                   1,1 miliardy (Tencent) 

• Instagram               1,1 miliardy (Facebook) 

• TikTok                      1 miliarda (ByteDance) 

Cca 2,5 miliardy lidí hrají hry na herních konzolích a smartphonech (mezi největší herní firmy patří Sony a Microsoft), 

ročně proteče herním průmyslem cca 150 miliard USD. 

VZHLEDEM K FAKTU, ŽE POKROKY V OBLASTI UMĚLÉ INTELIGENCE VYŽADUJÍ OBROVSKÉ MNOŽSTVÍ 

DATOVÉHO A VÝPOČETNÍHO VÝKONU, MOHOU SI TYTO INVESTICE DOVOLIT POUZE VELKÉ SPOLEČNOSTI 

JAKO FACEBOOK, APLLE, GOOGLE A AMAZON (získaná data mohou využít i pro modelování trendů, což jim dává 

výhodu oproti konkurentům v příštích desetiletích). A TENTO FAKTOR JEŠTĚ ZVĚTŠUJE VÁHU DIGITÁLNÍCH 

SPOLEČNOSTÍ VE SVĚTĚ A SOUČASNĚ ZVĚTŠUJE POLARITU VE SPOLEČNOSTI. 

Co může být zdrojem příjmu digitálních virtuálních států? 

„Zlatý rybník“ s dopaminovou závislostí, rostoucí spotřeba a zajištěný tok metadat jsou „neomezeným příjmem“ 

GLOBÁLNÍCH FIREM, které se postupně transformují do DVS. Co všechno získají firmy z tohoto rybníku metadat? 

Nevím. Ale tuším, že i „bahno“ ve zlatém rybníku, může mít díky metamorfóze nevyčíslitelnou cenu! 

• Zlatý rybník se musí velmi dobře hlídat a zabezpečit před případnými lupiči (např. kybernetický útok), kteří 

ho již dnes navrtávají z různých stran, protože přetékající, provokativní a málo chráněný zlatý rybník je 

lákavou zářící kořistí 

• Aby informační tok do zlatého rybníku dobře fungoval a správně se akumuloval ve „VIRTUÁLNÍ ZLATO“, je 

nutné připojit další toky (vlastní měna, platební systém, zdroj energie, politická moc, zpravodajství, digitální 

kolonialismus, kybernetická armáda a zbraně, vesmírné a mořské kolonie, kontrola šedé a černé ekonomiky 

atd.) 

• Nezdaněná robotická těžba surovin ve vesmíru, na mořském dně a přenos levné energie z vesmíru 

• Globální internetová satelitní síť s dalšími možnostmi využití v rámci DVS 

• Nové inovační a revoluční digitální technologie, umělá inteligence a humanoidní roboti (nové objevy a 

vynálezy uvedené do praxe) 

 

https://www.awashop.cz/zlaty-rybnik-c2833/
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• Potenciál výjimečných kreativních obyvatel a jejich intelektu, žijících ve virtuálních státech, tvůrčí a 

vývojová práce ve spojení s dostupnými technologiemi bude využívána pro péči, rozvoj a údržbu vyváženého 

koloběhu v DVS 

• „EXTERNÍ ÚLOŽIŠTĚ DAT“ budou nutnou a běžnou součástí našich životů, podobně jako mobilní telefon, bez 

kterého se neobejdeme. Externí úložiště jsou neoddělitelnou součástí zlatého rybníka, který je s digitálním 

řídícím centrem klíčovou složkou digitálního závislostního kolonialismu. BVS používají nejmodernější 

technologie zejména k tomu, aby všichni uživatelé přešli ze současného systému do digitálního ekosystému. 

Tím získají vliv a moc a budou současné národní státy ovládat prostřednictvím digitálního kolonialismu (tento 

trend je již viditelný na globální úrovni) 

• Celosvětový bankovní systém s novou „DIGITÁLNÍ REZERVNÍ MĚNOU“ 

• Vše, co budou tyto DVS státy ovládat a využívat, lze přeměnit na zdroj příjmů nebo podporu či resilienci 

systému 

• Digitální peníze se v rukou DVS, kromě směny za zboží a zboží, stávají i nástrojem závislosti, totálního 

ovládání a kontroly obyvatel 

Jak dlouho mohou DVS existovat? 

Po roce 1989 jsme si mysleli, že bipolární svět přestal existovat, ale opak je pravdou. A naopak, po roce 2000 se svět 

stal multipolární díky čínskému průmyslovému zázraku. Po krizi v roce 2008 se objevily digitální firmy s globálním 

dosahem, které po roce 2020 budou procházet transformací do DVS. Současně přibyl další významný globální faktor 

jménem „KLIMATICKÉ ZMĚNY“. Tento mix lidských a přírodních faktorů zásadním způsobem ovlivní vývoj lidské 

civilizace do konce století. Důležité je si na počátku odpovědět na několik základních otázek: změní a ovlivní 

současnou civilizaci vznikající DVS? ANO. Mění se vztah těchto vznikajících států k člověku a Přírodě ve srovnání se 

současnou civilizací? Ano, lidé i příroda jsou vnímáni jen jako věci. Jsou nové typy digitálních států přechodnou fází, 

současného modelu civilizace? ANO, pokud dojde k vývoji v duchovní oblasti člověka (duchovní obroda civilizace). Je 

to konečná fáze cyklu naší civilizace (kapitalismus 21. století s dekadentní Technokracií)? ANO, ale s ještě horšími 

důsledky pro člověka Přírodu a záleží na vývoji člověka, jak dlouho tato fáze bude trvat! 
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Tempo rozvoje těchto globálních firem do nových států (DVS) je velmi dynamické a z této dynamiky, která se bude 

ještě zrychlovat (aplikace Moorova zákona), lze usuzovat i na rychlý pád. Je ale důležité pojmenovat možná rizika, 

které čekají DVS na vývojové cestě. Existuje jiná vývojová cesta pro civilizaci? Ano, ale pravděpodobně je silnější 

skupina lidí, která preferuje tento vývojový scénář, změna trendu je však možná, ale nerealizovatelná. 

Jaké mohou být příčiny a důsledky zániku DVS? 

Pokud připustíme platnost Herakleitova zákona i na vývoj DVS, lze konstatovat, že rychlý vznik těchto států může 

znamenat i jejich rychlý konec. Pojďme se podívat na možné příčiny jejich rychlého zániku: 

• Nedostatek levné energie, potravin, půdy a vody (algoritmy populaci zatím neuživí) 

• Paradoxně i závislost člověka na technologiích (digitální dopaminová závislost), paralýza člověka jako lidské 

bytosti a jeho schopností 

• Provázaná 5G síť bude velmi složitá a provázaná, vzroste riziko prolomení kybernetické bezpečnosti, 

válečného konfliktu, nebo globálního blackoutu, větší provázanost znamená současně i větší zranitelnost 

• Ztráta kontroly nad tokem informací (mladá generace rychle změní digitální platformu, která bude tzv. 

„IN“), znamená i ohrožení a ztrátu ovládání společnosti 

• Vliv a vznik států způsobí otevřený souboj o dominantního lídra na planetě (ekonomicky, politicky, 

geologicky atd.) s nepředvídatelnými důsledky pro život na planetě 

• Velmi rychlý růst k vrcholu způsobí obvykle rychlý pád (pokud ještě funguje Herakleitův zákon) 

• Výrazný pokles populace o více jak 30 % v důsledku válek, klimatických změn a přírodních extrémů 

• Kontrolovaná společnost s Technokracií a sociálním bonusem bude polarizovat společnost a objeví se 

touha po „DUCHOVNÍ OBRODĚ“ 

• Osobní duchovní rozvoj v oblasti sebepoznání a vývojová změna jedince, který vnímá svůj vnitřní hlas a 

nenechá se ovlivňovat vnějšími faktory 

• Společnost DVS je založená na růstu a pohlcování menších, pokud nebude co pohlcovat, to může být příčinou 

jejího zániku  

• Zhoršení podmínek pro život na Zemi, například planetární a geologické vlivy 

• Komunity nebo jiné formy společenství lidí, které tento systém vývojově překonají duchovním rozvojem 

• Kolonizace Měsíce a Vesmíru, případné války o moc v tomto prostoru (akce a reakce) 

• Rostoucí dluhy spotřebitelů, kteří nebudou schopni dostatečně rychle utrácet, aby zaplatili samozničující 

další technologický vývoj a růst 

• Ztráta důvěry v tento systém moci zejména mladé populace, obnova pudu sebezáchovy 

• Život populace v DVS způsobuje vznik atomizované populace, která přestává chápat smysl tvoření, roli 

muže a ženy (soužití, které je motorem přirozeného vývoje populace). Atomizace, nespolupráce a rozpad 

integrity „muže a ženy“ může být jedním klíčových faktorů kolapsu DVS (naplní se „Calhounův efekt“?). 

ZAMYŠLENÍ, příběh: Druidé putují po světě a navštěvují různé země, zde působí jako moudří rádci místních 

panovníků a jednou za rok se vrací zpět na pravidelné setkání v době letního slunovratu v „DUBOVÉM 

HÁJI“. Společně zasednou okolo ohně a vyprávějí si své příběhy a zkušenosti. Na závěr setkání vyberou 

společně nové myšlenky a zkušenosti, které odráží změny v přírodě a ve společnosti a zapracují je do své 

dynamické filosofie. Nové poznání předávají do zemí, ve kterých působí. Druidé jsou si vědomi, že dynamická 

filosofie nelze aplikovat jednotně do všech zemí, respektují různost zvyků a pravidel. Mají roli stabilizátorů a 

harmonizátorů krajiny a společnosti, díky kontaktům, informacím a moudrosti. Proto jsou nepostradatelnými a 

respektovanými partnery vladařů, řeší neshody, zajišťují smír a rovnováhu všude, kde působí (Druid nemá hranice a 

může se pohybovat všude, má důvěru, respekt, úctu a otevřené dveře u všech panovníků, vládců, králů, carů, císařů i 

zemanů). 

• Změny nelze zastavit, pouze pochopit, přibrzdit nebo urychlit, výsledkem setkání a různých názorů je shoda 

respektována všemi, to je neměnné, vše ostatní je v neustálé změně  

https://www.awashop.cz/digitalni-virtualni-stat-c2834/
https://www.awashop.cz/mooruv-zakon-c2905/
https://www.awashop.cz/herakleituv-zakon-c2836/
https://www.awashop.cz/calhounuv-experiment-c2872/
https://www.awashop.cz/druide-c1706/
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ZAJÍMAVOST: z pozorování přírody a historie víme, že jednotlivci dominantních a dravých druhů vinou rivality 

nakonec z živočišné historie vymizeli, zatímco jejich nenápadná kořist díky rozmnožovacím schopnostem přežila. Je 

člověk také dominantním druhem na planetě Zemi? Jaký lidstvo čeká osud? Dokážeme změnit myšlení ve vztahu 

k sobě, lidem ve svém okolí a k Přírodě? 

Jak mohou vypadat nové společnosti a komunity, o kterých jsem jako laik slyšel v poslední 

době? 

Při psaní této knihy jsem získal informace o možnostech a alternativách, jak řešit krizi civilizace. Uvádím několik 

námětů, jak jsem je pochopil (upozorňuji předem, že nejsem znalec těchto jednotlivých systémů). 

• Rodové statky, osady, kopné právo a návrat k tradicím Slovanství, tyto aktivity najdeme i v okolních státech 

včetně Ruska. Rodové statky a osady jsou inspirované knihami o ANASTÁZII, Zvonící cedry Ruska (Vladimír 

Megre). Klíčovým prvkem je soběstačnost (potraviny, vzdělání, zdraví, bezpečný domov, domobrana, osobní 

rozvoj, kultura atd.), spolupráce v komunitě i s okolím, rovnováha vztahu člověka a komunity k půdě a 

přírodě. Rodové statky a Občiny můžeme najít na různých místech v Česku a na Slovensku min. od roku 2000. 

Vznikají i nové projekty např. Skoola vědomí života, Država Slovensko a další. Rodové osady, považuji zatím 

za izolované ostrůvky, které jsou vzájemně propojené a postupně navážou spolupráci s podobnými 

komunitami a skupinami.  

 

• Podle Karla Janečka budoucnost lidstva směřuje k vysněnému spravedlivějšímu světu SPOLEČNOST H21 

(globální změnu paradigmatu, nespolupráci, nenávist a rozdělování společnosti můžeme řešit s využitím 

nových technologií), jde o společnost, která nebude rovnostářská a budou zde majetkové rozdíly 

(podnikatelé budou správci majetku), peníze nebudou klíčovou hodnotou a lidé budou věnovat však více 

času celku. Důležitým faktorem bude decentralizace sociálních sítí (klíčové budou lidské hodnoty, lidé budou 

fungovat jako komunita, která si důvěřuje), větší odpovědnost, umělá inteligence, moderní technologie a 

volební systém D21. Role státu jako mocenské organizace se bude zmenšovat díky postupné decentralizaci a 

postupně (není to skoková věc, ale postupná změna) ho nahradí různé demokraticky volené konsensuální 

skupiny. Cestu vidím v ANARCHOKAPITALISMU, není jasné, jak se zrealizuje, ale je jasné to, že co dnes řeší 

https://voda235.webnode.cz/skoola-vedomi-zivota/
https://voda235.webnode.cz/spolecnost-h21/
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stát, budou řešit soukromé instituce. Vyšší zdaňování státem? Vyšší zdaňování posiluje roli státu, který je 

neefektivní. Cestu vidím ve vyšším zdaněním a současně společenském tlaku na skupinu s větším majetkem, 

aby tito lidé nesli i větší zodpovědnost a investovali více do sociálních oblastí (nepřímé zdanění, klíčový není 

maximální zisk i když je důležitý kvůli udržitelnosti). Kdo však pocit společenské odpovědnosti mít nebude, 

pak mohou být použity i nějaká vynucovací pravidla tak, aby se eliminovaly a penalizovaly škodlivé vlivy jeho 

podnikání (zdaňování negativních externalit, obdoba sociálního bonusu v Číně). Lidé ve spravedlivějším světě 

H21 budou považovat svět za svoji rodinu, nebudou muset bojovat o svá území a potraviny. 

• Aleš Michl (ekonom, techno-optimista, člen bankovní rady ČNB) současnou situaci spojenou s globálním 

oteplováním (změny životního prostředí s cílem zpomalit oteplování) vyřešíme „prachama“ a ekonomickým 

růstem (klíčová je přeměna z průmyslové země, na zemi s velkým podílem služeb, myslím např. Čínu a Indii) a 

časem, protože Asie je největším znečišťovatelem CO₂ atd., musí růst i celosvětová ekonomika a důležité je 

odbourat regulace. Tomu kde dnes jsme, vděčíme penězům a ekonomickému růstu, také proto nám 

ekonomický růst a peníze pomohly problém vyřešit (na úrovní obci, státu, EU atd.). Je nutné říci, že záporné 

úrokové sazby jsou špatně. Máme nejlevnější peníze za 5 000 let, nejsme v žádné krizi, není to na hlavu? A 

další věc, ocenění 36 největších evropských bank je proti předkrizové úrovni (2008) minus 78 %. To je jasný 

signál! Evropský bankovní sektor je neefektivní.  

• Komunitní bezodpadová ekovesnice (celosvětová síť) s vlastní lokální měnou a solidární ekonomikou jsou 

příkladem soužití společenství lidí, kteří mají společný záměr žít v souladu s přírodou a spolupracovat 

s ostatními v oblasti sociální, ekologické i ekonomické a současně inspirovat okolí. Ekovesnice zabezpečují 

základní lidské potřeby prostřednictvím spolků ekovesnic, družstev a regionálních zdrojů, tím se vytváří 

soběstačný udržitelný regionální celek s přírodním stavitelstvím nebo permakulturním zemědělstvím a lze 

předpokládat, že se s tímto celkem propojí i okolní vesnice v uzavřeném cyklu (cílem je dosažení regionální 

soběstačnosti). Celý region se začne transformovat a propojovat s okolím v kompaktní celek. Realizace 

ekovesnice v Česku se již připravuje, bude mít plochu cca 24 ha. Inspirovala se Světovou sítí ekovesnic 

(Global Ecovillage Network).  

• Celozemský univerzální BRATROSTÁT Jan Maljárik, zapomenutý slovenský velikán a filosof (hodnoty, 

kvality), motto: milovat budeš boha nade vše a bližního svého, jako sebe samého, a to je všechno, všechno, 

všechno (popularizátor Petr Chelčický Hradil) 

• RAY DALIO (patří mezi 100 nejbohatších lidí na světě) a další ze spolku „SUPERBOHATÝCH“ říkají: 

kapitalismus selhává, jsme na křižovatce, musíme se rozhodnout, jakou cestou budeme pokračovat dále. 

Pokud nenastane změna, hrozí sociální revoluce, která ublíží všem. Důvody, proč současný kapitalismus 

nefunguje, jsou: od roku 1980 reálné mzdy nerostou, narůstá sociální, majetková a příjmová polarizace, 

podobně jako před 2. světovou válkou, dvě třetiny chudých nemají žádné úspory, asi 20 % dětí žije v chudobě 

a veřejné vzdělání v USA patří mezi nejhorší ve vyspělém světě. Řešení současné situace vidíme 

v celospolečenské a politické shodě i změně současného modelu, doporučujeme podporu programů na 

odstranění chudoby, situaci neprospívá politika centrálních bank USA a Evropy s politikou nízkých úrokových 

sazeb. Rozhodující pro další vývoj budou volby v Evropě a USA. Filantropie a sponzorství neřeší současnou 

situaci (je to pouze „dávávat rybu“). Bohužel zatím žádná z podobných iniciativ "SUPERBOHATÝCH" (str. 

134) v USA, Německu, Francii a Německu nepřesvědčila politiky, že popisovaná hrozba sociální revoluce je 

skutečně reálná. Svět přichází do velkého globálního ekonomického útlumu (2019-2020) nastupuje „krize 

spotřeby“, protože hlavní centrální banky nemají dostatečné nástroje, aby tento vývoj zvrátily (podpořily 

další růst spotřeby a zabránily jejímu poklesu). Situace je velmi podobná Velké hospodářské krizi ve třicátých 

letech (koncentrace majetku v rukou malé skupiny osob, narůstá napětí mezi mocnostmi). RAY DALIO říká, že 

nám hrozí čtyři formy válek: obchodní, technologické, měnové a geopolitické. Dalším paradoxem je, že úzká 

skupina bohaté elity (mají bonitu) má přístup k levným penězům (např. „nulový“ úrok, peníze v podstatě 

zadarmo), tyto levné peníze jsou nedostupné pro masy (které nemají bonitu), proto mají podstatně vyšší 

úrok (např. debetní karty atd.), to vede k rostoucí majetkové, příležitostní a politické nerovnosti. 

• Mezinárodní organizace Hnutí ZEITGEIST (TZM), základní myšlenkou je změna základu našeho 

socioekonomického systému. Hnutí lze chápat jako aktivistickou a vzdělávací institucí snažící se zdůraznit 

https://voda235.webnode.cz/ing-ales-michl/
https://voda235.webnode.cz/ray-dalio/
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souvislosti, nad nimiž mohou existující a vyvstávající vědecké objevy najít vzájemný sociální imperativ tak, 

aby přispěly ke zlepšení světa. Pro šíření informací (získaných od expertů v určitém oboru) používá interakci 

skupinové mysli a myšlenkového toku ke zlepšení světa (diagnostikuj, vzdělávej a tvoř). Filosofie se dá také 

demonstrovat citátem Issaca Newtona: JESTLIŽE JSEM VIDĚL DÁLE NEŽ JINÍ, BYLO TO PROTO, ŽE JSEM STÁL 

NA RAMENOU VELIKÁNŮ.“ Ekonomika je založená na přírodních zákonech a zdrojích (které dochází). Je 

definována jako „přizpůsobivý socioekonomický systém aktivně odvozený od přímých fyzických odkazů na 

vládnoucí vědecky rozpoznané přírodní zákony“. 

• GRAEME MAXTON, není možné žít na ohraničené planetě a současně donekonečna zvětšovat ekologickou 

stopu (malá menšina, která hromaděním vlastního bohatství postavila nad zájmy většiny, tím uvrhla do krize 

většinu a všechnu živou přírodu), byl narušen a selhal demokratický proces, jednou z alternativ je 

nástup Technokracie, aby uskutečnila potřebné opatření, prosadila ekonomickou transformaci a po splnění 

této úlohy odstoupila (předpokladem je, že lidstvo dokáže připravit mechanismus mimořádné změny systému 

vládnutí a najde dostatek lidí s potřebnou mravní, intelektuální výbavou a odvahou řídit takovou 

transformaci). Rozhodnutí v chudém světě rozhodne o "úspěchu nebo krachu transformace na globální 

úrovni", na řešení transformace je nutná spolupráce Číny, Indie, Afriky, Jižní Ameriky i zbytek Asie (protože 

chudých cca 7 miliard nemůže chtít to, co má zbytek, který se toho musí nyní vzdát ve prospěch přežití celku). 

HDP = hrubá destrukce planety, proto musíme snížit svoji spotřebu ve všem, co nutně nepotřebujeme 

(omezením spotřeby stávkujete oproti HDP) 

• Prof. Miroslav Bárta, jsme první civilizací (máme znalosti, technologie, komunikace a dostatečnou 

energii), která má šanci projít takzvaným sítem, proto musíme vytvořit takovou pestrou společnost, na které 

se globálně shodneme „CELOPLANETÁRNÍ CIVILIZACE“. Cokoli se stane v jedné civilizaci, ovlivní celý svět, 

svět se nyní proměňuje tak rychle, že se nestačíme divit a to jsme na začátku vývojového trendu. 

Platón (Ústava) Podobenství o jeskyni: vypráví o lidech, kteří jsou připoutáni okovy uvnitř jeskyně, mohou jen hledět 

na zadní stěnu jeskyně. Na ní sledují odraz předmětů, které nosí lidé za zídkou umístěnou poblíž východu. Díky ohni, 

který v jeskyni hoří, se předměty, jež tito lidé nosí nad hlavou a které nad zídkou vyčnívají, objevují na zadní stěně 

jeskyně. Vězni slyší odrazy zvuků, hlasů. Nic jiného nikdy nepoznali, a tak jsou pro ně tyto odrazy skutečné, jediné 

pravé a pravdivé. 

Jeden z vězňů se z okovů uvolní, vyjde ven a ozáří jej sluneční svit. Zpočátku je zděšený novou realitou. Postupně 

však slunečnímu svitu přivyká a spatří skutečné předměty, slyší skutečné zvuky. Pochopí, že to, v čem žil uvnitř 

jeskyně, není pravda, je to jen její odraz. Odraz skutečného světa. Ovlivněn tímto poznáním ví, že zpět do 

předchozího života se již nevrátí, protože to byl klam. Zároveň si uvědomuje, že bude-li chtít toto své poznání předat 

lidem, dosud uvězněným v jeskyni, budou jej považovat za blázna. Jejich realita, kterou sledují ve svém jeskynním 

žaláři, pro ně bude jedinou možnou. Vězni budou dál věřit více svojí většinové pravdě než jedinci říkající věci, které 

ani slyšet nechtějí. 

• Smysly nás klamou a k poznání absolutní pravdy nestačí, je potřeba také rozum, který usměrňuje naše vášně, 

smysly a čas, který nám umožňuje odkrývat vrstvy poznání, náhledy a zjištění 

• Je snadné žít ve svém světě, pokud bychom to dělali všichni, nikdy by se lidstvo neposunulo vpřed 

• Základní podmínkou pokroku je rozumové bádání a neustálá touha po poznání  

• I my dnes můžeme správným přístupem, správným rozhodnutím, zvrátit svůj život, který jen odráží 

hodnotový systém většiny (nová skutečnost, bere dosavadní jistoty), nejít s davem, jít cestou vlastního 

rozumu 

 

LIDÉ IZOLOVANÍ V JESKYNÍCH VNÍMAJÍ REALITU ODLIŠNĚ A DÁ SE TO I VĚDECKY POZOROVAT, řekl vědec 

PROF. JAN RAK 

https://seminka.webnode.cz/graeme-maxton/
https://www.awashop.cz/technokracie-c2891/
https://www.awashop.cz/barta-miroslav-c2704/
https://www.awashop.cz/celoplanetarni-civilizace-c2918/
https://voda235.webnode.cz/prof-jan-rak/
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Barevná společnost 

Proč jsem zvolil název „barevná společnost“? Protože duha je symbol naděje, života a štěstí! Jak by mohla vypadat 

společnost budoucnosti? To je velmi zajímavá otázka na zamyšlení, na kterou nemám zatím odpověď. Podvědomě 

cítím, že vše, co je dobré pro člověka a Přírodu můžeme ze současného systému převzít. Ale bude to stačit pro 

základy nové společnosti a její fungování? Klíčovým parametrem, co pohání současnou materiální společnost je 

„ZISK“, který má zdatné pomocníky v podobě „SPOTŘEBY, LIDSKÉHO FAKTORU a DLUHŮ“.  Ale je tu i „ČAS“, který se 

„neustále zrychluje“ a dostává nás pod tlak, hraje také klíčovou roli. Spojení těchto 4 klíčových slov (ZISK, SPOTŘEBA, 

LIDSKÝ FAKTOR, DLUHY), které jsou základem západní společnosti, nemohou být, dle mého názoru, základem pro 

„Novou barevnou společnosti budoucnosti (NBSB, Společnost 5.0). Na prvním místě v přechodném období nás čeká 

splacení současných dluhů, omezení spotřeby, redukce obyvatel (snížení porodnosti v chudých rozvojových zemích) a 

pojmenování klíčových faktorů, které budou hybatelem civilizace místo ZISKU atd. Může být tím pulzujícím 

hybatelem „ŽIVOT v Přírodě“? Dalším neméně důležitým procesem, který doprovází tuto změnu, je i změna myšlení 

(uvědomění, poznání, realizace) jednotlivce. Pokud budou splněny tyto podmínky, může vzniknout po transformaci 

Společnost 5.0 (BAREVNÝ SVĚT) jako další vývojový stupeň po TECHNOKRACII s kontrolovanou společností a 

sociálním bonusem, protože za současného stavu rozhádané civilizace dřívější transformace není možná. 

Současná civilizace pulzuje mezi dvěma modely: 

• Člověk je závislý, západní společnost chce člověka řídit a ovládat, díky neschopnosti řešit současné problémy 

lidí i civilizace dláždí současný systém cestu pro nástup TECHNOKRACIE 

• Člověk je nezávislý, společnost ho neřídí a neovládá, člověk má odpovědnost sám za sebe a své činy a žije 

v souladu s přírodou a přírodními zákony 

Klíčovými parametry v NBSB budou například: poznání a víra v sama sebe, vzájemná tvořivá spolupráce, důvěra, 

odpovědnost, homeostáze s Přírodou a Univerzem. Důležitým pojítkem těchto parametrů je změna současných 

paradigmat člověka  

• Konfucius: Pokud chceme dát do pořádku svět, musíme dát do pořádku svou zemi. A to je nejdříve dát do 

pořádku svou rodinu. K tomu musíme nejdříve kultivovat sami sebe. A na to je třeba dát prostor svému srdci 

• Vývojová triáda jednotlivce i společnosti (závislý, nezávislý, vzájemně závislý) s transformací a pulzovou 

změnou, metoda, která podporuje vývojový proces jednotlivce, str. 216 

Pokud projde civilizace vývojovou transformací z kapitalismu 21. století do tzv. „TECHNOKRACIE, mohou být splněny 

podmínky pro vznik dalšího vývojového stupně prostřednictvím „TRANSFORMAČNÍHO BODU ZLOMU“ a nové 

civilizace v různých paralelních realitách. 

Jak dojde ke změně z materiálního způsobu života do „Nové barevné společnosti budoucnosti“?  

ZAMYŠLENÍ, inspirace od pana Lukáče: na hektaru lesa je deset na dvacátou prvků, bakterií a virů, žijí tam milióny 

různých pavouků, brouků a jiných živočichů, stovky ptáků, sem tam nějaký savec, je tam nejméně deset 

na dvacátou třetí vazeb (žádný takový model v počítači neuděláte), to je „Bionická síť Přírody“! Rozumí 

nebo je schopen domyslet nějaký člověk přírodní procesy a jejich vzájemně provázané vazby jak 

v současnosti, ale i milióny let do minulosti nebo budoucnosti? Nebo toho jsou schopni všichni vědci a 

nejmodernější superpočítače dohromady na celé planetě? Zatím NE. Podobnou strukturu ale nacházíme i v lidském 

těle, možná je jednoduší, ale i tady jsme „v plenkách“…na počátku pochopení složitého systému, který má i 

nemateriální podobu! Není to náhoda? Ještě pochybujete? Nic dokonalejšího na zemi není, co by se „samo“ dokázalo 

regenerovat a přizpůsobovat měnícím se podmínkám a intenzivní činnosti člověka!!   

Jdu na procházku do zelené přírody, zklidňuju se, uvolňuje se stres, který si odnáším z městského ruchu. Myšlenky 

mně běhají v hlavě, zklidňuju se, pozoruju přírodu a přemýšlím, jak může vypadat „Barevná společnost v 

https://www.awashop.cz/spolecnost-5-0-c2739/
https://www.awashop.cz/barevna-spolecnost-c2921/
https://www.awashop.cz/technokracie-c2891/
https://www.awashop.cz/kapitalismus-21-stoleti-c2858/
https://www.awashop.cz/transformacni-bod-zlomu-c2934/
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budoucnosti“? A náhle si uvědomuju, AHA PŘÍRODA, jen pozoruj, vnímej a napodobuj. PŘÍRODA je vzorem pro 

Barevnou společnost. Nic dokonalejšího na světě neznáme, než Přírodu a přírodní zákony. 

Aby mohlo dojít k transformaci do Barevné společnosti, vyžaduje to změnu uvnitř nás, změnu svých zaběhnutých 

paradigmat, které jsou postavené na, penězích, moci, ovládání a lidských zákonech, které jsou nadřazené přírodním 

zákonům. Podstatu změn, o kterých mluvím, vystihuje Platón a jeho Podobenství o jeskyni (str. 118). V barevné 

společnosti jsou lidské a přírodní zákony ve vzájemné dynamické rovnováze. 

Může být cestou k transformaci tzv. Humánní společnost? Základním hybatelem společnosti přestává být zisk, 

spotřeba atd. a hlavním se stává člověk, jako komplexní bytost? Je tento model řešením současných problémů a 

cestou do budoucnosti? Co si o tom myslíte Vy? 

ZMĚNA PARADIGMAT, VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE LIDÍ SPOJENÁ S RŮZNORODOSTÍ, ale 

ZALOŽENÁ NA VZÁJEMNÉ SHODĚ a se schopným vůdcem vizionářem, MŮŽE BÝT 

ZÁKLADEM PRO BUDOUCÍ ostrůvek BAREVNÉ SPOLEČNOSTI V DYNAMICKÉ ROVNOVÁZE 

CIVILIZACE a PŘÍRODY v UNIVERZU 

ZAMYŠLENÍ: nová společnost po metamorfóze z TECHNOKRACIE bude postavená na základech přírodních zákonů a 

soužití s PŘÍRODOU. V takové společnosti může člověk svobodně žít, to ví i moje dcera Anička, 

protože PŘÍRODA TU BYLA VŽDYCKY!! Roboti a umělá inteligence nás nespasí, pokud nezměníme 

sebe. Já už vím, že mým učitelem je PŘÍRODA! 

BEZ klíčového POSUNU JEDNOTLIVCE VE VÝVOJOVÉ METAMORFÓZE (sebepoznání, sebeovládání) na úroveň 3 a 

současně stejném VÝVOJI SPOLEČNOSTI NENÍ MOŽNÁ ZMĚNA současného modelu CIVILIZACE, důležitou roli hraje 

i vhodné načasování v souladu s PŘÍRODOU v UNIVERZU! 

Jaké hodnoty mohou být základem Barevné společnosti v budoucnosti? 

Vzhledem k různorodosti lidského druhu jsou hodnoty a cíle velmi odlišné, prochází vývojem, který je ovlivněn 

přírodními cykly a civilizaci. Inspirovat se můžeme v historii i knihách a znovu objevit již objevené: 

• „Nedělej druhým, co nechceš, aby dělali tobě.“ (Konfucius) 

• Sedm tučných krav a sedm plných klasů znamená sedm let hojnosti a sedm hubených krav a sedm slabých 

klasů znamená dalších sedm let bídy (Faraonův sen, Josef Egyptský). Nauč se hospodařit a přijmi koloběh 

bídy a hojnosti 

• Víra jedince v sebe a také v soulad s Přírodou, syntéza rozumu a emocí 

• Zákony Přírody, které jsou vypozorované člověkem v Přírodě, str. 11 

• Křesťanské desatero? Královské dělení? 

• Člověk by měl žít tak, aby svět zanechal o něco lepší, než když ho našel (židovské přísloví) 

• Rodina je základ růstu lidské civilizace a také moudrosti předků 

• Druidé, filosofie neustálé změny a přizpůsobování se dané realitě, str. 115 

• Zákon KARMY (zákon dynamické rovnováhy a přitažlivosti, co zaseješ, to sklidíš ty nebo tví potomci, svět je 

provázaný) 

• Další nepopsané … 

Níže uvedený citát vystihuje současnou společnost: J. F. KENNEDY (1961): „NEPTEJ SE, CO MŮŽE STÁT UDĚLAT 

PRO TEBE, ALE CO MŮŽEŠ TY UDĚLAT PRO STÁT (SPOLEČNOST) a laik dodává: A NAOPAK CO MŮŽE STÁT UDĚLAT 

LÉPE, NEŽ KTERÁKOLIV JINÁ ORGANIZACE, PRO OBČANA! 

https://www.awashop.cz/prirodni-zakony-c2869/
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Změnu paradigmatu můžeme vyjádřit například: Moudrý muž dělá, ale neužívá toho, co je uděláno. Tvoří, ale 

nevládne tomu, co je stvořeno. Dokončuje díla, ale nevychloubá se. Nebo LAO-C': „NEJLEPŠÍ VLÁDCE JE TAKOVÝ, O 

KTERÉM LID TÉMĚŘ NEVÍ“ 

Je současná společnost, civilizace připravena na změnu?   

V České republice a ve světě narůstá polarizace, napětí a agresivita z odlišných důvodů. Je zřejmé, že nezvykle přibylo 

krizových ohnisek na globální úrovni, které signalizují příchod konfrontace. Rok 2020 může být významným 

mezníkem, díky propojenému globálnímu světu, který může spustit a vybít naakumulovanou energii na pólech. Tento 

krizový vývoj směřuje k transformační změně, na kterou není většinová populace připravena. Netuší, co se děje 

skrytě pod povrchem a nevnímá, že stojíme na křižovatce budoucího vývoje. Jak se tyto změny projevují? 

• Změny zákonů, které omezují v různých oblastech osobní svobody obyvatelstva, jsou prvním krokem při tzv. 

„nastolování totality“, jejichž důsledkem je zhroucení systému, jak už známe z historické zkušenosti 

• Složitost zákonů se zvyšuje (např. v Česku podle Daniele Kovářové existuje asi 2 milióny právních předpisů a 

trvalo by to 7 roků, než bychom je přečetli a za tu dobu by se minimálně 50x změnily) 

• Neefektivní a zdlouhavé řešení akutních naakumulovaných problémů: klimatická krize, migrace, 

demografie, rostoucí dluhy, životní prostředí, geopolitika, obchodní a zástupné války 

• Názory, které nejsou v souladu s vládnoucí elitou, jsou potlačovány a ideologizovány 

• Kontrola demokracie nefunguje, generál Andor Šándor v jednom pořadu řekl větu v tomto smyslu: „už 

dávno nevěřím, že média jsou pojistkou demokracie“. Já se ptám, žijeme v DEMOKRACIE NEBO NE?  

• Cílený rozklad základních hodnot ve společnosti a rodině 

• Jednotlivé státy se postupně nacházejí v totální paralýze, je narušená nebo oslabená vládnoucí třída a 

nedůvěra v ní, její program a styl vládnutí 

• Přibývá počet zemí a oblastí, kde je nedostatek potravin, vody a levné energie, zejména v zemích s největší 

chudobou a kde roste dynamicky populace 

• Miliardáři v USA volají po změně společnosti a zdanění bohatých, kapitalismus selhává, jsme na křižovatce, 

pokud nenastane změna, hrozí sociální revoluce, která ublíží všem. Současné státy jsou však neefektivní v 

prosazení změn, který požaduje skupina miliardářů 

• Kromě klimatických změn se zvyšují vibrace planety Země  

Většina populace není připravena na zásadní změnu a ani ji nechce. Cílem je pouze zachovat stávají stav, který 

zakryje novým kabátem. Problém je, že kabát není na co navléknout, protože vše je prohnilé a zůstávají pouze 

kostlivci. 

ZAMYŠLENÍ: v současné západní společnosti se zastavuje přirozený informační tok a vytváří se různé bloky, které lze 

chápat jako záněty v těle. Místo účinné léčky jsou zablokovaná místa přemostěna umělým tokem tzv. 

bypassem. Tím sice dochází k obnovení lokálního toku, ale současně se zánět šíří do celého těla a stává 

se chronickým.  Akutní rychlá léčba je neúčinná. Většinová populace opilá konzumem a zavírající oči před 

realitou, nechce vidět reálný stav a není schopná se sjednotit pro rychlou akci, protože má strach ze 

změny. Jak se to projevuje? 

• Většinová populace žije v jeskyni, Platón to elegantně vystihuje v Podobenství o jeskyni, str. 118 

• Pasivita, polarizace a neinformovanost většinové populace však působí proti změnám ve společnosti a tříští 

ji, radikalizace části nespokojené populace naopak zvyšuje napětí ve společnosti 

• Jsme ochotni udělat kosmetickou změnu, ale nikoliv zásadní transformaci společnosti, která je nezbytná 

• Mladá populace je v závislostním dopaminovém vztahu na sociálních sítích a moderních technologiích, je 

snadno ovladatelná, nemá přirozenou odolnost 

• Chybí jasný plán nebo vize, novátorské myšlenky, výrazný vůdce na sjednocení a realizaci změn 

podporovaný většinou s vhodným načasování změny a globálním propojením 
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• Chybí poučení z minulosti, zejména roku 1939 a 1989 a pochopení provázaných souvislostí, které tyto 

historické mezníky způsobily v globálním měřítku 

Jaké změny nechce vidět současná konzumní civilizace? 

• Narušení cyklů (populační, demografické, ekonomické, sociální, klimatické atd.) 

• Populační (umělé prodlužování délky dožití, stárnutí populace, pokles porodnosti pod mez reprodukce) 

• Ekonomické (záporné úrokové sazby, růst zadlužení, narušení přirozeného cyklu krizí) 

• Sociální (obyvatelstvo v rozvojových zemích chce dosáhnout životní úrovně západních civilizací) 

• Polarizace (bohatí a chudí, mizí střední vrstva), narůstá podrážděnost, frustrace, agresivita, nespokojenost a 

radikalizace obyvatel 

• Krajina (zemědělská půda a lesy), monokultury, chemizace, narušení přirozeného koloběhu dávání a braní 

• Srážky (narůstají extrémy, přestože celkový úhrn ročních srážek zůstává stejný) 

• Zemědělství, zdravotnictví a zdraví (chemizace zemědělství, zpracované potraviny, nedostatek pohybu, 

nezdravé návykové potraviny, antibiotika, nadužívání léků, závislosti na sociálních sítích, na práci atd.) 

• Spotřební způsob života na dluh, růst nezodpovědnosti, ztráta lidských hodnot, odcizení člověka člověku atd. 

Tyto viditelné změny, které většinová populace nechce vidět a řešení odkládá, způsobí zásadní vývojovou změnu 

společenské řádu. Pasivita se u většinové společnosti může změnit jen výrazným emotivním prožitkem, způsobeným 

děním ve společnosti (náraz do zdi, ekonomická krize, výrazné zvyšování daní, ztráta lidských svobod). Radikalizace 

může lokálně přerůst v občanské války nebo globální konflikt. 

ZAMYŠLENÍ: Pro popsání a vyjádření současné situace mohu použít poučnou pohádku z dětství, DAŘBUJÁN A 

PANDRHOLA, která barvitě vykresluje lidské vlastnosti, které platí i dnes. Spravedlivý Smrťák s kosou, 

který měří jako jediný na tomto světě všem stejně, sedí u sudu s vínem s uhlířem Kubou Dařbujánem, 

který léčí lidi. Popíjí dobré sládkovo víno ze sudu, až se opijí. Této situace využije bohatý a lakomý sládek 

Pandrhola, který nechá Smrťáka zatlouct do velkého sudu, aby se jej zbavil jednou provždy! Vyzrál nad 

ním, ale jen na chvíli. Jak dlouho bude ještě zavřený Smrťák s kosou v sudu současné konzumní společnosti? Co se 

ale stane, až se víko sudu otevře a zubatá kosa se Smrťákem začnou úřadovat? Nevím. Ale téměř s jistotou vím, že se 

opět obnoví přirozený koloběh života jako v uvedené pohádce! A to je velmi dobře a mnoho lidí, včetně přírody 

okolo nás, to uvítá. Čeká nás „vývojová METAMORFÓZA“ na všech úrovních: člověk – Příroda – UNIVERZUM ve 

vzájemné homeostázi. Co si o tom myslíte Vy? 

Laikovy klíčové spouštěče, čekající na aktivaci (čekající sněhová koule), aby spustily lavinu 

změn! 

Jak dlouho ještě vydrží anebo co ještě unese? Má již lidstvo nové technologické možnosti, které tyto níže 

uvedené hrozby odstraní? Vyřeší to univerzity, politické elity, obyvatelé planety, miliardáři nebo kdo? 

Kolik máme času? Kdy dojde k řetězení a nastane „TRANSFORMAČNÍ BOD ZLOMU“? 

Civilizace je nemocná, má chronické záněty a čeká na „DOKTORA A DIAGNÓZU“, následně se spustí léčebný proces. 

Co se stane prvním lékem, který lékař použije na stanovenou diagnózu? Kdo bude tím prvním (vůdcem, doktorem), 

který uplácá ze sněhu první léčebnou kouli, bude to doktor NESPOTŘEBA, BREXIT, BLACKOUT a spustí léčebný 

proces? Tento seznam je stručným příkladem chronických toxinů, které čekají na komplexní detoxikaci. Další 

odsouvání a neřešení problémů vede k totální paralýze, dalším metastázím a vředům, čeká se až to tzv. „praskne“!  

S příchodem recese se v některé části složitě provázaného civilizačního systému zastaví nebo zpomalí „INFORMAČNÍ 

TOK“ („informační krev“, která je dostatečně ředěna nebo naopak koncentrována tak, aby se tento stav nenaplnil), 

následně se objeví dynamické přelévání nebo stahování kapitálů  a hromadění hotovosti, která vyústí 

v ničivou tsunami, protože díky moderním technologiím a umělé inteligenci je tento proces násobně 

https://www.awashop.cz/transformacni-bod-zlomu-c2934/
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rychlejší a provázanější než v roce2008 a může tak způsobit ještě větší psychologickou paniku a nejistotu. Nepatrný 

impulz může spustit kaskádový efekt. Nashromážděné toxiny v podobě sněhových koulí, které čekají na aktivaci, 

spustí lavinu transformačních změn. Imunitní systém civilizace je přetížen a nastává „bodu zlomu“. Příklady čekajících 

sněhových koulí. 

• Negativní faktory spojené se stěhováním obyvatel do měst a nedostatek levné dostupné energie (str. 21). 

• Mezigenerační střet, (str. 21). 

• Rostoucí a bohatnoucí populace nejen v Číně chce pokračovat v konzumu, planeta má omezené zdroje (str. 

24, 153). 

• Vyčerpávají se zdroje ryb v oceánech, to představuje obrovskou hrozbu hladomoru pro několik miliard lidí 

na různých kontinentech, pro které jsou dary moře jedinou obživou (str. 24). 

• Byrokracie, regulace a další nekontrolovatelný růst počtu úředníků a zákonů (str. 25). 

• Nová vlna MIGRACE způsobená růstem populace, požáry, zvyšující se hladinou moří, zkázou úrody a 

domácích zvířat v subsaharské Africe, případně záplavami, (str. 25). 

• Globální data uložená v cloudech se mohou stát systémovým rizikem (str. 27). 

• Digitální otroctví, degenerace člověka a odklon od přírody (str.29). 

• Cílený rozklad rodiny a tradičních hodnot se zrcadlí ve stavu životního prostředí a společnosti (str. 31). 

• Lidská psychika, rostoucí nejistota, strach, radikalizace, stres, agresivita a rostoucí extrémy (str. 39). 

• Neochota platit za dluhy způsobené vysáváním chudých zemí (str. 45). 

• Zelené investice fondů orientovaných na zisk do oblasti klimatu, nakládání s vodními zdroji a lesy (str. 47). 

• NESPOTŘEBA, mocný nástroj obyvatel (MASY) na vyjednávání s vládnoucí ELITOU (str. 61). 

• Eskalace (stupňování) a prodlužování obchodní války mezi USA, Čínou a dalšími zeměmi (str. 58). 

• Zrychlováním internetu a všeho v celé společnosti, nastává sebedestrukce, boj každého s každým (str. 61). 

• Dynamický rozvoj a vznik technologických společností, které nerealizují zisk (str. 69). 

• Tlak na snižování cen vyráběných výrobků, koncentrace výroby do levných částí světa (str. 69). 

• Přebytek levného kapitálu a vyšší ochota k riziku s vidinou vysokého zhodnocení vloženého kapitálu (str. 70). 

• Zadlužená mladá generace zejména v USA (str. 74). 

• Záporné výnosy evropských dluhopisů a tisk peněz jsou smrtelným koktejlem (str. 91). 

• Kolonizace Vesmíru spojená s těžbou surovin a nezdaněnou prací robotů (str. 96). 

• Zápas o globálního lídra (str. 104). 

• Generační střet průmyslové generace a informačně digitální generace (str. 112). 

• Akceptace DM (nové globální digitální měny) (str. 112). 

• Chudoba a střet mezi bohatými a chudými (str. 116). 

• Otevření Vatikánských archívů, vnitřní očista církve (str. 119). 

• Klimatické změny a míra diverzity jsou klíčovou podmínkou pro zásadní globální změnu str. 124. 

• Celoplanetární negativní působení vůči Přírodě (str. 134). 

• Zákon kapitalismu 21. století „HONBA ZA ZISKEM“ (str. 134). 

• Zprovoznění plynovodu NORD STREAM 2 (str. 139). 

• Rostoucí sucho a politicky prosazovaný odchod od jádra (str. 142). 

• Rostoucí ceny v EU, například potravin, energie, nemovitostí (str. 143). 

• Politicky prosazovaná elektromobilita a nedostatek levné a dostupné energie (str. 149). 

• Posouvání hranic, které dříve byli tabu, hrnutí problémů před sebou a čekání až se to tzv. „ZADRHNE““ 

(str. 178). 

• Spotřebitel je klíčovým hybatelem změn na planetě a má mocný nástroj „ne-spotřebu“ (str. 184). 

• Kůrovcová kalamita a důsledky dalších škůdců na degradaci přírody a celého ekosystému (str. 176). 

• Voda a její nedostatek, mizí kvalitní půda a prostor pro žití (str. 190). 

• Toxický koloniální odpadkový kapitalismus 21. století (str. 251). 



109 
 

středa 25. září 2019 

• Změna spotřebitelských zvyklostí a myšlení u mladé generace může být neviditelnou příčinou a spouštěčem 

přicházející spotřební recese (nechtějí úvěry a zadlužovat se, vlastnit byt nebo auto atd.)  

• Přesun spotřeby do digitálního virtuálního systému, nastává „bod zlomu v produkčních kapacitách“, to 

znamená také, že stále větší část produkce nebude založena na materiální spotřebě, tím dochází ke změně, 

která spustí transformační proces v globální ekonomice a civilizaci 

• Kumuluje se rolování dluhové služby jednotlivých států do roku 2020 až 2024, nastává podobný stav jako 

v roce 2008, vzrůstá také počet derivátových kontraktů (swapy úvěrového selhání), které mají výnos, pokud 

daná firma padne do insolvence 

• Brexit způsobí oslabení a zaostávání Evropské unie na globální úrovni 

• Rozpočty v Česku a Slovensku jsou před determinované z více jak 90-ti %, to snižuje manévrovací prostor v 

případě krize nebo recese  

• Dynamický růst kurzu zlata a stříbra je signálem příchodu krize, následný prudký pokles cen těchto komodit  

• Příchod nové „malé doby ledové“ globální ochlazení, pokles sluneční aktivity po roce 2020, nyní žijeme 

v době extrémů na všech úrovních, které signalizují příchod změn v celé civilizaci 

• Negativní šok v zásobování všeho, který může být způsobený klimatickými změnami, migrací, obchodními, 

hybridními a jinými válkami mezi světovými mocnostmi a transnacionálními firmami 

• Globální a lokální epidemie, cizokrajné nemoci způsobené oteplováním a zvýšenou migrací obyvatel 

• Růst napětí a nejistoty v různých zemích po celé planetě v důsledku klimatických změn, populismu, 

demografických změn, technologických inovací a obchodních válek, které mohou přerůst v globální konflikt  

• Stupňuje se technologická a informační studená válka a rivalita mezi USA a Čínou 

• Dvourychlostní Evropa se může stát novou "BERLÍNSKOU ZDÍ" (padá tím solidarita v Evropské unii) 

• Bohatí přestávají utrácet, nyní zajišťují téměř 50 % spotřebitelských výdajů a dramaticky jim rostou úspory 

(za poslední 2 roky se zdvojnásobily), největší světové firmy (v Japonsku, USA a Evropě) hromadí zásoby 

hotovosti (cca 7 biliónu USD), tím narušují přirozený koloběh peněz (důvodem je, že nemají vhodné efektivní 

investice a čekají na příležitost s příchodem recese nebo krize) 

• Další nepopsané, které se objeví v toku změn civilizace a planety 

Kumulace rozkladných faktorů (str. 98) a tyto spouštěče vyžadují koordinované komplexní řešení celé civilizace na 

všech kontinentech, dílčí změny, které se realizovaly v minulosti, již nejsou dostatečné, tlakuje se „Papinův hrnec“, 

protože k rychlému a efektivnímu řešení stále není vůle, čas na řešení se zkracuje. 

Pomalu se již některé spouštěče naplňují. Pnutí v jednotlivých civilizačních okruzích narůstá a hrozí zneužití vnějším či 

vnitřním nepřítelem. Globální mocenské síly mají zásadní vliv na dění v Česku, a ne vždy si to uvědomujeme. Do jaké 

mocenské „sféry vlivu“ patříme, na Východ nebo Západ, nebo je to ještě jinak? Probíhají neustálé změny, jsme 

zahlceni velkým objemem různých informací, které ztěžují obyvatelstvu orientaci v nepřehledné situaci. Narůstá 

nespokojenost, nespokojený dav je lehce manipulovatelný, nechá se ovlivnit zástupnými problémy nebo cizími 

zájmy, které z dlouhodobějšího hlediska nepřinesou očekávané řešení pro většinové obyvatelstvo! 

Čapek říkal: „Někdy padají hradby pouhým křikem. Ale pouhým křikem se nedá postavit vůbec nic.” 

SJEDNOCENÍ HETEROGENNÍ „ŽIVÉ“ SPOLEČNOSTI sebevědomých lidí se silným a čitelným vůdcem MŮŽE BÝT 

PŘÍKLADEM A JEDNOU Z MOŽNOSTÍ řešení SOUČASNÉ SPOLEČNOSTI, DŮLEŽITÉ JE I SPRÁVNÉ NAČASOVÁNÍ!  

Odbočka, příměr z minulosti: Až bude českým zemím nejhůře, vyrazí do boje vojsko Blanických rytířů pod vedením 

patrona české země proti nepřátelům, porazí je a v Čechách nastane opět klid a mír. Zaleknou se sněhové koule a 

z nich vytvořené laviny magické síly vojska Blanických rytířů, naplní se nejznámější pověst, nebo ne? Vyhnou se nám 

výše uvedené hrozby? V tomto desetiletí nám hrozí „těžké chvíle“! 

• V těžkých chvílích české historie byl Blaník a Blaničtí rytíři, ukrývající se v nitru hory, symbolem naděje na 

získání svobody a svébytnosti českého národa. Dojde k jejich, či naší METAMORFÓZE? 

https://www.awashop.cz/metamorfoza-c2857/
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Čeká nás střet bohatých a chudých (ELITY a MASY), (ne) přichází konec kapitalismu 21. 

STOLETÍ nebo demokracie? 

Zejména rostoucí migrace, majetková a příjmová polarizace, kdy úzká skupina osob koncentruje majetek a moc, 

(nůžky se tzv. rozevírají) způsobují napětí ve společnosti. Narůstá počet spouštěčů (sněhových koulí), 

které signalizují příchod chaosu a změny společenského systému.  

První velký spouštěč, střet chudých a bohatých po roce 2020, může přijít z přelidněných oblastí, kde 

v důsledku klimatických změn a sucha, nebude nedostatek potravin a pracovních míst (zdroj příjmů). Jaké faktory 

prohlubují nerovnováhy v globálním i lokálním měřítku a mohou způsobit střet mezi Elitami a Masou? 

 

• Mizí tzv. střední vrstva (zajišťuje rovnováhu ve společnosti), problém mezi bohatými a chudými má 

celoplanetární charakter a tempo se zrychluje. V roce 2015 byla stanovena hladina „extrémní chudoby“ pro 

příjem na osobu menší než 1,9 USD (cca 44 Kč,) na den, za posledních 30 roků klesl počet lidí v extrémní 

chudobě z 1,9miliardy na cca 650 miliónů (nyní 30 % z tohoto počtu žije v Indii) a současně za posledních 35 

roků (od roku 1980 do 2015) vzrostl počet osob s příjmem do 10 USD na osobu na den z 2,6 miliardy na cca 

6,6 miliardy lidí 

• Ekonomické, surovinové, intelektuální a pracovní vysávání méně rozvinutého světa vyspělými západními 

státy se zvětšuje (dovoz levné práce, surovin, výrobků a export spotřebního způsobu života, který jen 

stimuluje růst dluhů)   

• Zejména mladá generace na celém světě je ovlivněna “digitální dopaminovou závislostí“, ve vyspělých 

zemích se zrychluje přechod mladé populace do nového digitálního ekosystému 

• Moderní technologie, virtuální realita a dopaminová závislost 

• Dramaticky narůstá počet obyvatel, kteří mají nedostatek potravin a vody  

• Rostoucí chudoba má ale ještě jeden velmi negativní jev, pokud je země v dostatečném zmatku a chudobě, 

pak se pro její obyvatele stává atraktivní drogový byznys (Latinská Amerika, Afganistán atd.), který problém 
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chudoby prohlubuje ještě o drogovou závislost. Na druhé straně rostou obrovské zisky úzké skupině osob. 

Vyřešíme pomocí moderních technologií tento nelegální obchod? 

• Globalizace umožnila přenést práci i do nejchudších zemí, místo růstu životní úrovně obyvatel v rozvojových 

zemích roste korupce a zisky globálních firem, rostoucí chudoba a koncentrace majetku se stávají zásadní 

brzdou spotřeby  

• Růst populismu, stimulace spotřeby, aktivní podpora dalšího zadlužování, radikalizace politických stran  

• Americký dolar a mezinárodní zúčtovací systém zvyšuje chudobu zejména tzv. zemím třetího světa 

(nejchudší země) tím, že devalvuje jejich měny  

• Migrace chudých („CHUDÝ SVĚT je V POCHODU“) z nejchudších zemí způsobuje pnutí v nejvyspělejších 

zemích, zejména v Evropě a USA 

• Koupě bytu či jiné nemovitosti se stává pro většinovou populaci nedostupným snem 

• Zvyšuje se objem peněz v šedé ekonomice (není pod kontrolou bankovního dohledu) na úkor investic do 

reálné ekonomiky, umožňuje vysoké zhodnocení a zvyšuje majetkovou nerovnost 

• Jsme v období (2020-2026), kdy končí starý řád a vzniká nový řád „TECHNOKRACIE“. Který je pro masy více 

nebezpečný? (str. 30) 

• Nástup robotizace a postupné nahrazení opakující se lidské práce, těžba surovin na dně oceánů, kolonizace 

Měsíce budou dalšími milníky, které rozhodnou o novém přerozdělení světa, moci, majetku  

• Jakmile chudé masy nebudou mít co ztratit, čeká nás střet bohatých a chudých! 

Jak se koncentruje světový majetek? 

Trendem po roce 2000 je zrychlování koncentrace majetku. V roce 2018 bylo ve světě cca 2100 dolarových 

miliardářů, se koncentrují do významných světových metropolí (Londýn, Tokio, Singapur, New York atd.). Několik 

informací a čísel, které demonstrují koncentraci majetku. 

• V roce 2008 vlastnilo 18 miliónů HNWI (jedinec má majetek minimálně ve výši 30 milionů dolarů) majetek ve 

výší 32,77 bilionů USD, o 10 roků později to bylo pouze 8,5 miliónů a ti vlastnili majetek ve výši 68,1 bilionů 

USD 

• Američané v roce 2019 kontrolovali téměř 30 % světového bohatství (globálního bohatství je definovaného 

jako hodnota všech finančních aktiv po odečtení dluhů), to je cca 106 bilionů dolarů, přestože tvoří pouze cca 

4,5% světové populace, Číňané kontrolují pouze cca 18 % světového bohatství (64 bilionů USD) 

• V roce 2014 byla tržní kapitalizace pěti největších firem na světě cca 2 biliony USD, v roce 2019 to bylo již 4, 

24 biliony USD (MICROSOFT, AMAZON, APPLE, ALPHABET, FACEBOOK) 

• Celkový soukromý majetek (hotovost a cenné papíry, bez nemovitostí a firem) se v roce 2018 zvýšil o 1,6 

procenta na cca 206 bilionů dolarů 

• Souhrnná hodnota akcií na světových trzích (2019) se zvýšila o více než 20 % na necelých 90 bilionů dolarů, 

prvním dolarovým bilionářem na světě se může stát po roce 2026 Jeff Bezos, 21 bilionů USD byla tržní 

kapitalizace stovky největších firem na světě (březen 2019) a od roku 2009 vzrostla jejich hodnota o 12,6 

bilionů USD, nejrychleji rostl sektor technologií a zdravotní péče  

• Podle nové studie britské nevládní organizace Oxfam (2019), má 2153 miliardářů více majetku, než 4,6 

miliardy obyvatel planety dohromady a 1 % nejbohatších vlastní stejný majetek jako 6,9 miliardy obyvatel 

dohromady. Většinová populace (7,6 miliardy) obyvatel vlastní přibližně polovinu světového majetku, 

druhou polovinu vlastní úzká skupina cca 22 milionů dolarových milionářů (0,2 % populace) 

• Největší globální firmy hromadí hotovost nejvíce od roku 2008 (např. Apple, Berkshire Hathaway, Google, 

Amazon atd.). Připravují se na rozdělení s chudými, nebo již nemají ziskové investice? Co si o tom myslíte Vy? 

Někteří nejbohatší lidé si uvědomují rostoucího napětí, a pokud do roku 2020 neprovedou radikální změny, hrozí 

vzpoury a násilí nespokojené většiny. To by mohlo narušit zájmy nejbohatších, a proto navrhují EVOLUČNÍ REFORMY 

KAPITALISMU: 

https://www.awashop.cz/lidska-populace-c2783/
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• Vyšší zdanění bohatých, speciální daň z majetku, zdanění neproduktivní činnosti například investice na 

burze, přesto dále převádí zisky a sídla firem do daňových rájů, mimo dosah státu  

• Udržitelný růst ekonomiky, mantra honba za ziskem je „nahrazena“ tvorbou pracovních míst, inovacemi, 

péčí o životní prostředí, zvýšením bezpečnosti a recyklací výrobků 

• Zrušení daňových rájů, revize zákonů, které jsou komplikované a děravé, změna daňového systému a 

vyrovnání regionálních rozdílů  

• Filantropie, vzdělání a výchova, neutralizace obrovské moci peněz a jejich vlivu 

• Rychlá aplikace robotizace ve všech sférách společnosti, její zdanění a využití zisku na odstranění chudoby 

• Zřízení globální demokratické autority s vlastním parlamentem a vesmírným programem, která bude 

kontrolovat Vesmír a společenské uspořádání se bude řídit kosmopolitními principy, kde si budou všichni 

rovni a budou se přerozdělovat získané benefity z kolonizace Měsíce a Vesmíru 

• „Fond inkluzivního vlastnictví", každá firma s více jak 250-ti zaměstnanci bude postupně převádět 10 % 

svých akcií do fondu a tím na zaměstnance, to je jedna z variant, jak řešit současnou chudobu např. ve Velké 

Británii 

• Miliardáři, banky a bohaté elity současně dodávají: raději dáme peníze do fondu, na kterém se budeme 

spolupodílet, než státu, který by je projedl, protože není efektivní v redistribuci daní 

Elita touto proklamací pouze přesunula problém na stát a parlament, které zprostředkovaně ovládá a tyto instituce 

navrhované změny neschválí, protože by to zdražilo zboží a ohrozilo pracovní místa. ELITA ukazuje, kdo je 

byrokratický zkostnatělý viník, který brání jejich zdanění, Tím si připravuje půdu pro vznik „DIGITÁLNÍCH 

VIRTUÁLNÍCH STÁTŮ“, které mohou být efektivnější cestou k narovnání nerovností ve společnosti. 

ZAMYŠLENÍ: pravděpodobnost naplnění slibů velmi omezená, a deklaratorní, odporovala by základnímu zákonu 

kapitalismu. Objevují se také názory, že bychom měli zvolit globální přístup k chudobě, který by řešil 

zaměstnanost, sociální politiku, zdroje potravin a vody. Byrokracie a názorová roztříštěnost oddaluje 

řešení a elita pouze rafinovaněji dále bere a nic nedaní. Nedostává se tak ČAS A VŮLE, do podpalubí již 

teče voda, horních patrech je zábava v plném proudu, podobně jako na TITANIKU!  

• Slova padají, diskutuje se, čas utíká a sliby se opakovaně nerealizují, bohatí dále bohatnou, „PROVOZUJÍ 

FILANTROPII“, zakládají humanitární organizace a chudoba se stále zvětšuje! SYTÝ, který žije v blahobytu, 

HLADOVÉMU NEVĚŘÍ, situace je kritická, sytý se odmítá rozdělit, protože tzv. „KRÁLOVSKÉ DĚLENÍ“ nepatří 

mezi zákony kapitalismu 21. století. 

• Reakce bohatých na zavádění digitální daně: Amazon navyšuje tisícům malých a středních podniků ve 
Francii poplatky za prodej o 3 % kvůli zavedení nové digitální daně. Francouzská vláda ale chtěla 3% daní 
naopak vyrovnat podmínky mezi velkými technologickými firmami a místními podniky (CNBC, 19. 8. 2019). 
Prezident Trump chce díky tomuto opatření zavést obchodní cla na EU. 

Zajímavost: přečetl jsem si, že vláda USA potřebuje ušetřit, a chce omezit vydávání tzv. potravinových lístků, 

dotovaných poukázek "FOOD STAMPS". Stát touto formou ulehčuje situaci nemajetným, program využívá 40 mil. 

Američanů, což je zhruba 12 % populace. 

ROSTOUCÍ CHUDOBA a vzájemný souboj SUPERBOHATÝCH jsou další spouštěče v řadě, které čekají na aktivaci 

v nastávajícím období (připravená sněhová koule), str. 111 

V novinách jsem si přečetl zajímavou myšlenku Francise Fukuyamy: kapitalismus (nikoliv demokracie) by 

zvítězil nad jakýmkoliv jiným zřízením včetně socialismu. Potvrzením této myšlenky je, že kapitalismus dobrovolně 

a veřejně adoptuje i komunistická Čína. Po přečtení této úvahy jsem si potvrdil, že současný ekonomický model je na 

konci svého vývojového cyklu a směřuje ke kolapsu a paradoxně Čína se může stát novým světovým lídrem. 

• S odstupem 30 roků je zřejmé, že kapitalismus porazil socialismu, pouze za cenu rostoucích dluhů, 

devastací přírody a vlastní sebedestrukcí, jak popisuje tzv. Calhounův experiment? Nebo je to jinak? 

https://www.awashop.cz/digitalni-virtualni-stat-c2834/
https://www.awashop.cz/digitalni-virtualni-stat-c2834/
https://www.awashop.cz/calhounuv-experiment-c2872/
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• Kdo nahradí současný ekonomická a civilizační model, budou to digitální virtuální státy, nebo to budou 

autoritářské režimy, nebo jiný systém? 

Kolik máme času na zásadní změnu? Bude to rok 2020, kdy bude možná zavedena virtuální digitální měna, nebo to 

bude až po ovládnutí Měsíce v příštích 4 letech? Nebo se ozve sama Příroda? Co si myslíte Vy? 

Čeká nás nevyhnutelný střet bohatých s chudými (podobně jako ve filmu AVATAR), protože honba za ziskem zůstává 

klíčovým kritériem, které řídí současnou civilizaci! Kdo bude vůdcem a hybatelem změn v Česku, Evropě a ve světě? 

Nevím, hledám, pozoruji… Inspirací nám může být příroda, například vývojová metamorfóza čolka (dochází k pulzové 

změně při změně podmínek). Při změně nebo zhoršení vnějších podmínek (zvýšená teplota, více světla, větší 

odpařování vody, znečištěná voda atd.) dochází u čolka ke zrychlenému vývoji a adaptaci na nové prostředí. 

Tento zrychlený vývoj čolka způsobený změnou podmínek můžeme chápat, po určitém zjednodušení, jako obraz 

dnešní doby, kdy civilizace stojí na prahu zrychlené metamorfózy. Přehřívá se ekonomika, doprava, turistika, 

geopolitika, pracovní trh, realitní trh, planeta Země a civilizace, čeká se na člověka, jak zareaguje na změny. Čolek 

je inspirací z přírody, že to jde a čolek je symbolem transformační cesty. Více str. 125, 206 

ZAMYŠLENÍ: z uvedených pokusů na čolkovi je zřejmé, že při zhoršení podmínek se urychluje vývoj s následnou 

metamorfóza. Nyní se na planetě také zhoršují podmínky k životu, a to urychluje vývoj naší civilizace, 

abychom se dostali prostřednictvím metamorfózy do nového prostředí. Co si o tom příkladu myslíte? 

Jakou vidíte Vy podobnost mezi přírodou a civilizací? 

• Čolek a jeho zrychlená vývojová metamorfóza nám mohou být příkladem k pochopení nutného zrychleného 

transformačního vývoje na planetě Zemi, příroda nám zrcadlí stav civilizace a současně nám ukazuje cestu 

(přirozený koloběh vývoje z vody na pevninu v mikro a makro světě) 

Klíčové sdělení knihy: již probíhá tzv. „CELOPLANETÁRNÍ VÝVOJOVÁ METAMORFÓZA JEDINCŮ A LIDSTVA“. Díky 

získaným informacím a osobnímu poznání se u některých lidí nastartoval transformační proces spojený se 

sebeuvědoměním, sebeovládáním, sebepoznáním, které jsou spojené s emotivními prožitky, rozpuštěním bloků a 

změnou myšlení a vnímání reality. Výsledkem je poznaná, přijatá a prožitá dualita (dobro a zlo, rozum a víra), která 

se propojuje v jednotu, člověk naslouchá svému vnitřnímu vedení. 

Během několika generaci se v průběhu transformačního cyklu akumuluje potřebná energie (strachy a závislosti) ke 

kvantovému skoku, jehož výsledkem může být nová civilizace a „HOMO AQUARIUS“. Jinak řečeno jde o porod 

dítěte z lůna matky (voda, tma) na vzduch a světlo. Pokud se transformace nepovede, tak za cca 26 000 roků dojde k 

dalšímu těhotenskému cyklu. Tento proces je propojen s přechodem věku RYB do VODNÁŘE. Transformace jedinců 

probíhá neustále, ale v tomto období se může transformovat celé lidstvo. 

Popsaný proces změn u jednotlivců ve „správný čas“ a v souladu s přírodními cykly má globální rozměr a nastává 

„TRANSFORMAČNÍ BOD ZLOMU“. Stav před příchodem transformačního bodu zlomu se projevuje extrémy, vše je 

naruby včetně počasí, narůstá polarita, destruktivní procesy se zrychlují a stupňují se na všech úrovních. Tím se 

akumuluje energie na transformační puls s metamorfózou mezi póly. Lokální změny v letech 1918, 1938, 1948, 1968, 

1989, 2020 jsou pouze dílčí fází celého procesu. Jsme připraveni na takovou změnu a příležitost?  

Transformační proces je uměle blokován vládnoucími elitami a většinovou populací, a to paradoxně podporuje 

proces transformace, koncentruje se potřebná energie. Proces graduje nástupem Technokracie v průběhu druhého a 

třetího desetiletí a budou naplněny podmínky k „CELOPLANETARNÍ TRANSFORMACI“. 

• Specifická konstelace planet, zrychlený vývoj jedinců, poslední vývojová fáze před kolapsem civilizace a 

klimatické změny jsou viditelné projevy probíhající transformace. Důležité je správné načasování, které je 

provázané s vnitřním hlasem jedinců a planetárními cykly 

https://www.awashop.cz/digitalni-virtualni-stat-c2834/
https://www.awashop.cz/metamorfoza-c2857/
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Inspirace z přírody: jeden až tři roky před svým skonem má starý strom bohatou úrodu semen, aby zajistil přežití 

svého druhu, rozkladem tlejícího kmene výživu a svým pádem světlo pro růst semenáčků. Tím je dokončen a zajištěn 

koloběh stromu, lesa, civilizace. 

Jak mohou probíhat změny ve společnosti podle jednotlivých civilizačních okruhů? 

Vzhledem k velké různorodosti (materiální, ekonomická, sociální, národností, průmyslová, vzdělaností, hodnotová, 

klimatická, surovinová, historická, náboženská, kulturní, historická, geopolitická atd.), bude vývoj v jednotlivých 

civilizačních okruzích probíhat s odlišnou dynamikou. Jaké faktory ovlivňují myšlení skupin lidí a celých civilizací? 

• Očekávání naplnění proroctví, příchod mimozemšťanů, duchovní spasitel či přechod do jiné dimenze 

• Technické řešení v Průmyslu 4.0, prostřednictvím moderních technologií, virtuální reality, „TECHNOKRACIE“ 

nebo „Digitální demokracie“ 

• Globální mocenské ambice některých států a ovládnutí světa všemi dostupnými prostředky (válka, moderní 

technologie, ekonomika atd.) 

• Rozvojové země usilují o dosažení stejných požitků a blahobytu jako západní civilizace 

• Autoritářské režimy vidí cestu v kontrolované společnosti se sociálním bonusem (tímto směrem se chce 

ubírat Čína, Indie, Rusko, EU a další státy) str. 27 

• Duchovní rozměr člověka, poznání sebe sama, smyslu života, naslouchání vnitřního hlasu u jedinců působí 

na okolní prostředí a ovlivňuje dění ve společnosti 

• Mohou ovlivnit dynamicky probíhající změny většinovou populaci, elity nebo je hybatelem změn někdo jiný 

než člověk? 

Vývoj probíhá odlišně, ale všechny civilizační okruhy řeší stejné základní otázky: přemnožení lidského druhu, 

omezené zdroje, surovin, potravin, vody a energie, polarizace ve společnosti. tyto faktory působí globálně na všechny 

civilizační okruhy.  Jaký bude vývoj globální civilizace v tomto desetiletí? Co si o tom myslíte Vy? 
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6. Základní principy laika společné člověku a Přírodě 

Sleduji postupné změny ve společnosti, přírodě a hledám pro sebe způsoby, jak se zorientovat v nekonečném a 

zrychlujícím se toku informací. Zjišťuji, že není důležité sledovat nekonečné množství různorodých 

informací, které člověka zahltí a paralyzují. Našel jsem děje, které se odehrávají v přírodě a 

společnosti. Porovnáním těchto dějů mohu jednoduše a rychleji odhalit viditelné nerovnováhy a 

deformace. Zde je několik příkladů, které mně posloužily v poznání života a Přírody: 

• Homeostáze (rovnováha uvnitř a vně systému) 

• Symbióza a mykorhiza, vzájemně výhodné spojení a spolupráce v přírodě 

• Různorodost (diverzita) a plasticita je základním znakem každého ekosystému (lokálního i celoplanetárního) 

• Metamorfóza je změna nebo proměna jedné kvality v jinou kvalitu (vývojový proces mezi jednotlivými cykly) 

• Základní 4 živly, země, voda, vzduch, oheň a pulzující život daný energií života (pulzující duch) 

• Schumannova rezonance  

• Plasticita je součástí informačního toku v UNIVERZU, pulzuje v koloběhu bodů obratu a zlomu 

• JIN a JANG (dynamická pulzující rovnováha v prostorové kouli a vzájemná přitažlivost) proces neustálých 

změn, který obsahuje dynamiku i klid 

• Bod obratu a zlomu, bezpečnostní protokoly přírody, jedince i civilizace 

• Vrstvení, vše má vrstvy včetně půdy, vody a vzduchu, které mají různé vlastnosti a zajišťují stabilitu systému 

prostřednictvím vnějšího obalu, který zajišťuje homeostázi vnitřního a vnějšího prostředí 

• Cyklování a pulzování (koloběh), přírody i člověka ovlivňují vnější i vnitřní cykly, které můžeme vnímat jako 

procesy, které probíhají v Univerzu a člověk je může i nemůže ovlivňovat (vývoj přírody a Univerza ovlivňuje 

člověka a naopak), je to živý organismus cyklů propojených metamorfózami 

• Architektura vzájemně oboustranně provázaných pulzujících (např. vibrace, informace, pulz, zvuk, světlo) 

souvislostí (autor této metody je prof. Peter Staněk)  

• Víra v sebe (poznání sebe sama, vnitřní sebedůvěra a odolnost) – pulzující informační tok života, důvěřuj, 

ale prověřuj, pouhé přijímání všeho může být zdrojem závislosti (koncovka „ismus“) 

• Vývojový cyklus, vývojové triády vztahů s metamorfózou: závislý (Jin, temnota, žena), nezávislý (Jang, 

světlo, muž), vzájemně závislý (barevný obsahující Jin a Jang v 3D, rodinný systém s potomky). Mezi 

jednotlivými cykly triády probíhá vývojová metamorfóza s pulzovou vlnou a „bod zlomu“. Proces poznání 

sebe sama, kdo jsem, kde se nyní nacházím, jak vnímám sebe, svoje myšlenky, pocity, vše dobré i zlé, vše, co 

ke mně patří, pozoruju se, jak reaguju, co mě zneklidňuje, na čem a na kom jsem závislý, kdo mě popuzuje, 

provokuje a čím (kde se akumuluje zlost, frustrace, nepochopení, zklamání, neúspěch atd.). Vnímám, kde se 

nacházím v různých rolích (manžel, zaměstnanec, matka, otec, majetek, odpovědnost atd.) na ose vztahové 

triády: závislý, nezávislý a vzájemně závislý, str. 218 

• Pobytem v přírodě se učit (pozorovat, porozumět a napodobit) regeneraci a dobíjení energie 

Seznam těchto bodů je malá část složitých procesů, které probíhají v Přírodě a člověku. Příroda je příkladem 

mnohovrstevné struktury, pestrosti, komplexnosti a provázanosti celého ekosystému. 

HOMEOSTÁZA, SYMBIÓZA, CYKLOVÁNÍ s metamorfózou, PLASTICITA, KVANTOVÁ PROVÁZANOST, RŮZNORODOST, 

Schumannova rezonance, DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA JIN A JANG v PROSTORU, PŮSOBENÍ PLANETY ZEMĚ 

v architektuře vzájemně provázaných souvislostí, TO VŠE NAJDEME PROPOJENÉ V DIVOKÉ PŘÍRODĚ, která je naším 

nepostradatelným, avšak velmi často opomíjeným učitelem! 

Ve starých herbářích jsem se dočetl: pokud se Vám na zahrádce objeví nové léčivé bylinky, je to nabídka (dar) 

přírody, která vám předkládá každý den, co je pro vás vhodné (je na vás, jestli tuto nabídku přírody využijete). Signál 

přírody můžeme například vidět v případě, že má terapeut větší počet opakujících se typů klientů se stejnou 

https://www.awashop.cz/homeostaza-c2083/
https://www.awashop.cz/metamorfoza-c2857/
https://www.awashop.cz/cyklovani-c2866/
https://www.awashop.cz/architektura-souvislosti-c2727/
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diagnózou. Tím dostává terapeut signál, že diagnóza klientů je i jeho téma (může být sám sobě terapeutem v této 

diagnóze), může lépe vidět a pochopit klienty i sám sebe. 

Homeostáza, co znamená toto záhadné slovo? 

Homeostázou (má symbol čtyřlístku) můžeme nazvat stav (vyrovnávací mechanismus uvnitř a vně systému), kdy 

člověk, jeho orgány, divoká příroda, společnost nebo něco jiného, jsou v rovnováze uvnitř a vně. Homeostáza funguje 

i bez aktivní činnosti člověka, dokáže ji však narušit. Homeostázu můžeme jednoduše demonstrovat na integritě 

člověka, kdy je soulad mezi slovy a činy. Příkladem nesouladu můžeme vyjádřit citátem „pije víno a káže vodu“. Níže 

uvádím příklady homeostáze, které můžeme vidět všude kolem nás: 

• Homeostáze člověka mezi vnitřním a vnějším prostředím je zajišťována prostřednictvím kůže, vody, 

mikrobiomu a současně souladu rozumu a emocí 

• Slupka plodů je na rozhraní dvou světů (např. banánu), zajišťuje jejich dynamickou rovnováhu uvnitř a vně 

• Acidobazická rovnováha organismu je rovnováha mezi kyselinami a zásadami v organismu, draslík se 

sodíkem pomáhají udržovat žádoucí tlak a správný poměr tekutin v tkáních  

• Hojení poškozené pokožky (odřeniny, popáleniny, řezné rány atd.) a srůst kostí 

• Kolísání teploty (krátkodobé i dlouhodobé) na Zemi vlivem slunečního záření je provázáno s dalšími cykly, 

které zajišťují homeostázi planety 

• Energeticko-informační propojení nadzemního a podzemního ekosystému je zajištěno pomocí nadzemní 

části rostlin (fotosyntéza) a kořenů rostlin s houbami (mykorhiza) 

• Koloběh přemnožení a vymírání živočišných a rostlinných druhů v souladu s cykly Vesmíru 

• Koloběh jin a jang, základní zákon Univerza (např. Taoismus, FENG SHUI, akce a reakce, den a noc atd.) 

• Přirozená obnova lesního ekosystému provázaná s glaciály a interglaciály 

• Rodina (muž, žena, děti, rodiče, prarodiče), rodové linie, duchovní a materiální svět člověka 

• Smysl života, víra v sebe, vnitřní síla, přizpůsobivost, touha po poznání jsou důležité pro přežití člověka v 

jakékoliv situaci 

• Tančící pár na parketu, nebo spolupráce levé a pravé hemisféry mozku  

• MIKROORGANISMY a houby propojují pevninu, oceány a atmosféru planety, zajišťují dynamickou 

rovnováhu prostřednictvím provázaných cyklů na planetě společně s VODOU (různá skupenství) a 

planetárním systémem v UNIVERZU 

• Fotorespirace je opak fotosyntézy, tyto procesy se spolupodílejí na udržování hladiny a koloběhu kyslíku v 

celém ekosystému 

• Díky fotosyntéze a pohlcování CO₂ vytváří listy stromů cukr, který putuje ke kořenům, část cukru si odebírají 

houby díky mykorhize, houby naopak poskytují kořenům vodu, živiny a tím podporují fotosyntézu a růst  

• Malý, velký a podzemní vodní cyklus zajišťuje koloběh vody a energie prostřednictvím vegetace a současně 

propojují podzemní a nadzemní svět 

ZAMYŠLENÍ LAIKA: ROZUMOVĚ MYSLÍCÍ ČLOVĚK POTŘEBUJE I EMOCE, POKUD JSOU V HARMONII EMOCE, 

DUCHOVNO A ROZUM, je ČLOVĚK v HOMESTÁZI. Co si o tom myslíte VY? 

Homeostáze je základních puzzle v pestré mozaice společně se symbiózou, metamorfózou a architekturou 

vzájemných souvislostí (propojení všeho se vším v čase a oboustranně v prostoru). Tyto puzzle jsou 

společné pro Přírodu, člověka a civilizaci. str. 218 

• Homeostáze je základní zákon, který platí pro živý a neživý svět včetně člověka  

https://www.awashop.cz/homeostaza-c2083/
https://www.awashop.cz/draslik-c118/
https://www.awashop.cz/cinske-byliny-c1376/
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Symbióza a různé projevy 

Symbióza je termín označující jakékoli oboustranně výhodné soužití dvou a více organismů, které si vyměňují 

například organické a anorganické látky. Symbióza je dynamický, vzájemně provázaný proces oboustranných vazeb, 

které mohou mít pozitivní i negativní účinky, protože i symbióza zajišťuje z pohledu Přírody dynamickou rovnováhu. 

• Vegetace propojuje energeticko-informační systém založený na fotosyntéze (přítomnost slunečního záření) 

s podzemním energeticko-informačním systémem (bez přístupu světla) na mykorhize 

• Vejce (žloutek a bílek), jedinečné spojení, které existuje v symbióze (vejce symbolizuje zrod nového života, 

spojení světla a tmy) 

• Symbiotický vztah přátelských a nepřátelských mikroorganismů, virů a bakterií (mikrobiom člověka, rostlin 

a dalších živočichů, který je vzájemně provázaný)  

• Symbiotický vztah mezi rostlinami a člověkem (rostliny produkují kyslík a spotřebovávají CO₂, u člověka je to 

naopak), probíhá výměna energií a informací 

• Vnitřní, vnější diverzita (vegetace, živočichové, člověk, civilizace, Vesmír), přírodní cykly a mikroorganismy 

jsou motorem vývoje v UNIVERZU 

• Mravenci žijí v symbiotickém vztahu s mšicemi a některými houbami. Mravenci mšice chrání a dostávají za to 

medovici. 

Mykorhiza, podzemní energetická a informační síť 

Proč je mykorhiza pro rostliny a stromy tak důležitá? Jde o symbiotické soužití hub s kořeny rostlin v podzemním 

ekosystému bez přístupu světla. Rostliny, díky houbové síti, zvětší násobně dosah kořenového systému a tím se zvýší 

schopnost přežití v době sucha, protože mezi nimi probíhá výměna vody s minerály za energii (cukry a tuky). 

Narušená mykorhiza je jednou z příčin, proč dochází k devastaci přírody. Sucho společně s chemizací zemědělství a 

hospodářských lesů se stávají „škodnou v revíru“, která likviduje složitý ekosystém systém. Co vše dokáže mykorhiza? 

• Je podzemním internetem a energetickou sítí rostlin, hub a živočichů, která je propojená s nadzemní 

internetovou a energetickou síti, oba systémy propojuje koloběh vody, dusíku a uhlíku 

• Je podzemní rodinou, komunitou nebo obcí, která podporuje své členy v nouzi, společně mezi sebou 

vzájemně komunikují, předávají si energii a informace 

• Využívá ji více jak 90 % všech rostlin, kromě výměny „energie“ dochází i k přenosu informací ve formě 

chemických látek, elektrických signálů a dalšími nám neznámými způsoby a cestami 

• Existuje min. 500 miliónů roků a byla, podle některých vědců, jednou z příčin (společně s fotosyntézou) 

přechodu života rostlin z vody na souš (díky houbám a dalším mikroorganismům) 

• Je nepostradatelná pro rozmnožování některých druhů rostlin a současně některé rostliny prostřednictvím 

mykorhizy vedou biologickou válku proti jiným druhům rostlin (mykorhiza v sobě obsahuje obě polarity, 

které jsou v dynamické oboustranně provázané rovnováze) 

• Narušená mykorhiza v přírodě nám zrcadlí narušené vztahy a komunikaci ve společnosti 

Diverzita, různorodost 

Diverzita je přirozená vlastnost přírody, která umožňuje koloběh a dynamický vývoj, který je provázaný se změnami 

ročních období i střídáním doby ledové a meziledové atd. Diverzita a její vlastnost „plasticita“ (pulzování, zmenšování 

a zvětšování různorodosti) umožňuje díky vzájemné provázanosti ekosystémů reakci na změnu podmínek na planetě 

způsobenou člověkem nebo přírodními cykly. Čím je větší různorodost a pestrost, tím je také větší plasticita a 

odolnost celého ekosystému. Pokud však diverzita klesá, zaniká i rozmanitý život v přírodě (ekosystém je zranitelný a 

https://www.awashop.cz/fotosynteza-c2862/
https://www.awashop.cz/mikrobiom-c1799/
https://www.awashop.cz/mykorhiza-c1774/
https://www.awashop.cz/diverzita-c2864/
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následuje očistný proces, kterému říkáme např. „kolaps nebo zhroucení“). Neustálý koloběh rozpínání a smršťování 

nebo ohřívání a ochlazení je přirozený a umožňuje vývojovou metamorfózu člověka a Přírody. 

• Diverzita není konstantní, reaguje pružně na změny v přírodním ekosystému a cyklicky se mění 

• Dílčí destrukce jednotlivých subsystémů následně vedou k řetězové reakci a zhrocení celé civilizace 

ČÍM VĚTŠÍ JE RŮZNORODOST, TOK A PLASTICITA, TÍM VĚTŠÍ JE STABILITA, KTERÁ JE PROPOJENÁ SE 

SYMBIÓZOU, FOTOSYNTÉZOU, HOMEOSTÁZOU A DALŠÍMI PROCESY V PŘÍRODĚ (roste a sílí přírodní 

ekosystém) A NAOPAK (klimatické změny způsobené přírodními cykly a člověkem ovlivňují diverzitu ekosystému a 

tím následně ovlivňují koloběh vzniku a zániku všech systémů a civilizací v UNIVERZU)  

Pokud se proces snižování diverzity zrychluje, a to i v důsledku celoplanetárního působení člověka, dosáhne mezní 

situace, dojde k bodu zlomu a nastává dominový efekt (řetězení událostí), jehož důsledkem je kolaps celého 

ekosystému v souladu s přírodními cykly. 

Diverzita je další základní puzzle v pestré mozaice společně s homeostází, symbiózou, bodem obratu a zlomu, 

metamorfózou a s architekturou vzájemných souvislostí. Tyto puzzle jsou společné pro Přírodu, člověka 

a civilizaci. str. 218 

Míra diverzity je klíčovou podmínkou pro zásadní globální změnu (transformaci). Ztráta diverzity je 

likvidátorem systému a spouštěčem transformačního vývojového procesu (člověka, přírody), která čeká na 

aktivaci v nastávajícím období, str. 111 

ZAJÍMAVOST: Čím více se mění tepová frekvence srdce (variabilita srdeční frekvence), tím vyšší je odolnost a 

přizpůsobivost srdce (ta roste i ve vazbě na rostoucí hladinu harmonie srdce a mozku) i člověka vůči životu a změnám 

(vnitřním a vnějším). GREGG BRADEN 

Kde dochází k poklesu diverzity a jaké to má důsledky? 

Poklesem diverzity v přírodě a lidské civilizaci se tlakuje „Papinův hrnec“, jehož důsledkem po překročení mezních 

hranic prostřednictvím „bodu zlomu“, je změna a nalezení nové dynamické rovnováhy v ekosystému. Diverzitu a její 

pulzování (plasticitu) podporuje také neustálý dynamicko-statický proces rození a umírání. 

Diverzita má v sobě obsažené „bezpečnostní protokoly“ (mezní hranice celistvosti, limity, bod obratu a zlomu) 

například vůči vyhynutí nebo přemnožení druhů, důkazem může být pět hromadných vymírání druhů, přesto byla 

zachována kontinuita života na planetě Zemi, došlo ale ke změně skladby fauny a flóry, neobnovila se původní 

skladba. Lidský faktor za poslední dvě století zásadně narušil přirozený koloběh cyklů a to může mít dalekosáhlé 

důsledky pro život na planetě.  Za kritickou hranici diverzity druhů může být považována úroveň ve výši cca 10 až 20 

%. Pokud je překročena, nastává bod zlomu, diverzita degraduje, zaniká a následně vzniká nová jiná kvalita ve 

vývojovém procesu, který je v homeostázi s UNIVERZEM. Pokud směřujeme ke změně interglaciálu v glaciál, můžeme 

očekávat zásadní změny i ve skladbě fauny a flóry na Zemi! 

• Mizí střední vrstva, roste chudoba, bohatství se koncentruje v rukou úzké skupiny městské populace 

• Velké lány polních, lesních a vodních monokultur a omezená diverzita krajiny způsobují pokles diverzity 

fauny, flóry, to se projevuje i v nedostatku vody, tento stav však podporuje přemnožení živočišných a 

rostlinných druhů (kůrovec, hraboši, lesní zvěř, jmelí, bakterie atd.) 

• Je narušená rodinná, sociální a společenská diverzita konzumním způsobem života a sociálními sítěmi 

(komunikace se přesouvá do virtuálního digitálního ekosystému str. 93) 

• Přestože roste počet obyvatel, klesá počet různých etnik, jazyků a domorodých kmenů díky sjednocování, 

tím roste dominance určité části populace (západní konzumní model) a to podporuje rozvoj obchodu, stavbu 

komunikací, stěhování do měst, globalizaci 

https://www.awashop.cz/glacial-a-interglacial-c2997/
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• Západní životní styl a jeho globální export způsobil ohromnou provázanost ve všech oblastech a tím i velkou 

zranitelnost a křehkost diverzity (tento proces na jedné straně zvyšuje životní úroveň některých chudých 

států, přináší pracovní příležitosti, umožňuje přístup ke konzumnímu západnímu stylu a jeho kultuře atd., na 

druhé straně však přináší rozklad místní kultury a různých vrstev diverzity). Západní civilizace 

vyměnila krátkodobý zisk a moc za dlouhodobý vzájemný rozvoj a spolupráci, důsledkem bude kolaps 

civilizace 

• Přirozená nerovnost pohlaví daná lokálními odlišnostmi a zvyky je narušena rovností všech pohlaví, které 

jsme dosud neznali 

• Jednotná výuka ve školách bez praxe (nízké mzdy učitelů, ztráta společenského respektu, to jsou faktory 

filtrující řady učitelů a jejich úroveň) daná pevnými osnovami, které neumožňují plně využít kreativitu učitele 

a rozdílnou úroveň žáků 

• Vzniká nerovnováha mezi městem (přelidněné oblasti) a venkovem (vylidněné oblasti), nerovnováha je 

podpořená nedostatkem vody, suchem, nedostatečnou infrastrukturou 

• Nulové a záporné úrokové sazby narušily přirozenou diverzitu a urychlily růst majetkové nerovnosti ve 

prospěch elit (str. 90) 

• Dynamický růst populace a činnost člověka způsobuje pokles diverzity fauny a flóry, směřujeme k 6. 

vymírání druhů. Snižování diverzity má celoplanetární charakter a je také důsledkem kapitalismu 21. století 

• Neexistuje žádná civilizace, která by procházela postupným vývojem v celém období 12 000 roků, v průběhu 

tohoto období docházelo k zániku starých a vzniku nových civilizací v důsledku poklesu diverzity a 

klimatickým změnám  

• Západní způsob stravování je typický příkladem narušením přirozeného cyklu „dostatku a nedostatku 

potravin“ (monokultura celoročního nadbytku potravin) a ročních období (jiná strava je vhodná v zimě a 

v létě, nyní máme stravu stejnou celý rok), tím je narušena diverzita a vytváří se prostor pro vznik civilizačních 

nemocí, které jsou podpořeny poklesem kvality potravin a nezdravým životním stylem zejména ve městech 

• Vražedná bakterie (Xylella fastidios) ničí monokulturní sady olivovníků (Itálie, Španělsko, Portugalsko, 

France, Írán) tím, že brání vstřebávání vody, šíří se drobným hmyzem postihuje asi 350 typů rostlin, včetně 

vinné révy, citroníků či mandlovníků 

• Lesní smrkové monokultury způsobují pokles diverzity a oslabení celistvosti, důsledkem je hromadné 

napadání škůdci, kteří se rychle množí a způsobují kolaps lesního a půdního ekosystému 

• Pravidelné sekání trávníku způsobuje snížení druhové pestrosti rostlin a živočichů, zvyšuje se náchylnost 

k vysychání, je omezena schopnost zadržovat vodu, vznikají umělé ostrovy, které brání přirozenému šíření 

fauny a flóry v přírodním prostředí  

• Nástup invazivních druhů mikroorganismů, rostlin a živočichů, které mají schopnost přežít, rychle se 

přizpůsobují nepřátelskému okolí a následně agresivně vytlačují původní druhy, rozvrací společenstva 

baktérií, fauny, flóry a celé ekosystémy, díky člověku a jeho celoplanetární migraci se tento proces zrychlil a 

má globální destruktivní účinek na diverzitu, která může vést až k masovému vymírání druhů 

• Před více jako 5 000 roky Amazonský prales neexistoval, nyní vytváří unikátní ekosystém fauny, flóry a je 

součástí pevninských „plic planety“, díky intenzivní činnosti člověka a klimatickým změnám dochází k jeho 

degradaci 

• Stromy a jiné rostliny mají svůj mikrobiom, podobně jako půda, voda a celá Příroda. Mají také stromy 

narušenou diverzitu mikrobiomu? Jak se to projevuje? Je narušená diverzita mikrobiomu jedním z důsledků 

devastace lesů a příčinou sucha v krajině? Nebo je to masivní šíření škůdců, invazivních druhů rostlin a 

stromů? Co si o tom myslíte Vy? 

 

 

 

https://www.awashop.cz/zaporne-urokove-sazby-c2893/
https://www.awashop.cz/zpracovane-potraviny-c2996/
https://www.awashop.cz/amazonsky-prales-c2922/
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Metamorfóza 

Metamorfóza (transformace, vývojový proces zániku přes temnotu a nový zrod) je změna nebo proměna jedné 

kvality v novou kvalitu prostřednictvím „bodu zlomu“. Metamorfóza je také vývojová triáda sebepoznání jedince 

nebo společnosti na ose: „závislý, nezávislý a vzájemně závislý“, která probíhá prostřednictvím pulzové změny, což 

může být emotivní prožitek, prostřednictvím kterého dojde ke změně myšlení a rozpuštění programů nebo bloků, 

které bránily ve vnímání reálného světa atd. 

• Metamorfóza je vývojový proces mezi jednotlivými cykly (např. galaxie, planety, hvězdy, horniny, rostliny, 

zvířata, člověk, civilizace) 

• Změna hornin (tlakem, teplotou nebo chemickými látkami), změna při vývoji zvířat (hmyzu, ptáků, 

obojživelníků atd.) a vývojová změna u rostlin (z květů vyroste plod) 

• Vývojové (puberta, ovulace, menopauza atd.) změny u člověka na fyzické, duševní i duchovní úrovni 

• Změna obchodního, společenského nebo civilizačního modelu prostřednictvím kolapsu původního modelu, 

který je prostřednictvím metamorfózy vystřídán novým 

• Ke zpomalování nebo zrychlování procesu metamorfózy dochází při změně podmínek (způsobených 

kumulací vnějších, vnitřních faktorů a jejich polarizací) 

• Zrychlování frekvence planety (Schumannovy frekvence str. 144) Země může přispívat k zrychlenému 

vývojovému procesu na planetě a zpomalováním frekvence naopak 

• Zrychlování a zpomalování je přirozená vlastnost metamorfózy s pulzovou změnou a plasticitou mezi 

jednotlivými cykly koloběhu (např. rozpínání a smršťování, zahřívání a ochlazování, dostředivost a 

odstředivost atd.), který je provázaný v dynamické rovnováze v UNIVERZU 

• Metamorfóza vody na led, pokud se ochlazuje a mění se voda v led, často dojde ke zvukovému projevu 

v podobě prasknutí, tento jev pozorujeme v zimě na řekách a přehradách 

• Za vývojovou metamorfózu můžeme považovat stav, kdy semeno stromu na tlejících zbytcích svého rodu 

vyklíčí a vyroste nový strom, podobně jako z oplodněného vajíčka se narodí nový lidský potomek 

• Pokud člověk prochází vývojovou metamorfózou, reaguje jinak na změnu vnějších podmínek a to současně 

vytváří prostor pro sebepoznání, sebeovládání, případně i duchovní metamorfózu, která zrychluje vývojový 

proces jedince, důležitá je rovnováha materiální a duchovní složky 

Schéma metamorfózy u jedince: nová informace vytváří emotivní prožitek, který způsobí pulzovou změnu 

s metamorfózou, tím dochází ke změně myšlení, poznání či pochopení k tzv. AHA efektu. Tím dochází k rozpuštění 

programu nebo bloku a vytváří se nové propojení. Tento proces můžeme vědomě podpořit vývojovou triádou 

sebepoznání (závislý, nezávislý a vzájemně závislý, str. 216), která umožňuje vývojovou metamorfózu jedince a 

následně i společnosti či civilizace. Změna se urychluje zhoršováním podmínek okolního prostředí. 

• Vývojová metamorfóza s pulzovou změnou může být u jedince ovlivněna setkáním s jinou osobou, knihou, 

informací, myšlenkou atd., která může způsobit zásadní transformační změnu myšlení nebo pohled na vnitřní 

i vnější svět (ke změně postoje dojde přirozenou vlastní cestou). V tomto případně se jedná o „KLIDNOU 

CESTU TRANSFORMACE“ 

• Vývojová transformace s metamorfózou jedince může proběhnout „silným emotivním šokem“, kdy 

například jedinec ztratí to, na čem nejvíce lpí (majetek, partner, nemoc, pracovní pozice atd.). V tomto 

případě se jedná o „VYNUCENOU CESTU TRANSFORMACE“ 

• Za určitých podmínek, může být vývojová transformace s metamorfózou jedince propojena 

s metamorfózou společnosti (např. 1918, 1939, 1948, 1968, 1989, po roce 2020) a Přírody (např. klimatická 

změna). Emotivním transformačním šokem prochází současně jedinec, společnost a Příroda. V tomto případě 

dochází ke kumulaci více faktorů, dochází ke kaskádovitému efektu změn, které mohou vyústit ve změnu 

společenského řádu (civilizačních modelů) v nových klimatických podmínkách. V tomto případě se jedná o 

„VYNUCENOU GLOBÁLNÍ CIVILIZAČNÍ CESTU TRANSFORMACE“ 

https://www.awashop.cz/metamorfoza-c2857/
https://voda235.webnode.cz/schumannova-rezonance/
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• Příklad z praxe: Čolek a jeho vývojová metamorfóza prostřednictvím “bodu zlomu“, která mu umožní život 

ve vodě i na souši, str. 206,125 

V současné vyspělé západní civilizaci prochází metamorfózou různé segmenty například doprava, energetika, 

průmysl, zemědělství, lesnictví, bankovnictví, ekonomika atd. Tento společensko-přírodní proces, který je urychlený 

klimatickými změnami, nám ukazuje, že nás čeká postupná nebo skoková celoplanetární metamorfóza celé civilizace. 

Metamorfóza je další základní puzzle v pestré mozaice společně s homeostází, symbiózou, diverzitou a 

architekturou vzájemně provázaných souvislostí. Tyto puzzle jsou společné pro Přírodu, člověka a 

civilizaci, str. 218  

Vývojová metamorfóza s pulzovou změnou je jedním z nejdůležitějších procesů, kterou prochází 

současná civilizace v tomto desetiletí. Signály vidíme ve společnosti i Přírodě v podobě nárůstu “extrémů“ a chaosu. 

Základní živly a pulzující život 

4 základní živly (elementy) vznikly podle Jozefa Zezulky z jednoho bodu, jde o vodu, vzduch, zemi a oheň (Slunce), 

působí v cyklech, jsou vzájemně provázané v dynamické rovnováze, podporují se a současně oslabují (mají v sobě 

vnitřní polaritu a pulzování). Mezi základními 4 živly probíhá metamorfóza s vývojovými pulzy (body zlomu mezi 

dostředivým, odstředivým pohybem a také mezi teplem a chladem), která zajišťuje tok energie, informací a diverzitu 

života. 

• Země (znamení: panna, kozoroh, býk) u rostlin je podporována tvorba kořenů, pokud se měsíc nachází 

v zemském znamení 

• Oheň (znamení: lev, střelec, beran), u rostlin je podporována tvorba semen, pokud se měsíc nachází v 

ohnivém znamení 

• Voda (znamení: rak, štír, ryby), u rostlin je podporována tvorba listů a výhonků, pokud se měsíc nachází ve 

vodním znamení 

• Vzduch (znamení: blíženci, váhy, vodnář), u rostlin je podporován proces kvetení a plodů, pokud se měsíc 

nachází ve vzdušném znamení 

Dynamickou rovnováhu člověka i planety zajišťuje střídání 4 živlů, kterými prostupují organismy. Makro a mikro 

svět je vzájemně propojen v dynamické rovnováze a vzájemně si ji zrcadlí (dualita, jak nahoře, tak dole). 

Schumannovy rezonance 

Schumannova rezonance („atmosférický tep“, puls Země, SR) představuje magnetickou frekvenci na úrovni 7,83 Hz, 

která vzniká v elektromagnetickém poli Země. Elektromagnetické změny, které se odehrávají v zemském jádře, 

následně ovlivňují zemský povrch, ionosféru a živé bytosti na planetě.  

• Planeta Země pulzuje, zvyšuje a snižuje svoji vibrační frekvenci a mění i zvuk, který vydává 

• Podle některých měření Zemské magnetické pole posledních 2000 let slábne a to může naopak zvyšovat růst 

vibrací planety Země (SR se zvyšují)  

• Schumannova rezonance podle některých zdrojů souvisí s Pyramidami (Egypt, Vysoko, Čína) a cykly vody 

• V roce 2014 se frekvence Schumannova rezonance odchýlila od obvyklé úrovně 7,83 Hz a vzrostla na úroveň 

15-25 Hz. Tato událost může mít souvislost s počátkem viditelných klimatických změn (růst teploty a sucha) 

• SR může být provázaná se Slunečními cykly (Sluneční maxima a minima) a pulzy Země (rozpínání, smršťování) 

Změny planety Země a Schumannova rezonance jsou další základní puzzle v pestré mozaice společně 

s homeostází, diverzitou, symbiózou, metamorfózou, „bodem obratu a zlomu“ a architekturou 

vzájemných souvislostí. Tyto puzzle jsou společné pro Přírodu, člověka a civilizaci. Více str. 218 
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PLASTICITA 

Plasticita zajišťuje oboustranné propojení systémů a tím podporuje komunikaci, koloběh, diverzitu, odolnost a 

přirozenou obnovu Přírody, podporuje zadržování vody, migraci rostlin, zvířat. I náš mozek má plasticitu tzv. 

NEUROPLASTICITU, která podporuje schopnost lokálních neuronových sítí a systémů měnit svou topografii a 

uspořádání v reakci na nové informace, senzorickou stimulaci, vývoj, poškození nebo dysfunkce. 

• Plasticita je komplexní schopnost se rychle přizpůsobit novým podmínkám, má v sobě dvě polarity: tvořivý 

informační tok, který se může změnit v destrukční informační tok  

• Základní vlastností plasticity je „INFORMAČNÍ TOK“, který propojuje vše ve svém okolí v dynamické 

rovnováze 

• Stará spojení zanikají a současně vznikají nová spojení prostřednictvím pulzující plasticity a „BODU ZLOMU“, 

zůstává pouze plně efektivní síť, zajišťující vzájemné propojení  

• Různé formy PLASTICITY probíhají na základě stejného principu, avšak za různých podmínek nebo v 

omezeném rozsahu. Příkladem plasticity je třeba ztráta končetiny nebo smyslového orgánu, která následně 

vede k modifikaci rovnováhy senzorické aktivity přijímané mozkem a dojde k vytvoření nového informačního 

toku v rámci lidského těla.  

• Diverzita je propojená s PLASTICITOU, která přirozeně pulzuje a tím podporuje obnovu diverzity, plasticita 

(ne)může existovat bez polarity, dynamické rovnováhy, bodu zlomu a obratu atd. 

PLASTICITA (staré spojení) - BOD OBRATU - BOD ZLOMU - BOD OBRATU - PLASTICITA (nové spojení v nové kvalitě) 

Plasticita je další základní puzzle v pestré mozaice společně s homeostází, diverzitou, symbiózou, 

Schumannovou rezonancí, metamorfózou, bodem obratu a zlomu a architekturou vzájemných. Tyto 

puzzle jsou společné pro Přírodu, člověka a civilizaci. str. 218 

JIN a JANG, dynamická rovnováha a přitažlivost 

Základní zákon UNIVERSA (JIN a JANG), který ve svých základních úvahách a filosofii „DE LUCE“ používám jako              

“ KOMPAS“. Je to proto, abych se dokázal v záplavě toku informací zorientovat a najít směr své 

cesty. Mezi polaritami JIN a JANG neustále pulzuje informační tok tvoření TAO. V Indii je zákon 

dynamické rovnováhy nazván „KARMA (dynamická rovnováha ve fyzické i duchovní rovině)“. 

Základní teze dynamické rovnováhy: 

• Svět je v neustálém pohybu (koloběhu), stálost neexistuje 

• Detail nelze oddělit od celku, celek nelze oddělit od detailu, protože jsou vzájemně provázané 

• Protiklady harmonizují krajnosti (dynamická rovnováha) v jeden celek 

• Polarita v sobě obsahuje neustálou dynamiku, různost a metamorfózu s bodem zlomu a plasticitou 

• Dynamickou rovnováhu zajišťují „body obratu“, dynamická rovnováha pulzuje mezi póly JIN a JANG, po jejich 

překonání nastává „bod zlomu“ a následuje obnovení dynamické rovnováhy v nových podmínkách 

prostřednictvím polarity, plasticity, diverzity atd. Body obratu a zlomu jsou stabilizující a současně 

dynamizující faktory informačního toku, které zajišťují dynamickou rovnováhu v UNIVERZU. Narušení vnitřní 

nebo vnější rovnováhy působí na okolní subjekty a ekosystémy, jejich vzájemným působením se vyrovnává 

informační tok mezi jedinci, společností a Přírodou, kde platí přírodní zákony (str. 11) 

Pro lepší názorné pochopení v praxi jsem plošnou monádu Jin a Jang transformoval do prostorové podoby koule, 

která lépe demonstruje vztah všech částí k celku (JIN a JANG v prostoru včetně viditelné a neviditelné složky). 

 

 

http://biofeedbackbrno.cz/dyslexie/
http://biofeedbackbrno.cz/mozek/
https://www.awashop.cz/signatura-rovnovahy-c1633/
https://www.awashop.cz/signatura-rovnovahy-c1633/
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Příklady z praxe, jak můžeme vnímat a chápat Jin a Jang s energií Čchi 

• Já jsem (duše) - já chci (myšlenka – duch, vše prostupuje) - dělám 

(realizuji, zhmotňuji - hmota), toto je základní, zjednodušený, 

tvořící proces Univerza 

• Mozek (muž) - srdce (krev) - oblast střev (žena) 

• Krev (okysličená a odkysličená krev) pulzuje a mění 

polaritu, mozek i oblast střev nemění polaritu, ani polohu  

• Josef Zezulka: Život je tep (síla) mezi dvěma póly (kmitání mezi 

nimi), probíhá neustálé rytmické pulzování, (např. tep srdce, 

rytmus dechu, střídání dne a noci, střídání ročních období, 

pulzace vesmíru atd.) rytmické pulsování se projevuje všude, kde 

je život. 

• PARACELSUS tři principy: sal (sůl) – pevná, sulfur (síra) – hořlavá, výbušná, mercurius (rtuť) – prchavá, vůně 

• MOZEK - SRDCE -STŘEVO, prostřednictvím srdce pulzuje krev (okysličená a odkysličená) jako chlorofyl u 

rostlin 

• Stvořitel – země (duch) : jedinec, jeho předci (rozum, poznání) a nehmotná složka (víra, meditace), 

informační vesmírné pole pulsuje a propojuje rozumové poznání a víru, díky tomu dochází k syntéze rozumu 

a víry v jeden celek (moudrost) 

• Světlo (Slunce) a stín (Saturn), světlá a temná stránka celistvosti člověka v koloběhu života (Jung, 

psychologie) 

• Od kořenů přes kmeny až do koruny stromu pulsuje míza, koruna a kořeny jsou póly 

• Logika a ne logika (emoce), jsou jen dvě strany jedné mince, emoce mají vždy dva póly (pozitivní a negativní), 

pokud se zastaví tok energie díky bloku nebo programu, vzniká zánět v těle 

• Taneční pár, muž se ženou  

• Spolupráce levé a pravé hemisféry nebo u rostlin fotosyntéza a mykorhiza (podzemní a nadzemní svět) 

• Stabilní vztahy = pomalý vývoj, nestabilní vztahy = rychlý vývoj a jejich koloběh 

• Koloběh sladké a slané vody, která pulzuje mezi pevninou a oceány, současně probíhá koloběh teplé a 

studené vody v různých vrstvách oceánů mezi jižním a severním pólem prostřednictvím termodynamického 

čerpadla, tyto procesy jsou součástí dynamické rovnováhy na planetě Zemi 

• Chaos a řád jsou provázané s pulzovou změnou a bodem zlomu v dynamické rovnováze  

• Podle Védské tradice pomocí tří sil cirkuluje informační tok v UNIVERZU, BRAHMA (vytváří), VIŠNU (udržuje), 

ŠIVA (ničí) 

• Centralizace a decentralizace měny (příkladem decentralizace může být Bitcoin nebo jiné digitální měny), 

příkladem centralizace „dolar“, který je hlavní rezervní a obchodní měnou) 

• Nemoc je provázaná s tělem i duší, kde díky blokům a programům nepulzuje informační tok, léčením pouze 

těla bez odstranění bloků nebo programů, dochází k opakované remisi 

• Dynamickou rovnováhu na planetě zajišťují voda v různých skupenstvích a mikroorganismy 

• Dostat rybu a dovednost chytat rybu je forma dynamického koloběhu vývojového procesu jedince 

(společnosti, civilizace) 

• Everettova teorie vesmíru, neustálé rozdvojování (náhoda neexistuje, existují všechny možnosti současně) 

• Lidské buňky a mikroorganismy v lidském těle jsou vzájemně provázané v dynamické rovnováze 

• Koloběh života, postupný rozpad (entropie) prostřednictvím „bodu zlomu“ a opět nový zrod 

• Obchod a finance představují dvě strany téže mince v dobře fungujícím mezinárodním platebním systému 

Polarity (jiskření, které se zde odehrává) jsou důležité body na vývojové cestě, bez poznání a propojení polarit není 

možný informační tok ani vývoj jedince, civilizace a Vesmírů  

https://www.awashop.cz/paracelsus-c1575/
https://www.awashop.cz/fotosynteza-c2862/
https://www.youtube.com/watch?v=FI3Eg5jKsaY
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Polaritu s dynamikou, různorodostí, tokem a pulzovou změnou v čase můžeme vnímat 

například v podobě: 

Některé příklady, jak dle mého chápaní můžeme také vnímat polaritu a její pulzy z pohledu celku a části: 

• Rodina – rod (rodová linie), člověk (národnost) – společnost (stát, civilizace), lidské populace pulzují 

v závislosti na klimatických změnách, polarita jedinců ovlivňuje lokální a globální úroveň a současně je 

provázaná s cykly v přírodě v dynamické rovnováze 

• Strom – les, v lese probíhá cyklus obměny, kdy les zůstává a skladba stromů a jejich stáří se mění v čase  

• Rostlina – pestrá, divoká louka (některé mizí, jiné se nově objevují), neustálý koloběh růstu a zániku 

• Déšť – mraky (malý a velký koloběh vody), kapka vody – potok (řeka, moře) 

• Člověk - Příroda a jejich neustálý vývojový proces v UNIVERZU (s vývojem člověka se vyvíjí i příroda a naopak) 

• Voda je vodičem tepla a za určitých podmínek se stává izolantem (při teplotě nad 850 °C), voda také mění 

svá skupenství, pevné (led), tekuté (voda) a plynné (vodní pára) 

• Humus – půda s organickou hmotou 

• Polarita bohatých a chudých v rámci společnosti nebo globalizované civilizace (střední vrstva udržuje 

rovnováhu systému, pokud zmizí, nastává kolaps společnosti) 

• „Autokracie a „Demokracie“, které spolu soupeří, nyní již vykukuje třetí vývojová fáze v podobě 

transformační „Technokracie“  

• Fyzické tělo jedince (hmotná část, která má tělesné dispozice), duše (nehmotná část, která má programy a 

bloky) a pulzující duch mezi póly (informační tok, který vše propojuje a zajišťuje dynamickou rovnováhu 

všech systémů v UNIVERZU) 

• Západ Slunce (přechod ze světla do tmy, kdy dochází ke ztišení Přírody a k „bodu obratu“) a východ Slunce 

(přechod ze tmy do světla) v rámci celého cyklu dne, kdy každý den je jiný  

• Střídání dne a noci, léta a zimy, interglaciálu a glaciálu 

• Saprotrofní houby podporují rozklad stromů, naopak mykorhizní houby podporují jejich růst 

• Termohalinní cyklus zajišťuje proudění teplé a studené vody (sladké i slané) v různých patrech oceánů 

• Různorodost v přírodě je spojená s vývojovými cykly (koloběhem), které snižují, anebo naopak zvyšují 

diverzitu a tím podporují dynamickou rovnováhu v UNIVERZU 

• Součástí polarity jsou body obratu a zlomu, po jejichž překročení dochází ke kolapsu či regeneraci systému  

Níže je uvedeno několik příkladů, parametrů, které ovlivňují, podporují nebo jsou součástí koloběhu Jin a 

Jang v prostoru: 

• Plasticita, diverzita a pulzování (smršťování, roztahování nebo změna teploty – teplo a chlad) s 

vývojovou metamorfózou v prostoru reagují na vnitřní a vnější prostředí  

• Dynamická rotace v prostoru s lokálním zastavením, dynamika pohybu se mění v souladu a v dynamické 

rovnováze s celkem. Přizpůsobivost a reakce na změnu podmínek (např. sklon osy) a současně její 

nepřizpůsobivost 

• Jin a Jang se vyskytuje současně na různých místech v prostoru  

• Různorodost ve všech úrovních, součástí je i individualita a duchovní rozměr 

• Vzájemné propojení jedince (společnosti, civilizace atd.) v prostoru, jak vně, tak i uvnitř (homeostáza) 

• Vývoj člověka a současné společnosti do vyšší formy „BAREVNÉ SPOLEČNOSTI“  

• Rodina a děti propojené s rodovými liniemi (kořeny předků, informační pole), propojení minulosti, 

přítomnosti a budoucnosti v dynamické, vzájemně obousměrně provázané rovnováze 

• Příčina a následek se mění na dynamický tok vzájemně provázaných vazeb příčin a následků 

• Viditelný a neviditelný svět nelze oddělit (Leibnizova koncepce) je propojený s energeticko-informačním 

polem  

https://www.awashop.cz/homeostaza-c2083/
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• Součástí každého koloběhu je také „bod zlomu“, který znamená tzv. „skokovou změnu“, která je způsobená 

naakumulovanou energií, která je nutná pro změnu do nových podmínek (bod zlomu mění kvalitativní 

podmínky pro život, např. semínku po bodu zlomu praskne ochranný obal působením mrazu, následně začne 

díky teplotě a novým podmínkám klíčit) 

• Provázaný koloběh vody, uhlíku, křemíku, kyslíku atd. na planetě Zemi v UNIVERZU 

KOLOBĚH JIN a JANG v 3D modelu lze chápat jako dynamický vývoj člověka, Přírody v Univerzu (vzájemně provázaná 

duchovní a materiální úroveň), jsou vzájemně propojeni a vzájemně na sebe reagují. 

Dynamická rovnováha Jin a jang v prostoru je další základní puzzle v pestré mozaice společně s homeostází, 

diverzitou, symbiózou, Schumannovou rezonancí, metamorfózou, plasticitou, bodem obratu a zlomu a 

architekturou vzájemných souvislostí. Tyto puzzle jsou společné pro Přírodu, člověka a civilizaci a 

můžeme je jednoduše aplikovat v praxi. str. 218 

 

 

Vlastnosti Jin a Jang v prostoru (3D model je vývojovou fraktální metamorfózou 2D 

modelu v pulzujícím prostoru) 

Monáda v podobě Jin a Jang (černá a bílá) je jen průmět prostorové podoby (je to plošný, dvourozměrný obrazec, 

černá a bílá, 2D model). Pokud chceme pochopit tento základní zákon, je nutné jej používat v prostorové třírozměrné 

podobě (3D model, svět je barevný a polarita Jin a Jang je v něm obsažená), obrázek str. 140. 

JIN a JANG v prostoru (3D model) je v neustálém koloběhu a pohybu, který můžeme vyjádřit: metamorfóza 

(UNIVERZUM) - JIN – metamorfóza (UNIVERZUM) - JANG – metamorfóza. Neustálý pohyb mezi póly podporuje 

diverzita a plasticita prostřednictvím pulzové metamorfózy.  

Bod obratu (BO) a bod zlomu (BZ) 

Neustálý koloběh vzájemně provázaných bodů obratu a zlomu probíhá u člověka, ve společnosti a přírodě. Například 

v plících probíhá koloběh nádechů a výdechů, prostřednictvím srdeční pumpy cirkuluje okysličená a odkysličená krev, 

pravidelně se střídá den a noc, příliv a odliv atd. To všechno jsou příklady koloběhu (mění se kvalita), který vidíme 

kolem sebe a neuvědomujeme si to. Mezi jednotlivými fázemi koloběhu cyklů jsou mezní hranice (podle prof. Staňka 

nazvané „bezpečnostní protokoly“), které nazýváme „BODY OBRATU A ZLOMU“ (BOZ). 

• Body obratu a zlomu jsou propojené se vším informačním tokem, mají polaritu (JIN a JANG). V „RŮSTOVÉM 

TVŮRČÍM VÝVOJOVÉM PROCESU“ informační tok pulzuje mezi body obratu a po dosažení určité hranice 

dochází k pulzové změně s metamorfózou a prostřednictvím bodu zlomu vzniká nová kvalita. Mezi body 

obratu a zlomu probíhá současně „DESTRUKTIVNÍ VÝVOJOVÝ PROCES“, kdy je zastavený nebo zablokovaný 

informační tok, který se projevuje extrémy a následuje „bod zlomu“, staré nefunkční zaniká, protože zde 

neproudí informační tok. Obě polarity jsou ve vzájemné dynamické rovnováze a zajišťují plasticitu celku.  

• Informační tok může být rušen „šumem“ (zablokovaný nebo omezený informační tok), který se může 

projevovat např. degeneračními chorobami (např. Alzheimerova a Parkinsonova choroba atd.) a následným 

destrukčním bodem zlomu 
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Většinu lidského života trávíme mezi „BODY OBRATU“, ale ve svém vývoji se posouváme 

pouze prostřednictvím „BODŮ ZLOMU“! 

• Polarita bezpečnostních protokolů: bod zlomu a bod obratu patří mezi základní vývojové zákonitosti v lidské 

společnosti, Přírodě a v UNIVERZU, důležitá je provázaná komplexita a plasticita v prostoru, vše je propojené 

se vším, včetně toho, co není vidět. Kvantové provázání umožňuje teleportaci, nelze však teleportovat 

částice, molekuly nebo složitější systémy fyzicky, ale pouze informace o nich, tak lze vytvořit kopie ve světě 

mikrosvěta (makrosvěta). A také nelze události poskládat do posloupnosti na sebe navazujících okamžiků. 

• Bod zlomu nastává v momentě, kdy se prolomí bezpečnostní protokoly tzv. “BOD OBRATU“, zpětně-vazebné 

síly, které zajišťují celistvost, plasticitu, polaritu, diverzitu. Jde o neprozkoumaný jev nebo prostor, který je 

vymezený přechodem mezi „bodem obratu“ a „bodem zlomu“, který se zapisuje jako paměťová stopa 

(engram) v člověku i přírodě 

• Svrchní vrstvy půdy, vody a atmosféry (střet světů) ve kterých pulzují různá skupenství vody a 

mikroorganismy, to vše zajišťuje dynamickou rovnováhu (vnitřní i vnější) a plasticitu prostřednictvím a bodů 

obratu a zlomu  

Body obratu a zlomu si můžeme jednoduše demonstrovat na střídání dne a noci. Při západu slunce začíná 

noc, nastává bod zlomu a současně se ochlazuje (dostředivý pohyb), na vrcholu noci dochází k bodu obratu. 

S příchodem prvních paprsků slunce začíná den a nastává bod zlomu, zvyšuje se teplota (odstředivý pohyb) a na 

vrcholu dne dojde k bodu obratu. Tak funguje střídání dne a noci, ročních období a koloběh bodů obratu a zlomu. 

Tento cyklus je provázán s ročním cyklem (oběh Země kolem slunce), v létě se prodlužuje den a otepluje se, v zimě se 

naopak zkracuje den a ochlazuje se za asistence bodů obratu a zlomu. Tyto cykly jsou provázány s dalšími 

dlouhodobějšími přírodními cykly, které ovlivňují dění na Zemi i ve Vesmíru. Dalším příkladem bodu obratu a zlomu 

je životodárná voda. Je to opravdu tak? Člověk se bez vody neobejde. Většina lidí si neuvědomuje, že voda má dva 

body zlomu. Pokud vypijeme cca 0,6 až 2,5 litrů denně (tento interval je individuální pro konkrétního člověka i 

s ohledem na vnější a vnitřní podmínky), pohybujeme se mezi body obratu. Pokud se příjem vody snižuje (za bod 

obratu) dochází k dehydrataci a po několika dnech bez vody přichází bod zlomu a smrt člověka. Podobná situace 

nastává i na druhé straně intervalu. Pokud člověk během hodiny vypije více jak 6 litrů vody, dochází k přetížení 

organismu a následuje smrt. Níže uvádím schematicky příklady bodu obratu a zlomu. 

 „JIN“ - „BOD OBRATU“ - PLASTICITA - „BOD ZLOMU“ - PLASTICITA - „BOD OBRATU“ - „JANG“  

BOD ZLOMU - Bod obratu – plasticita - Bod obratu - BOD ZLOMU 

DEMOKRACIE - Bod obratu - BOD ZLOMU - Bod obratu – plasticita - TECHNOKRACIE - plasticita - Bod 

obratu  

BOD ZLOMU - plasticita - Bod obratu - DIVERZITA - Bod obratu - plasticita - BOD ZLOMU 

BOD ZLOMU (jarní rovnodennost) - plasticita - Bod obratu – LÉTO (ZIMA) - Bod obratu - plasticita - BOD 

ZLOMU (podzimní rovnodennost) 

Bod obratu a zlomu s pulzovou změnou je další základní puzzle v pestré mozaice společně s dynamickou rovnováhou 

Jin a jang v prostoru, kvantovou provázaností, homeostázou, plasticitou, cyklováním přírody, 

diverzitou, Schumannovou resonancí a triádou vývoje prostřednictvím metamorfózy. Tyto puzzle jsou 

společné pro Přírodu, člověka a civilizaci. str. 218 

Bod obratu 

Bod obratu je bodem, kdy se můžeme vrátit do původního stavu. Bod obratu (mezní bod, rezistence, kdy se 

můžeme vrátit do původního stavu, působí zpětnovazebné síly) a vlastní záměrné rozhodnutí (kdy můžeme udělat 
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vlastní změnu ve svém životě, rozhodnutí před tím, než dojde k bodu zlomu) nám ušetří utrpení, žal, destrukci (pokud 

zmeškáme příležitost na vlastní změnu či dohodu), například při hrozícím rozvodu. 

• „Bod obratu“ je signálním bodem (např. horečka při zánětu v těle), kdy můžeme ještě odvrátit přicházející 

„bod zlomu“ (chronický zánět, jehož výsledkem může být smrt), máme příležitost pro změnu ještě dříve, než 

dojde k nevratnému stavu 

• V bodu obratu působí vzájemně provázané zpětnovazebné síly, které zajišťují celistvost, plasticitu, diverzitu 

a brání tak příchodu „bodu zlomu“ 

• Bod obratu je koridor vymezený body zlomu, například teplota lidského těla, po překročení mezních teplot 

nastává smrt 

• Příroda má v každé situaci důmyslnou pojistku, například proti předčasnému klíčení u některých semen, aby 

nedošlo ke klíčení v nevhodnou dobu 

Bod zlomu 

Co je bod zlomu? „Bod zlomu“ (přelomový okamžik, bod zvratu, klíčový bod mnohodimenzionálního kvantového 

provázání, trhlina mezi světy, chaos, ticho, „černá díra“, „dotek s bohem“, přestupní práh, pulzová 

změna, na kterou je potřeba velké množství energie, bod, ze kterého již není návratu do původního 

stavu, je to jednosměrka) je stav, kdy přestávají platit původní podmínky a během 

nepostřehnutelného mžiku platí nové podmínky, současně se mění kvalita a parametry, kterým 

se musíme přizpůsobit, abychom přežili my, nebo cokoliv v UNIVERZU. Signálem blížícího se „bodu 

zlomu“ je nárůst extrémů a polarizace například ve společnosti (dvě protichůdné síly stojí proti sobě, akumuluje se 

transformační energie) i Přírodě, Svět je takzvaně „NARUBY“. Jedinec prochází osobní transformací s metamorfózou, 

rozpouští strach ze změny, vzorce myšlení a psychické bloky. V tomto vývojovém procesu mu pomáhá „VÍRA V SEBE“, 

která je zdrojem energie a plasticity v nových podmínkách. 

“BOD ZLOMU“ = UNIVERZUM = Mezera = „TRHLINA MEZI SVĚTY“ = „MOST mezi světy“ = „(LÉČIVÁ) 

ENERGIE“ = CHAOS = Kvantový skok = Metamorfóza s pulzovou změnou = „ČERNÁ DÍRA“ = energie ptáka 

FENIXE (který se rodí z vlastního popele) = TICHO = DUCH = „BŮH“ 

„BODY ZLOMU“ PROPOJUJÍ VŠE prostřednictvím kvantového provázání V UNIVERZU, (NE)PLATÍ PRO NĚ PŘÍRODNÍ 

ZÁKONY (str. 12) a se zapisují se jako „PAMĚŤOVÉ ENGRAMY PŘÍRODY“ (např. v krajině, člověku, rodu, objektů, 

vegetace, živočichů, vesmíru atd.) a kumuluje se v nich i VELKÉ MNOŽSTVÍ DOSTŘEDIVÉ I ODSTŘEDIVÉ ENERGIE. 

„BOD ZLOMU“ je vlna TSUNAMI, na které můžeme plout, anebo nás smete, pokud s ní bojujeme, to je všudy 

přítomná polarita. Je naší volbou, zda jsme v synergie s vývojovým cyklem vlny nebo proti němu. Důsledky jsou 

logické a předvídatelné. 

• V bodu zlomu (ne) působí přírodní zákony, tento okamžik můžeme pojmenovat „ČERNOU DÍROU“, zde se 

koncentruje veškerá propojená informační síť, do jediného bodu (nebo řetězce bodů) 

• Body zlomu mají vnitřní a vnější diverzitu dynamickou rovnováhu (polaritu JIN a JANG), plasticitu s pulzovou 

metamorfózou, časový faktor provázaný s dalšími body zlomu, potom dochází k jejich řetězení 

• Bod zlomu má fraktální vývojovou strukturu (která je propojená do minulosti i budoucnosti, často dochází k 

řetězení jednotlivých dílčích bodů zlomu v dynamický tok), pulzuje v cyklech a má kvantové provázání 

• Body zlomu jsou klíčovými hybateli všech vývojových a transformačních změn v UNIVERZU 

• V Bodu zlomu se setkávají různá prostředí a energie např. teplo a chlad, světlo a tma, tvořivá a destruktivní 

síla, odstředivý a dostředivý pohyb, nádech a výdech, život a smrt a další všeprostupující složka. Přechod 

světla do tmy, je chvíle, kdy se Příroda ztiší, Slunce právě zapadlo, setmělo se, už není den, ale ještě není noc, 

mění se kvalita dne v noc 

https://www.awashop.cz/bod-zlomu-a-obratu-c2889/
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• Zrychlování procesů je další typický znak, který signalizuje příchod „bodu zlomu“, nebo exponenciální 

řetězení bodů zlomu  

Příklady body zlomu 

Jak bude vypadat člověk, který projde transformačním bodem zlomu? Bude mít stejné tělo jako před transformací? 

ANO. Projde „EMOCIONÁLNÍ“ změnou, rozpustí se například programy, vzorce myšlení a emoční bloky, získá nové 

poznání a bude vnímat svět kolem sebe jiným pohledem? ANO, ale nemusí to nastat ihned, ale s časovým odstupem. 

Jak může tato změna vypadat v praxi? Podobně jako změna v listopadu 1989 (1918, 1939, 1948, 1968), může být 

podstatně silnější, emotivnější nebo naopak, průběh bude závislý na konkrétním jedinci a vnějších okolnostech. 

Příklad z reálného života: novorozenec ze tmy lůna matky vstupuje na denní světlo, nastává pro něj „bod zlomu“, 

poprvé se nadechne a současně duše „ze světla“ vstupuje do tmy lidského těla a na konci života „bodem zlomu“ 

odchází duše z fyzického těla a člověk vydechne naposledy. Lidský život pulzuje mezi „BODY ZLOMU“, první 

nadechnutí, život a poslední vydechnutí, to dokládá i Védská tradice pomocí tří sil, BRAHMA (vytváří, narození 

člověka), VIŠNU (udržuje, vlastní průběh života), ŠIVA (ničí, smrt člověka). Někteří tento proces zrodu a zániku s body 

zlomu nazývají cyklem reinkarnací, ve výjimečných případech může dojít k tzv. klinické smrti, kdy duše odchází z těla 

tunelem ke světlu, jak popisují někteří lidé, dívají se často na sebe sama a někdy se vrátí zpět do těla, to je příklad 

„bodu obratu. Takový člověk prochází transformačním emotivním prožitkem s metamorfózou, která může způsobit 

zásadní životní změnu a v některých případech takový jedinec získá schopnost vnímat svět jiným způsobem. 

Bodem zlomu u člověka je i silný emotivní prožitek, který se zapisuje do našeho tzv. plazího (nejstaršího) mozku a 

vytváří nové bloky a programy v přítomnosti, nebo naopak se rozpouští bloky a programy prožité v minulosti. Když se 

dostáváme v životě k „bodu obratu“, dostáváme varování z informačního pole, vnímáme různé vjemy, sny, emoce, 

včetně strachu a lásky 

• Příkladem bodu zlomu je „efekt vařené žáby“, pokud žába nezareaguje včas na změnu teploty, uvaří se 

Teplota lidského organismu: tělo díky termoregulaci udržuje teplotu těla na úrovni cca 36,7 °C, v případě nemoci či 

jiných vlivů může být překročen úzký teplotní interval (36,7 °C +/- 5 °C), po překročení krajních bodů intervalu 

nastává bod zlomu a smrt. Někteří jedinci prostřednictvím TUMMO tyto meze posouvají o dalších 5°C, což je 

v rozporu se současnou medicínou a vědou. 

Rozhraní dvou světů prožíváme každé ráno těsně před probuzením, kdy zachytíme část snu, který je pro nás 

spojením s jinou dimenzí, promítá se nám bezčasový obraz našeho života a úplně nechápeme, co tyto obrazy pro 

nás přesně znamenají. Někteří takové vjemy lidé vnímají například při bdělém snění či koncentraci  

Pokud je narušen informační tok mezi Přírodou a člověkem, dochází k „bodu zlomu“, člověk se přesouvá do 

umělého prostředí mimo přírodu. Také pěstování potravin se přesouvá do umělého prostředí (hydroponie, 

kapénková závlaha s umělou výživou atd.). Tím dochází k dalšímu narušení informačního toku s negativním 

důsledkem pro zdraví člověka. Narušením propojení člověka a přírody se spouští proces samodestrukce, člověk 

nahrazuje přírodní ekosystém uměle vytvořeným prostředím 

SAMODESTRUKČNÍ PROCES (signalizuje přicházející bod zlomu) v sobě vždy obsahuje zárodky nového života, 

protože max. 0,1 % POPULACE, která prošla osobní vývojovou transformací, je příkladem, ovlivňuje a tvoří po 

průchodu „BODEM ZLOMU“ jádro NOVÉ SPOLEČNOSTI, rozvíjí se „tvůrčí vývojový proces“! 

Bod zlomu z denní praxe: spěcháte na schůzku, zaparkujete auto na nevhodném místě, vracíte se v dobré náladě a 

vidíte na předním kole „BOTIČKU“ a na okně svítí bílá cedulka s telefonem. Počkáte 15 min., konečně přijedou 

příslušníci, chvíli se dohadujete, ale nakonec zaplatíte pokutu a můžete odjet. Co se ale ve vás odehrálo? Z dobré 

nálady jste rozladění, protože jste zaplatili pokutu a ztratili cenný čas. Došlo k BODU ZLOMU a ztrátě dobré nálady. 

Nasedáte do auta a pokračujete v denním plánu. Zážitek vás ale emočně rozhodil, jste roztržití, náhle zvoní telefon, 
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saháte po sluchátku, přehlížíte brzdová světla, následuje náraz. A tak mohu pokračovat dále v řetězení událostí, 

chvilková nepozornost změní zásadním způsobem průběh dne! Lze tento sled stresových událostí ovlivnit, 

zvládnutím svých emocí? Co si o tom myslíte Vy? 

PARACELSUS: „JED OD LÉKU ODLIŠUJE POUZE PODÁVANÉ MNOŽSTVÍ“, za bodem zlomu se lék stává pouze jedem 

Příklady bodu zlomu v Přírodě 

 „TRHLINA MEZI SVĚTY“ (mezera mezi dnem a nocí, světlem a tmou) nastává dvakrát denně, Příroda nám dává 

prostor, pro splnění přání nebo osobní změnu. Dvakrát měsíčně dochází k dílčím bodům zlomu a obratu v cyklu 

Měsíce (NOV a ÚPLNĚK, tma a světlo, chlad a teplo, dostředivý a odstředivý pohyb), tento koloběh působí i na cykly u 

žen 

• Máme čtyři roční období a 2 body zlomu v ročním cyklu: jarní a podzimní rovnodennost (mění se dostředivý 

pohyb - chlad v odstředivý pohyb - teplo a naopak), která odděluje léto a zimu a 2 body obratu (vrcholy 

cyklu) - letní a zimní slunovrat 

• Změna ročních období ovlivňuje i trávicí trakt a metabolismus člověka, v zimě trávíme lépe bílkoviny, 

živočišné tuky a hůře sacharidy, na jaře a v létě je to přesně naopak 

• K bodu zlomu dochází při pulzování Slunce (sluneční maximum a minimum) a působí tím na planetu Zemi 

Rostlinná říše: zelené listí na stromě mění s nástupem podzimu během několika dní barvu jako chameleon. Změna 

barvy a padání listů je způsobeno úbytkem světla, přerušením fotosyntézy, mykorhizy, listy jsou odpojeny od živin a 

současně již vyrašily nové pupeny. Nastal bod zlomu, strom přepnul do zimního udržovacího spánku. Mladé spící 

pupeny prochází mrazem, podobně jako semena v zemi, na jaře s oteplením dojde k pulzu s bodem zlomu, energie 

Slunce nastartuje fotosyntézu, mykorhizu, pulzování mízy a další procesy v Přírodě. Tak se celý proces uzavírá do 

cyklu s dvěma body zlomu. 

Ovocné plody mají tenkou slupku, která tvoří rozhraní mezi světy podobně jako kůže u člověka. Tato vnější ochranná 

slupka je“ bodem obratu“, která zajištuje vývoj uvnitř plodu. V případě narušení vnější slupky plodu hmyzem nebo 

ptáky dochází k BODU ZLOMU a plod začíná degenerovat, nastartoval se hnilobný proces. 

Semínko v půdě se aktivuje působením mrazu, dojde k bodu zlomu, naruší se jeho ochranná vrstva a na jaře 

působením tepla a světla zahájí svůj růst prostřednictvím fotosyntézy. 

• Některá semena musí projít mrazem (stratifikace semen), protože bez mrazu nevyklíčí, je to bezpečnostní 

protokol přírody? Ano, je to pojistka proti klíčení v zimním období (mráz, nebo dlouhodobý chlad odbourá 

látky, které brání klíčení), která zvyšuje šanci na úspěšné vyklíčení ve správný čas 

Pokud funguje malý vodní cyklus, voda se v průběhu dne odpařuje a v noci nebo v chladnější době zkondenzuje. 

Žijeme v době klimatických změn, došlo k narušení diverzity krajiny a tím i malého vodního cyklu, funguje pouze 

velký vodní cyklus s delší periodou srážek. Díky narušené krajině větší množství energie přesouvá vodní masy do 

vyšších vrstev atmosféry, kde jsou větry odnášeny do jiné lokality. Bod zlomu způsobil narušení malého vodního 

cyklu v krajině, dochází k dlouhodobému vysušování, zejména ve vegetativním období a k extrémním srážkám, které 

způsobují erozi půdy a poškození úrody.  

Změna skupenství vody, při zvýšení teploty na 100 °C se mění vlastnosti a skupenství vody, nastává „bod varu“ a díky 

bodu zlomu vzniká pára. Při poklesu teploty pod 0 °C dojde ke zmrznutí vody, díky pulzové změně s bodem zlomu se 

mění voda v led. 

 

 

https://www.awashop.cz/proteiny-c671/
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Bod zlomu, základní charakteristiky a vlastnosti 

Každý bod zlomu je jiný, má jiný účel, intenzitu, polaritu, tvořivou nebo destrukční funkci. BZ jsou vzájemně 

provázané informačním tokem ve vývojových cyklech, formách, vazbách, stavech a dochází k jejich řetězení při 

transformačním procesu.  V bodu zlomu dochází ke změně kvality, podmínek, parametrů, vlastností, zaniká staré ve 

starých podmínkách a současně vzniká nové v nových podmínkách prostřednictvím PLASTICITY. Níže stručně popisuji 

některé základní vlastnosti, projevy, funkce a příznaky bodů zlomu: 

• Vnitřní a vnější diverzita, plasticita s pulzovou metamorfózou a koncentrovaným informačním tokem, časový 

faktor cyklů, princip zrcadla a stínu atd. 

• Zlomový bod má i svoji vnitřní strukturu např. náběh, přerušení, doběh, tedy svůj bod zlomu v bodu zlomu 

• Děje probíhající v bodu zlomu se pravděpodobně neřídí jen námi známými přírodními zákony (například 

kvantová provázanost) a jsou propojené s dalšími systémy a sítěmi v různých podobách, dimenzích nebo 

formách a propojují minulost, přítomnost a budoucnost 

• Cyklická fraktální struktura s transformačním bodem zlomu, to obsahuje každý transformační proces 

s časovou pojistkou 

• Mezi body obratu a zlomu existuje dynamická rovnováha, která zajišťuje stabilitu systému, v bodu zlomu se 

zastaví tok dynamické rovnováhy, potom následuje pulzová transformační změna s metamorfózou a obnoví 

se dynamická rovnováha, začátky a konce cyklu jsou provázeny extrémy 

• Body obratu a zlomu mají polaritu (JIN a JANG), „RŮSTOVÝ TVOŘIVÝ VÝVOJOVÝ PROCES“ mezi body obratu 

a „DESTRUKTIVNÍ VÝVOJOVÝ PROCES“ po překročení bodu zlomu tato část zaniká a současně vzniká nová 

• Mají vnitřní dynamiku, zrychlují se, nebo zpomalují podle intenzity informačního toku. To je mechanismus, 

který podporuje stabilitu a současně nestabilitu a je hybatelem vývojových cyklů bodů zlomu 

• Řetězení do propojených procesů, zanikají stará spojení a vyváří se nová propojení informačního toku 

prostřednictvím plasticity, jedná se o formu vnitřní regenerace či transformace systému. Příkladem řetězení 

může být vánoční stůl plný jídla, když někdo nechtěně stáhne ubrus ze stolu, to spustí celý řetěz událostí 

včetně emotivních, které se dlouho kumulovaly a nyní uvolnily atd. 

• Prostřednictvím bodů zlomů probíhá také vývojový proces jedince, společnosti, civilizace v materiální a 

duchovní rovině a je provázán v dynamické rovnováze s UNIVERZEM, emotivní prožitek je nejsilnějším (r) 

evolučním procesem, kdy dochází k největšímu vývoji jedince nebo společnosti. Nastává tzv. “ZLOMOVÉ 

VIDĚNÍ, nebo vnímání všemi smysly“, dojde k bodu zlomu, někteří to nazývají AHA efekt, kdy začneme 

vnímat svět kolem sebe ve vzájemně provázaných souvislostech, ne odděleně jako před tím 

• V bodu zlomu dochází ke zpomalování a koncentraci informačního toku, po překročení bodu obratu dochází 

ke zrychlování rozpadu diverzity a starého nefunkčního (destruktivní proces) a na jeho základech současně 

vzniká nové (tvůrčí proces), pro tento proces je potřebná akumulace energie a časový faktor, který je 

pojistkou celého systému, aktivuje a provazuje proces ve správný čas (proces, který začal v roce 1968, se 

dokončil v roce 1989) 

• Po překročení dílčích bodů obratu se akumuluje potřebná energie, následně dochází k transformační 

pulzové vlně a nastává řetězení bodů zlomu. Při pulzové vlně se aktivuje a deaktivuje plasticita, která vytváří 

nové funkční informační toky. Pokud nedojde k pulzové vlně ve správný čas, nedojde k transformační změně, 

ale pouze k dílčí změně (například rozdíl mezi rokem 1968 a 1989) 

• Bod zlomu se skládá z dílčích bodů zlomu (cyklická fraktální struktura), které jsou vzájemně provázané 

tokem v informační síti. Dílčí porušení bodu zlomu nenaruší stabilitu provázané sítě, nedojde ke kolapsu a 

změně stavu. Pokud dojde k větší dynamice a řetězení bodů zlomu v krátkém okamžiku, dochází ke kolapsu, 

který nazývám „TRANSFORMAČNÍ BOD ZLOMU“. Příkladem může být vznik Československa 1918, 

„Sametová revoluce“ v roce 1989, nebo stržený ubrus na vánočním stole plný jídla a pití. 

“ZLOMOVÉ VIDĚNÍ“ je možné v určitém vývojovém stupni jedince a umožňuje vnímat svět kolem sebe ve vzájemně 

provázaném toku souvislostí a současně vnímat jejich řetězení, díky této změně dokážeme zlomové body předvídat, 

https://www.awashop.cz/extremy-c2939/
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ovlivňovat a současně tak můžeme vnímat minulost a tvořit budoucnost. To je základ metody architektury souvislostí 

prof. Staňka. Dovednost zlomového vidění spočívá ve vnímání bodů zlomu všude kolem nás. 

Změněný stav vědomí (pomocí drog atd.) je způsob, jak se dostat do tzv. „TRHLINY MEZI SVĚTY“ a vnímat tok 

informačního pole. Jde o člověkem uměle řízený proces, který nevychází ze „ZLOMOVÉHO VIDĚNÍ“. Zlomové vidění 

se zásadně odlišuje od změněného stavu vědomí. Není důležité se dostat do trhliny mezi světy, ale pochopit 

souvislosti a důsledky, přesto nevylučuji, že může dojít ke shodným závěrům. 

Svět vnímaný z pohledu BODU ZLOMU prostřednictvím “ZLOMOVÉ VIDĚNÍ“ nebo „SMYSLOVÝ VJEM BODU ZLOMU“, 

příklady: 

• V bodu zlomu končí život a současně začíná nový život v nové kvalitě (duše v těle končí a přechází do tzv. 

BARDA, duše cykluje mezi různými dimenzemi prostřednictvím bodu zlomu), za každým bodem zlomu se 

otevírá nový prostor pro plasticitu, vytváří nové druhy a formy spojení  

• V průběhu malého a velkého vodního cyklu se mění polarita a cyklicky s pulzovou změnou, například 

prostřednictvím blesku, dochází k bodu zlomu, mění se skupenství vody, teplota, tok energie atd. 

• Bod zlomu ve změně spotřebitelských zvyklostí a myšlení zejména u mladé generace, nechtějí vlastnit, ale 

užívat a spotřebovávat výrobky sdílené ekonomiky a virtuálního světa. Tato generace zažívá období nadbytku 

materiálních věcí a hledá další možnosti, spotřebu přesouvá do nemateriální podoby a virtuální reality, to 

způsobuje postupnou degeneraci 

• Stále větší část spotřeby se přesouvá do digitální a virtuální spotřeby, nastává „bod zlomu v produkčních 

kapacitách“, nastává řetězení „bodů zlomu“ v dalších navazujících oblastech společnosti na lokální i globální 

úrovni. Důsledkem je nárůst polarizace ve společnosti a chaos, signalizující BOD zlomu ve společenském 

řádu, jeho kolaps a přechod například do Technokracie s kontrolovanou společností 

• Nemateriální faktor vyvolává zásadní transformační „BOD ZLOMU“ v materiálním světě, který nedokáže 

reagovat a přizpůsobit se změnám, protože máme starý vzorec vnímání a myšlení, to může vést až ke kolapsu 

současné civilizace a nástupu TECHNOKRACIE 

• Vývojová triáda s metamorfózou a pulzovou změnou: každá vývojová ÚROVEŇ 1 až 3 je propojená tokem 

energie, pokud je narušen tok „šumem, programem nebo blokem“, dochází k zastavení vývoje, protože je 

přerušen tok. Přechod mezi jednotlivými ÚROVNĚMI probíhá prostřednictvím metamorfózy s pulzovou 

změnou přes „bod zlomu“, odstraněním bloku nebo programu se obnoví tok a vývoj, str. 255 

Co může být signálem příchodu transformačního bodu zlomu (kumulace dílčích bodů 

zlomu) 

• Svět je naruby, co platilo ještě před několika lety je zpochybňováno, nastává chaos 

• Kumulace negativních faktorů, které působí v synergii na společnost a civilizaci 

• Vrchol ekonomického, produkčního nebo civilizačního cyklu, stupňují se ekonomické, informační a jiné 

války  

• Narůstá počet oborů, kde se mění lineární růst na exponenciální díky moderním technologiím a globalizaci 

• Důsledky klimatických změn přesouváme na další generace a umně to maskujeme 

• Mizí pud sebezáchovy a současně roste počet lidí, kteří mají vnitřní pocity nejistoty, narůstá agresivita 

• Dominance materiálního pohledu na svět, vše je podřízeno zisku a je potlačována duchovní složka člověka  

• Postupný přechod populace z reálného života do virtuální reality, od reality a odpovědnosti 

• Zvyšuje se byrokracie, utahují se šrouby 

• Ztráta jistot a „berliček“, na kterých lpíme 

• Popírání přírodních zákonů 

Jen malý nevýznamný faktor ve správný okamžik způsobí řetězovou reakci s transformačním bodem zlomu a 

globálním dopadem, štěstí přeje připraveným a informovaným. 

https://www.awashop.cz/prirodni-zakony-c2869/
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ZAMYŠLENÍ: Čeká nás „CELOPLANETÁRNÍ VÝVOJOVÁ METAMORFÓZA JEDINCE I LIDSTVA“, neznáme však její 

termín. Tato očekáváná transformace je spojena se změnou myšlení a společenského řádu, protože je 

narušený informační tok, narůstá polarizace, extrémy spojené s agresivitou, proces se zrychluje. To jsou 

typické příznaky bodu zlomu.  

• Nyní je BOD ZLOMU dočasně blokován bypassy materiálního světa, přírodní zákony však obnovují 

dynamickou rovnováhu a tok 

• Civilizace dostává příležitost pro vývojovou transformaci, která je z vývojového i historického hlediska 

nevyhnutelná. Přijmeme tuto nabízenou šanci? Co si o tom myslíte Vy? 

Cyklování člověka, Přírody a UNIVERZA 

Cyklování a pulzování v různých podobách jsou přirozené přírodní jevy, které nás ovlivňují v našem každodenním 

životě. Můžeme s nimi bojovat (sucho nebo povodně) nebo se jim přizpůsobit tak, abychom nešli 

proti proudu, ale po proudu, tedy v souladu s přírodním cyklem (pravidelné záplavy Nilu byly 

zdrojem potravy pro tuto civilizaci, nikoliv tím, s čím by civilizace měla bojovat). 

• Cykly neboli koloběh přírody, života, civilizací, planet, vzniku a zániku, snižování a 

zvyšování diverzity jsou součástí přírody a UVIVERZA 

• Součástí cyklů je pulzování, různorodost, pestrost a dynamická rovnováha, cykly mají svou vnitřní fraktální 

strukturu s body obratu a zlomu 

• Souběhy cyklů a jejich různorodost zvyšují nebo snižují extrémy jednotlivých cyklů a zásadním způsobem 

ovlivňují život a diverzitu na planetě, například střídáním glaciálu a interglaciálu 

• Střídání ročních období nebo dne a noci jsou příkladem koloběhu cyklů, při přechodu jednoho cyklu do 

druhého dochází ke zrychlování, nastává TRANSFORMAČNÍ pulz s metamorfózou a tím se mění podmínky 

pro život  

• Cyklické změny sluneční aktivity nebo oběžné dráhy Země (precese, excentricita, sklon rotační osy) jsou úzce 

provázané s podmínkami na planetě Zemi, na konci cyklu se obrací vše tzv. vzhůru nohama, míra abnormalit 

je velká, narůstají extrémy, akumuluje se energie na skokový transformační pulz, který se uskuteční během 

několika minut, hodin, roků, tisíciletí., extrémy ve společnosti a Přírodě signalizují zrychlování na začátku 

nebo konci cyklu (např. zrychlování internetu, růstu dluhů, růstu počtu obyvatel, klimatických změn nebo 

polarizace a atomizace ve společnosti atd.) 

• Každý cyklus je něčím specifický, může se lišit v čase (nelze dvakrát vstoupit do stejné řeky, protože 

dynamický tok mění čas, kvalitu a formu) v souladu s dynamickou rovnováhu vzájemně provázaných 

souvislostí  

• Cykly mají různou periodu a fáze, protože jsou ovliňovány vnitřními a vnějšími procesy, díky provázanosti 

tvoří komplexní systém v UNIVERZU 

• Herakleitův princip je významným faktorem popisující filozofii cyklů 

Příkladem cyklování je meandrující říčka či potok, tvar koryta je nepravidelný, mění se v závislosti na okolní krajině, 

nebo činností člověka a je provázaný s lokálním i globálním ekosystémem a jeho cykly. Příroda se neustále mění, jako 

koryto meandrující říčky v cyklu ročních období. Také člověk není stejný a mění se v průběhu svého života. Každý 

jsme jedinečný a proto i cykly jsou jedinečné. Cykly v Přírodě ovlivňují člověka a jeho konání a naopak, člověk svým 

konáním ovlivňuje Přírodu, to je koloběh života na Zemi. 

https://www.awashop.cz/cyklovani-c2866/
https://www.awashop.cz/herakleituv-zakon-c2836/
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• Glaciály a interglaciály, střídání doby ledové a meziledové způsobuje zalednění a odlednění pólů (koloběh 

vody mezi pevninou a oceány, v důsledku toho se snižuje nebo zvyšuje hladina o cca 200 metrů) a je součástí 

cyklického vývoje planety Země, fauny, flóry, živin, minerálů a člověka 

 

 

• Pravidelné změny proudění v oceánech jsou provázané se změnou salinity vody, růstem planktonu, 

stoupáním či klesáním hladiny oceánů, táním a růstem ledovců, změnou tryskové proudění v atmosféře, 

poklesem a růstem diverzity fauny a flóry, s precesí, excentricitou, sklonem rotační osy a také střídání 

glaciálu a interglaciálu 

• Precese, platónský rok má 12 cyklů (platónských měsíců, eonů nebo věků) cca 25 920 roků, platónský měsíc 

cca 2 160 roků (např. věk Ryb končí, přecházíme do věku Vodnáře) 

• Cyklování ročních období (jarní a podzimní rovnodennost, zimní a letní slunovrat) je provázané s trávicím 

traktem a metabolismem člověka, dochází pravidelně k bodu zlomu při rovnodennosti, v zimě trávíme 

lépe bílkoviny, živočišné tuky a hůře sacharidy, na jaře a v létě je to přesně naopak 

• Koloběh peněz (tok dluhů a úspor), hospodářské a ekonomické cykly (býčí a medvědí trh), koloběh příčin a 

následků, všechny jsou vzájemně obousměrně provázané  

• Koloběh reinkarnace duše (ducha) a karma (dynamická rovnováha těla, duše a ducha) 

• Cyklické pulzování mízy ve stromech během vegetačního období, které se v zimě zastaví  

• Schumannovy rezonance (základní frekvence je 7,83 Hz) se na povrchu Země v atmosféře zvyšují a současně 

se snižují pulzy z jádra Země a naopak (str. 126) 

• V přírodě se neustále střídají rozkladné a tvořivé cykly, budující princip převažuje, aby mohl probíhat vývoj. 

Rozkladná, uvolňující forma pohybu je odstředivá, rozpínavá, části se přesouvají ze středu směrem k okraji, 

kde nastává rozplynutí a rozklad opotřebovaných celků. Následně Příroda z jednotlivých zlomků opět skládá 

pomocí dostředivého pohybu nové formy. Tento dostředivý, spirálový pohyb odpovídá chladnutí, smršťování 

a zhuštění. Odstředivý pohyb odpovídá ohřívání, teplu, rozpínání a explozi.  

 

https://www.awashop.cz/proteiny-c671/
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Precesní cyklus planety Země a můj pohled na význam částí platónského roku 

Vznik života (biogeneze) na planetě Zemi není zcela vyjasněn a předpokládá se, že život mohl opakovaně vzniknout a 

zaniknout, to se dozvídáme z různých pověstí a výkladů např. Edgar Cayce. Jisté je, že podle analýz DNA a RNA mají 

všechny současné organismy jednoho společného předka, o jehož původu téměř nic nevíme. Pro zjednodušení 

uvádím pouze cyklování po Potopě světa. Jednotlivé fáze věků (kosmických roků nebo měsíců) a cyklů není 

pravidelné (příroda je různorodá a nelineární), protože jde o složitý komplex vazeb v makro a mikrokosmu. Postupný 

vývoj planety a Vesmíru během miliardy roků je provázán i s vývojovým cyklem života, včetně člověka. 

 

• 12 700 - 10 880 př.nl. doba meziledová, podle některých teorií došlo k výraznému oteplení a rychlému 

zvýšení hladin oceánů min. o 30 m během 400 až 500 roků, ale mohlo to být i jinak 

• Počátek času ZEP TEPI (ZERO point), bod rovnodennosti (bod zlomu, potopa světa, geomagnetická inverze, 

zánik Atlantidy, Hyperboree, Noemova Archa atd.), počátek věku Lva, Sfinga – lev s lidskou hlavou (symbol 

projevené duality) 

• 10 940 - 8 780 př. n. l. - věk Lva (Sfinga Egypt), Mladší DRYAS, 10 800 -9 600 př. n. l., ochlazení o cca 5 °C 

• 8 780-6 620 př. n. l. - věk Raka 

• 6 620-4 460 př. n. l. - věk Blíženců (Adam a Eva, jablko poznání) 

• 4460-2 300 př. n. l. - věk Býka (býk Sóma, Indie) 

• 2 300-140 n. l. - věk Skopce (beran) 

• 140 př. n. l. - 2 020 n. l. - věk Ryb (příchod Ježíše Krista, křesťanství, rybář, ryba)  

• V nejbližším okolí roku 2020 dochází k souběhu více cyklů, počátek „super cyklu“ nastal již v osmdesátých 

letech minulého století a přechodné transformační období může trvat až 100 roků 

• Konec věku Ryb a nástup věku Vodnáře (2000 až 2022), bod rovnodennosti (bod zlomu), je protipólem 

počátku věku Lva (Sfinga v Egyptě – symbol duality, lidská hlava, zvířecí tělo). Jaký živel podpoří transformaci, 

která se opakuje jednou za cca 26 000 roků? Bude to vzduch? Před cca 12 500 roky to byl živel vody, potopa 

světa a symbolem byla Noemova Archa a zánik Atlantidy. Nyní probíhá transformace živlů z vody (věk Ryb) 

na vzduch (věk Vodnáře, vodnář nosí vodu „bohům“) - cesta zrození dítěte z lůna matky (plodová voda) na 

https://www.awashop.cz/cayce-edgar-c1906/
https://voda235.cms.webnode.cz/noemova-archa/
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vzduch a první nádech. Jde o implozi, kdy z duality (muž a žena) vzniká jednota (dítě). A to je smysl 

transformace z duality v jednotu. Pokud se transformace nepodaří, další pokus bude mít lidstvo za cca 26 000 

roků. 

• 2 020-4 180 n. l. - věk Vodnáře (období chaosu a změn) – nový počátek cyklu 

RŮZNORODOST A CYKLOVÁNÍ PATŘÍ MEZI ZÁKLADNÍ PŘÍRODNÍ ZÁKONY 

Cyklování (koloběh) je další základní puzzle v pestré mozaice společně s principem dynamické rovnováhy Jin a Jang 

v prostoru, homeostází, diverzitou, symbiózou, metamorfózou, bodem obratu a zlomu s pulzovou 

změnou a s architekturou vzájemných souvislostí. Tyto puzzle jsou společné pro Přírodu, člověka a 

civilizaci. str. 218 

ZAMYŠLENÍ: PŘIJMOUT ZMĚNU, NEBO ZMĚNIT NÁZOR NEMUSÍ BÝT CHYBOU, ALE PŘÍLEŽITOSTÍ, JAK 

UVOLNIT PROSTOR PRO SVŮJ DALŠÍ VÝVOJ A POZNÁNÍ. I TENTO PROCES SE CYKLICKY OPAKUJE. Jaký názor 

na to máte VY? 

Civilizace a jejich cyklické vzniky a zániky 

Velké civilizace v Asii (Čína, Indie, Sumerská říše), Africe (Egypt), Jižní Americe, Evropě (Keltové, 

Římané, Řekové atd.) procházely postupně vývojovými fázemi. Podle vědců se u nich opakovaly 

podobné příznaky, které po dosažení vrcholu směřovaly k postupnému úpadku. A následně na 

pozůstatcích staré civilizace vznikaly nové civilizace. Profesor Bárta zobecnil poznatky koloběhu 

civilizací do sedmi zákonů, které vedly k jejich kolapsům a následným očistným transformacím. 

Proto vidí paralely mezi pády historických civilizací a krizí současné západní civilizace. Cykly kolapsu civilizací se 

opakují, přesto je každá jiná. Které příznaky ovlivňují cyklický vývoj civilizací? 

• Náhlé změny klimatu měly zásadní vliv na stabilitu, soudržnost a adaptaci civilizace. Dnes se vedou spory, 

zda současná civilizace ovlivňuje klimatické změny nebo klimatické změny ovlivňují civilizaci a mohou 

způsobit její kolaps. Co si o tom myslíte Vy? 

• Všechny civilizace nebo systémy jsou konečné, nic netrvá věčně, po vrcholu následuje očistný kolaps a 

transformace, na začátku i konci jakéhokoliv složitého systému je obvykle válka 

• Ke změnám ve vnitřním vývoji civilizací dochází skokově a nikoliv lineárně, zrychlují se a narůstají extrémy 

• Herakleitův princip: co přivede civilizaci na vrchol, způsobí obvykle i její kolaps, podobný princip vystihuje i 

tzv. krysí experiment, opakovaně se potvrdilo, že když populace dosáhne určité míry blahobytu, přestává se 

množit a po dosažení určitého populačního bodu se zhroutí sama od sebe.  

• Každá civilizace potřebuje pro svou existenci funkční společenskou smlouvu mezi elitou a masami, která je 

založená na vzájemné interakci a respektu  

• Sdílené hodnoty, implicitní právo a zvyky jsou základem každé civilizace, pokud to tak není, systém se 

rozpadá. Růst složitostí systému a byrokracie signalizuje příchod kolapsu civilizace  

• Každá civilizace je omezována levnými zdroji energie, potravin, vody a jejich dostupností 

Stav současné civilizace se shoduje stoprocentně ve všech sedmi příznacích, pojmenovaných profesorem Bártou, 

které v minulosti vedly k zániku civilizací. Máme se tedy bát toho, co nás čeká? Ne.!! Zánik civilizací neznamenal 

zánik člověka, ale naopak další dynamický vývoj člověka, planety a Vesmíru. Každý má individuální volbu, jakou 

cestou se vydá, zda v souladu s přírodními cykly, nebo proti nim. Současný stav civilizace můžeme demonstrovat na 

„efektu vařené žáby“ (str.270). Žába je v hrnci s vodou, teplota se postupně zvyšuje a žába se teplotě přizpůsobuje 

až se uvaří, protože nedokázala včas reagovat na postupné změny (pouze se přizpůsobovala a včas nereagovala na 

ohrožení života) a nevyskočila z hrnce. Nepřipomíná vám tento příklad současnou civilizaci??  

K těmto sedmi zákonům cyklických zániků civilizací můžeme připojit i další příznaky, například: 

https://www.awashop.cz/herakleituv-zakon-c2836/
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• Přírodní zákony, příroda se dokáže přizpůsobovat cyklickým změnám, regeneruje se, člověk ji může 

pozorovat a napodobit tak, aby civilizace přežila 

• Základní zákon kapitalismu 21. století, „zisk za každou cenu, nebo „požer ostatní dřív, než tě požerou oni“. 

Zlikviduj cokoliv, co ti přinese zisk, protože co se stane zítra, tě nezajímá, přece žiješ tady a teď!  

• Globální působení civilizace na Zemi (pouze bereme a spotřebováváme) způsobí globální kolaps 

• Invazivní druhy fauny a flóry provází cyklování civilizací, protože jsou odolné, rychle se přizpůsobují 

nepřátelskému okolí a následně agresivně vytlačují původní druhy, rozvrací společenstva baktérií, fauny, 

flóry a celé ekosystémy. Běžně se šíří vodou, větrem a půdou, díky globální migraci se proces zrychluje a má 

celoplanetární účinek  

ZAMYŠLENÍ: Můžeme ještě vyskočit z hrnce, nebo už je pozdě? Překročil proces bod zlomu a je nezvratný? Zamýšlíte 

se nad tím? Z historického pohledu jsou lidské dějiny dokladem, že i přes veškeré války, krize, katastrofy 

a skokové změny klimatu byl člověk tím, který vždy dokázal nalézt novou cestu k dalšímu růstu a rozvoji 

ve všech oblastech.  

• Civilizace na východě pochopily význam bodu zlomu a obratu, proto se stala životní filosofii „odpovědnost a 

kontinuita“ 

• Z historie víme, že po odlesňování na začátku 20. století nastal „ozbrojený konflikt“, signalizuje nám nějaké 

nebezpečí současná kůrovcová kalamita v Evropě? 

V holocénu poprvé dochází k celoplanetárnímu působení člověka, to je faktor urychlující kolaps civilizace. 

Celoplanetární negativní působení člověka vůči Přírodě v kombinaci se zrychlením klimatických změn jsou 

další spouštěče v řadě, které čekají na aktivaci v nastávajícím období. str. 111 

„HONBA ZA ZISKEM, MOCÍ a ÚSPĚCHEM“ jsou další spouštěčem v řadě, které čekají na aktivaci 

v nastávajícím období. str. 111 

Vývojový cyklus byrokratických civilizací, ukolébaných blahobytem, obvykle ukončují destruktivní národy a 

klimatické změny. Neexistuje lineární nekonečný pokrok, po rozkvětu následuje úpadek, který je způsoben vnitřními i 

vnějšími příčinami, historie se cyklicky opakuje! 

CELOPLANETÁRNÍ NEGATIVNÍ PŮSOBENÍ ČLOVĚKA, NEJEN VŮČI PŘÍRODĚ, VYŽADUJE GLOBÁLNÍ SHODU NA 

RYCHLÝCH, EFEKTIVNÍCH KROCÍCH A KOMPLEXNÍM ŘEŠENÍ VŠECH STÁTŮ A JEJICH OBYVATEL, KTERÉ POVEDOU KE 

ZMÍRNĚNÍ NEODVRATITELNÝCH DŮSLEDKŮ. „ZÁNIK současné CIVILIZACE NEZNAMENÁ ZÁNIK ČLOVĚKA, následuje 

očistný kolaps, nové poznání, regenerace, zjednodušení systému, nový RŮST a ROZVOJ v souladu s Přírodou a jejími 

vývojovými cykly“ 

Dynamická architektura souvislostí: 

Architektura souvislostí je metoda, kterou používá prof. Peter Staněk ve svých analýzách. Inspirovala mě a používám 

ji při pohledu na svět. Název „Architektura souvislostí“ jsem doplnil slovem „dynamický“ a tato 

metoda umožňuje propojovat tok informací a reálné události s informačním morfogenetickým 

polem (Akášická kronika) do vzájemně provázaných souvislostí. To umožňuje porozumět 

současnosti, eliminovat nelogičnosti a předvídat budoucnost na základě dynamické rovnováhy 

v UNIVERZU, protože vše je propojené se vším (minulost, přítomnost i budoucnost). 

Dynamická architektura obousměrně provázaných souvislostí je další základní puzzle v pestré mozaice společně 

s principem dynamické rovnováhy Jin a jang v prostoru, homeostázou, diverzitou, symbiózou, 

metamorfózou, bodem obratu a zlomu s pulzovou změnou, Schumannovou rezonancí, cyklováním 

přírody. Tyto puzzle jsou společné pro Přírodu, člověka a civilizaci. str. 218 

https://www.awashop.cz/architektura-souvislosti-c2727/
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• Příroda je propojená neurální sítí a vytváří architekturu vzájemných souvislostí mezi člověkem, přírodou a 

Univerzem. Příroda je naší učitelkou (pochopit a napodobovat), pokud blokujeme její přirozený tok, 

blokujeme i vývoj naší civilizace 

• Druidé a jejich filosofie používala dynamickou architekturu souvislostí v praxi, proto byli respektovanými a 

moudrými rádci, panovníků a králů 

• Informační tok v neurální síti planety zajišťují MIKROORGANISMY, HOUBY, PŮDA, ATMOSFÉRA a VODA 

v homeostázi s přírodními cykly v UNIVERZU 

Dynamickou architekturu souvislostí si můžeme zjednodušeně představit například jako šachovnici, kdy figurky a 

jejich pohyb ovlivňují vývoj na šachovnici. 

ZAMYŠLENÍ: POKUD PLATÍ DYNAMICKÁ ARCHITEKTURA PROVÁZANÝCH SOUVISLOSTÍ, TAK GLOBÁLNÍ KLIMATICKÉ 

ZMĚNY PŮSOBÍ NA VÝVOJOVOU METAMORFÓZU ČLOVĚKA A CIVILIZACE. CHÁPEME TYTO SOUVISLOSTI? 

Nebo je člověk vládcem na planetě? 

 

V čem se podobá člověk a planeta (Příroda) 

Níže uvádím několik příkladů, které ukazují podobnost a provázanost člověka a planety Země. Člověka a planeta jsou 

propojené vodou a provázené s různými systémy a cykly, které zajišťují stabilitu jednotlivých částí, a i tím celku. Vše 

je propojeném informačním tokem v dynamické rovnováze.  

Člověk 

Člověk je párový tvor, má základní nastavení, přizpůsobuje se vnitřním a vnějším podmínkám a reaguje na okolní 

prostředí v několika rovinách: UTEČ, BOJUJ, PŘIZPŮSOB SE, REZIGNUJ. Všechny roviny propojují 

ROZUM a EMOCE, prostřednictvím kterých vnímáme reálný svět. Planeta má 4 prvky (země, voda, 

vzduch, oheň) s vše obsahující éterem. 

• Tělo je tvořeno ze 70 až 80 % vodou, množství vody se v průběhu života mění 

• Člověk je párový tvor (polarita muž a žena) a díky tomu je zajištěna reprodukce a provázaný 

tok rodiny, rodu, národa, civilizace 

• Na povrchu těla člověka je kůže, která ho ochrání, zajišťuje termoregulaci a energetické pole, která zajišťují 

homeostázi  

• Termoregulace zajišťuje stabilní teplotu díky oběhovému systému (přehřátí způsobuje pocení), který ho 

vyživuje, odvádí škodlivé látky a zajišťuje další důležité funkce v těle.  

• Člověk má čistící orgány – játra, ledviny, kůži, dýchací a lymfatický systém a mikroorganismy, které zajišťují 

dynamickou rovnováhu uvnitř v ně těla 

• Člověk reaguje na pulzování Země v podobě střídání dne a noci (rotace Země a Měsíce), střídá fáze klidu 

(spánek, odpočinek, relaxace) a aktivity, působení planet v sluneční soustavě a lunární cykly ovlivňují 

menstruační cyklus ženského těla a také jedince při zrození  

• Mikroorganismy s vodou zajišťují dynamickou rovnováhu mezi vnitřním a vnějším prostředím člověka 

(homeostáza) 

• Každý člověk je jiný (různorodost), na planetě neexistují dva stejní jedinci, tím je podpořena stabilita systému 

• Pravidelná výživná či nezdravá strava způsobuje zakrnění a narušení osy MTM (mozek, trávící trakt a 

mikrobiom), oslabení a rozpad komunikace imunitního systému MTM (vznik chronických zánětů, civilizačních 

nemocí atd.) 

• Lidská kůže, podobně jako slupka plodů, kůra stromu, svrchní vrstva půdy jsou na rozhraní dvou světů a 

zajišťují dynamickou rovnováhu uvnitř a vně systému 

• Mozek s plasticitou a druhým mozkem zajišťují propojení jednotlivých center senzorických systémů v těle 

https://www.awashop.cz/druide-c1706/
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• Pulzování (příjem a výdej) krve (okysličená a odkysličená), vzduchu (nádech a výdech) prostřednictvím srdce 

a plic (fungují jako pumpy) zajišťující koloběh a metamorfózu v jinou kvalitu ve svém vývojovém procesu na 

Zemi na fyzické i duchovní úrovni člověka 

• Každý člověk potřebuje k svému růstu a dobrému zdraví Slunce (lidově se říká, “Kam chodí slunce, tam 

nechodí lékař“) 

• Mozek, neurální a další sítě v lidském těle, jsou propojené minimálně do buněčné úrovně a reagují na změny 

a informační pole v přírodě a Univerzu, čím více se posouvá komunikace a život člověka do virtuálního 

prostředím, tím se zvětšuje pravděpodobnost hloupnutí, postupné degenerace některých jedinců ve fyzické 

a intelektuální rovině 

• Tep lidského srdce a Schumannova rezonance (atmosférický tep) podle některých teorií souvisí s duchovním 

vývojem člověka a ovlivňuje jeho další funkce a vývoj 

Planeta Země 

Planeta ZEMĚ je, dle současného poznání jediná planeta v sluneční soustavě, kde existuje život. Je obklopena 

biosférou (rozhraní mezi litosférou a atmosférou), která je tvořena živými organismy.  Země má jediný obíhající 

satelit MĚSÍC. Země je živý systém (dýchá a pulzuje v ní život), který se sám reguluje v informačním 

toku, je v dynamické rovnováze v UNIVERZU (reguluje podmínky tak, aby byli zachovány podmínky 

pro různorodý život), rotuje ve sluneční soustavě a je chráněna atmosférou. 

• Povrch ZEMĚ je pokryt ze 71 % vodou, zbylou část tvoří pevnina 

• Termoregulace atmosféry reaguje na zvýšení slunečního záření během dne tak, že se 

ohřívá voda a jejím odpařováním se vytváří mraky, které brání ohřívání a prostřednictvím deště ji ochlazují 

• Oběhovým systémem Země (vodní cyklus srážek) je tedy voda, která pulzuje mezi zemí a atmosférou 

• Planetě Zemi zajišťují ochranu a rovnováhu termoregulace a homeostáza půdy, oceánů a atmosféry, která 

chrání Zemi před vnějším působením procesů, které se odehrávají ve Vesmíru, např. tzv. Van Allenovy 

radiační pásy (energetické pole planety které zachytávají energetické částice vysílané prostřednictvím 

slunečního větru ze Slunce) 

• Bio plasticita zajišťuje propojení systémů prostřednictvím informačního toku, a tím podporuje komunikaci, 

koloběh, diverzitu, resilienci, přirozený vývoj, očistu a regeneraci Přírody 

• Na povrchu Země jsou rostliny, stromy a plankton, které jsou dýchacím systémem Země  

• Planeta přirozeně pulzuje díky rotaci (střídání dne a noci) a dalším procesům, které zajišťují dynamickou 

rovnováhu, Slunce a Měsíc působí na Zemi, prostřednictvím slapových sil vlivem gravitace, (ty způsobují malé 

deformace Země), která se projeví např. přílivem a odlivem s dvanácti hodinovou periodou 

• Planeta má čistící orgány, například lesy, půdu, vzduch, vodu, Slunce, oceány, atmosféru. Má také očistný 

proces při přemnožení, který vystihuje tzv. Calhounův experiment str. 269 

• Plícemi planety jsou lesy (nacházející se zejména v Amazonii, Severní Kanadě a Sibiři) a světové oceány, 

které produkují kyslík a další plyny, tvoří komplexní vzájemně provázaný systém, který je propojený s dalšími 

ekosystémy na planetě. Planeta Země dýchá a pulzuje vzájemně se Sluncem (jako Jin a Jang v dynamické 

rovnováze v UNIVERZU) v cca dvanácti letých cyklech  

• Zdravá voda pulzuje jako krev v těle (nadzemí i pod zemní koloběh vody), zásobuje půdu živinami a 

kyslíkem, odvádí toxiny, udržuje stálost rovnováhy vnitřního prostředí  
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• Mikrobiom Země (biosféra), zajišťuje homeostázi mezi Zemí a Univerzem (mezi vnitřním a vnějším 

prostředím), významným faktorem je také voda, která pulzuje mezi Zemí a atmosférou, kde kondenzuje a 

vrací se zpět. Příroda na rozdíl od člověka si umí různorodost a pulzování obnovit vlastní regenerací! 

 

• Planeta Země je velmi různorodá, změna různorodosti podporuje pulzování a naopak, je to vzájemně 

dynamicky provázaný koloběh života, při pulzování se mění polarita (střídání dne a noci, ročních období, 

tepla a chladu, povodní a sucha atd.), vše živé, co se na ní vyskytuje, potřebuje ke svému životu Slunce, ať 

přímo nebo nepřímo 

• Metamorfóza hornin, rostlin a zvířat podporuje vývojové procesy na planetě včetně vývoje člověka 

• Bionická síť propojuje vše v Přírodě (nadzemní informační síť, tzv. informační pole a podzemní informační sít 

-např. mykorhiza) a Univerzu včetně člověka, vzájemně si vyměňují informace (energii) 

• Polaritony, záhadné unikátní kvantové částice, které jsou 10 000krát lehčí než elektrony a jsou napůl 

světlem a napůl hmotou 

• Se změnou klimatu se mění vodní cyklus, vegetace a živočichové (přibývají teplomilné druhy a mizí 

chladnomilné druhy, následně se proces mění), probíhá proces migrace od rovníku k pólům a naopak 

• Schumannova rezonance (atmosférický tep, „tlukot srdce planety“, frekvence 7,83 Hz), ve které kmitá 

elektromagnetické pole nad zemským povrchem pod ionosférou 

• Slunce je zdrojem energie a života na planetě Zemi, kterou ovlivňují i další planety na oběžných drahách či 

jiné vesmíry  

PŘÍRODA JE VZÁJEMNĚ OBOUSTRANNĚ PROPOJENÁ A ČLOVĚK JE JEJÍ SOUČÁSTÍ, POKUD NIČÍME PŘÍRODU, NIČÍME 

ČLOVĚKA! 

ZAMYŠLENÍ: Tak jak působí člověk na planetu Zemi, je projevem znalostí, neznalosti, moudrosti, hlouposti? Co si o 

tom myslíte Vy? 

• Působí člověk na planetu tvůrčím nebo destruktivním způsobem? 

• Je řešení klimatických změn současnou civilizací řešením příčin nebo následků? 

https://www.awashop.cz/metamorfoza-c2857/
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• Jsme před bodem obratu a zlomu, nebo už jsme za bodem zlomu? Pokud již nastal „BOD ZLOMU“, jak bude 

vypadat nová redefinovaná dynamická rovnováha na planetě Zemi a v UNIVERZU? 

• Přežije západní i další civilizace na planetě v současné podobě, když je naplněno všech 7 znaků zániku 

civilizací? 

• Čeká nás další oteplování planety a z toho plynoucích důsledků, nebo můžeme očekávat příchod „malé 

doby ledové“? 

Energie  

Každou civilizaci v jejím rozvoji limituje dostatek levné energie (hodnota vyjádřená v EROEI). Současná civilizace díky 

zelené energii zejména v Evropě se dostává do slepé uličky efektivity a pokud tento problém 

nevyřeší, hrozí jí úpadek. Levná energie společně s úrodnou půdou a vodou jsou tři klíčové faktory, 

které rozhodují o budoucnosti lidské civilizace. 

• U přímořských států se mění základní model: „nemáme vodu-nemáme potraviny-

nemáme energii“ na nový model: „nemáme energii-nemáme vodu (odsolování) -nemáme potraviny“. Do 

stejného modelu se dostávají i vnitrozemské státy a budou muset vodu dopravovat vodovody z velkých 

sladkovodních zdrojů nebo moře a bez levné energie to nebude možné! 

• EROEI vyjadřuje poměr získané energie vůči vynaložené veškeré energii, tento ukazatel má vysoký rozptyl 

podle teritoria a autorů prováděných jednotlivých měření. Oficiální údaje nelze tedy použít, kvůli rozdílným 

vstupním veličinám vynaložené energii, a brát je jako závazné a konstantní. 

• Pro Přírodu a život na planetě je hnacím motorem Slunce prostřednictvím nadzemní fotosyntézy 

(zjednodušeně přeměna energie na cukr) a podzemní mykorhizy (výměna cukrů a tuků za vodu a minerální 

látky) mezi rostlinami, mikroorganismy a houbami. Oba systémy propojuje vegetace a vytváří vzájemně 

provázaný ekosystém, který je také propojený s živočišnou a minerální říši. Tento koloběh poháněný Sluncem 

a vodou umožňuje pulzování diverzity na planetě. 

Současná EU je názorově rozpolcená, zda tzv. „čisté“ jaderné elektrárny (nyní produkují cca 26 % spotřeby elektřiny), 

budeme dále používat v energetickém mixu obnovitelných zdrojů nebo ne. Dalším dělícím bodem je plynovod NORD 

STREAM 2, který zvyšuje Evropskou závislost na Rusku. Alternativou je doprava tohoto zkapalněného plynu z USA, 

který je však dražší (sníží konkurenceschopnost evropského průmyslu a zdraží energii pro obyvatele). Zkapalněný 

plyn se přepravuje lodní dopravou, která patří mezi největší znečišťovatele životního prostředí. 

• Do roku 2030 jsme se v rámci Evropské unie zavázali, že budeme produkovat 32 % (některé zdroje uvádí i 

více jak 45 %) elektřiny z obnovitelných zdrojů, tento závazek však nebude dostatečný, protože přesto že ho 

splníme, budou ohroženy životy lidí na planetě v současné podobě 

• Trendem v energetice je přechod na lokální zdroje energie (např. rodinné domy s fotovoltaickými panely) a 

používání modulárních jaderných elektráren, bude to kombinace centrálního zdroje pro velká města a 

lokálních zdrojů v menších městech a venkově 

• Evropský exportně orientovaný průmysl zejména v Německu potřebuje levný plyn, to je jediná možnost, 

jak si zachovat konkurenceschopnost a nízké náklady pro výrobu, energetiku a dopravu. Pomocí levného 

plynu a plynovodu NORD STREAM 2 se současně stane Německo nejvýznamnějším distributorem plynu 

v Evropě po roce 2020. Tím se zkomplikují vztahy Německa uvnitř EU a s USA 

• Kritickým místem současných obnovitelných zdrojů jsou extrémy počasí (sněžení, mrazy, vichřice, 

dlouhodobá oblačnost atd.), důsledkem může být blackout, pokud není dostatečná kapacita ve 

vyrovnávacích zdrojích v energetickém mixu státu nebo ve vzájemně propojených soustavách v rámci EU. 

• Klíčové změny v energetického mixu ve Střední Evropě proběhnou v roce 2022, Německo odstaví jaderné 

elektrárny a v Česku budou odstavovány tepelné elektrárny (to jsou zdroje, které jsou schopny reagovat 

pružně na změny toku v rozvodné síti). Dokonce se nestihne dokončit včas páteřní přenosová soustava sever-

https://www.awashop.cz/bod-zlomu-a-obratu-c2889/
https://www.awashop.cz/zanik-civilizaci-c2881/
https://www.awashop.cz/zanik-civilizaci-c2881/
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jih v Německu (lokální zdroje jsou nahrazeny centrálními ve vzdálené lokalitě a s velmi kolísavým výkonem). 

Situaci navíc komplikuje prodlužující se výstavba plynovodu NORD STREAM 2 

• Celosvětově roste spotřeba elektrické energie, v roce 1990 byla celková spotřeba elektřiny podle 

Mezinárodní energetické agentury 10 901 terawatthodin, v roce 2016 to bylo již 23 107 terawatthodin, do 

roku 2040 se předpokládá růst o cca 60 % (35 000 terawatthodin). Tento trend podporuje i digitalizace a 

modení technologie, např. těžba kryptoměn v roce 2018 spotřebovala zhruba stejně elektřiny jako Polsko za 

rok a současně vyprodukovala asi 800 tun CO2 

• Prof. Václav Smil uvádí, že až 40 % veškerého jídla na světě, které vyprodukujeme, se vyhodí, to je 

ohromná uhlíková stopa a stojí to obrovské množství zbytečně vyrobené energie a dále degradujeme 

krajinu! 

• Jak vyřešíme záložní zdroje energie v případě výpadku proudu, když nyní používáme „dieselagregáty“? 

Zprovoznění plynovodu NORD STREAM 2 se může stát dalším faktorem, který přispěje ke zvýšení geopolitického 

vnitřního i vnějšího napětí mezi mocnostmi (USA, Čína, Rusko, EU) a může se stát dalším spouštěčem 

v řadě, který čeká na aktivaci v nastávajícím období, str. 111 

Německo si dalo za cíl přejít nejpozději do roku 2050 na obnovitelné zdroje energie a dosáhnout tak „klimatické 

neutrality. Nyní se obnovitelné zdroje už se podílejí až ze 40 % na energetickém mixu v Německu. Pokud se tento 

politický projekt „ENERGIEWENDE“ (přechod z fosilních paliv a jádra na obnovitelné zdroje energie) Němcům 

povede, bude to návod a inspirace pro celý svět ("environmentální model"), jak řešit důsledky klimatických změn. 

Musí však vyřešit několik problémů: 

• Obnovitelné zdroje nejsou stabilní a se současnými technologiemi neumíme efektivně a levně využít 

přebytky elektrické energie, proto potřebuje mít vyrovnávací sítě a přebytečnou energii pomocí moderních 

technologií pružně spotřebovávat nebo akumulovat 

• Německo v současnosti řeší svoje problémy spojené s ambiciózním projektem „ENERGIEWENDE“ (měl to 

být "environmentální model" pro celý svět, který nenaplnil očekávání a cíle), který je založen na vodě, větru a 

sluneční energii, na úkor Česka a dalších okolních zemí (extrémní výkonové výkyvy sítě) 

• Zatím neznáme řešení, pokud přestane foukat vítr a svítit slunce, proto potřebujeme vyrovnávací rychlé 

zdroje (které mají stabilizační faktor a eliminuje skokové špičky ve spotřebě), které vyrovnají výkyvy v toku 

spotřebovávané energie, současný energetický mix má jaderné, tepelné, paroplynové nebo vodní zdroje 

energie, které podle možností dané lokality a potřeb doplní špičky ve spotřebě v průběhu dne 

• Větrné elektrárny narušují integritu rozvodné sítě, protože vyrábí elektřinu nepravidelně, 

nepředvídatelně, narušují krajinný ráz, malý vodní cyklus vody v krajině a působí negativně na ptactvo a 

hmyz a také pravděpodobně negativně ovlivňují dálkové proudění větrů do střední Evropy 

• Fotovoltaické panely přeměňují světlo na elektřinu s účinností max. 20 % a od začátku tisíciletí se jejich 

účinnost zásadně nezvýšila, a to je také jeden z důvodů, proč se nedaří efektivně nahrazovat současné 

emisní zdroje energie (dramaticky klesá pouze výrobní cena, její účinnost téměř stagnuje), v příštím desetiletí 

se předpokládá dosažení až 50 % účinnosti díky novým materiálům a technologiím. Tento zásadní posun by 

mohl způsobit dynamický rozvoj ve všech oblastech činnosti člověka (podobně jako zvýšení účinnosti parního 

stroje). Fotovoltaické elektrárny zabírají potřebnou půdu a zvyšují teplotu ve svém okolí, tím zvětšují 

vysušování krajiny a narušuje se přirozené proudění malého vodního cyklu. Zabírají potřebnou půdu a bude 

potřeba násobně více plochy na jejich výstavbu (je to na úkor, zemědělské půdy, lesů a dalších ploch), než 

kterou zabírají uhelné, plynové či jaderné elektrárny. Solární farmy zabírají cca 450krát víc půdy než jaderné 

elektrárny a větrné elektrárny 700krát víc půdy než nádrže na zemní plyn, při výrobě stejného množství 

energie 

• Zemní plyn získaný působením kyselin z břidlic patří mezi nejvíce zatěžující zdroj, který negativně ovlivňuje 

životní prostředí, degradaci půdy, diverzitu krajiny a znečištění podzemních vod, stejně jako jeho námořní 

doprava způsobuje růst emisí na celé světě. 
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• Díky klimatickým změnám roste riziko extrému (nedostatek elektřiny nebo její přebytek), které neprospívají 

také přenosovým soustavám, firmám a obyvatelům (důsledkem budou rostoucí finanční ztráty a materiální 

škody) 

• Zrušení jaderných elektráren v Německu, případně v dalších státech EU způsobí několikanásobné zdražení 

energie ve špičkách, kdy nefungují větrníky a solární panely. Ponechané jaderné, tepelné, plynové a vodní 

elektrárny budou během několika let extrémně přetížené a s rostoucím podílem energie vyrobené 

z obnovitelných zdrojů se bude riziko blackoutů 

• Podle odhadů bude v Bavorském průmyslu v roce 2025, pokud Německo odstaví jádro v roce 2022, chybět 

výkon ve výši 4,5 gigawattu (to je ekvivalent cca 4 jaderných bloků). Řešením může být stěhování průmyslu a 

energeticky náročných provozů ke zdrojům obnovitelné energie, tento proces může urychlit i nastupují 

robotizace 

• Technologie, které se využívají k výrobě elektřiny ze slunce nebo větru potřebují na výrobu vzácné kovy 

(jejich zásoby jsou omezené, proto nejsou obnovitelné), jejich těžba navíc poškozuje krajinu v Africe a Asii 

(přesouváme tím problém do rozvojových zemí a žijeme na jejich úkor, zpětně jim budeme nabízet za levné 

suroviny drahé technologie, které eliminují klimatické změny, jež způsobily vyspělé západní státy, opět 

funguje ten správný model „export bídy, import prosperity“) 

• Roční výdaje na projekt „ENERGIEWENDE“ činní cca 32 miliard EUR (z pohledu Česka to představuje ve 

finančním vyjádření výstavbu 4 jaderných elektráren za rok) a tento projekt nyní bojuje o to, zda lze z něj 

vytvořit „životaschopný obchodní model“, který opět zaplatí chudá populace v dražší energii, znečištěném 

životním prostředí na asijském a africkém kontinentu (těžba vzácných kovů). Jaké to bude mít klimatické 

důsledky pro planetu? 

• Přechod do nového digitálního ekosystému zrychlí proces a změny v energetice, ale i v lidské populaci, 

spotřeba energie se přesouvá do virtuálního sektoru (stahování hudby, filmů, hraní počítačových her, 

datové úložiště, virtuální měny atd.), z energie se stalo zboží a přestáváme nevnímat její hodnotu 

• V Německu by se v roce 2030 mělo z obnovitelných zdrojů energie vyrábět 65 % elektřiny (nyní cca 47 %) 

Německo má v současnosti nedostatečně dimenzovanou přenosovou soustavu (její adaptace na novou energetiku 

má přijít až na 130 miliard eur). Řešením je výstavba nové energetické dálnice od severu k jihu (hotovo je pouze cca 

10 %), problémem je ale nedostatek času, protože budou odstaveny v roce 2022 všechny jaderné elektrárny. Tato 

zvolená cesta má stinné stránky pro ostatní země a životní prostředí. Změnou v energetickém mixu zásadně ovlivní 

rozvodné sítě v okolních zemích. Česko se v současné době stává pojistkou (stabilizujícím prvkem) toku „zelené 

elektřiny“, která je vyráběna zejména ve větrných elektrárnách v severním Německu, které má nedostatečně 

dimenzovanou přenosovou soustavu mezi severem a jihem. Navíc díky rušení jaderných a tepelných elektráren (díky 

tomu je tento severojižní koridor přetěžován) by v Německu pravděpodobně, pokud by nevyužívalo Česko pro 

přenos elektrické energie, nastal blackout. 

• Závislost energetiky na odběru vody je vysoká (chlazení jaderných a uhelných elektráren vodou z řek, sucho 

a nedostatek vody v tocích je rizikem pro pohon turbín vodních elektráren) a platí to i pro Česko 

Díky sníženému průtoku vody v řekách v letních měsících se snižuje výroba elektrické energie v jaderných a vodních 

elektrárnách (v některých zemích i uhelných elektráren). Tyto elektrárny vyrovnávají rychlé výkyvy v toku zelené 

elektrické energie. Sucho tak může zásadně změnit strategické energetické plány (roste riziko výpadku elektřiny) a 

bude se stupňovat problém s vynuceným odstavením energetických výrobních bloků. 

Zajímavost: plovoucí jaderný reaktor z Ruska o výkonu 70 megawattů má potenciál dávat energii v zemích třetího 

světa a také v nedostupných oblastech s nedostatečnou infrastrukturou, může být také použit jako zdroj energie při 

odsolování mořské vody. 

Zajímavost od inovativní nadčasové TESLY: TESLA chce na trhu pokročilých úložišť prorazit se sestavou obřích 

modulárních baterií nazvaných Megapack (neustále se zlepšuje díky kombinaci bezdrátových a serverových 
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aktualizací softwaru, má kapacitu 3MWh), které jsou propojeny do Powerhubu a skládají se do Powerpack. Ten může 

mít maximální energetickou kapacitu až 1 GWh. Díky unikátnímu softwaru tak může uloženou přebytečnou sluneční 

nebo větrnou energii využít k podpoře při špičkovém zatížení sítě. 

• Pro domácnosti TESLA nabízí systém Powerwall, který je nyní nainstalovaný u více než 50 000 domácností 

• TESLA postavila svou největší lithium-iontovou baterii na skladování energie v jižní Austrálii 

MÍSTO TOHO, ABYCHOM INVESTOVALI OBROVSKÉ FINANČNÍ, MATERIÁLNÍ A LIDSKÉ ZDROJE DO PRODUKCE 

OBNOVITELNÉ ENERGIE, MĚLI BYCHOM SE RADĚJI ZAMĚŘIT NA ZPŮSOBY, JAK EFEKTIVNĚ A RYCHLE SNÍŽIT JEJÍ 

SPOTŘEBU. 

Sucho a politicky prosazovaný odchod od jádra, neřešení souvisejících problémů v přenosu elektrické energie 

v Německu mezi severem a jihem jsou další spouštěče v řadě, které čekají na aktivaci v nastávajícím období, str. 

111. 

Může se kWh stát novou elektrickou měnou? Díky technologii blockchainu, který umožňuje rychle a bezpečně 

zúčtovat platbu mezi výrobcem elektřiny a zákazníkem (umožní vytvořit burzu malých odběratelů, kteří budou 

vyrábět, prodávat, překupovat a ukládat ji do baterií) se může realizovat přímý nákup elektřiny od konkrétního 

výrobce (například se solárních článků vaší střechy) „zelené elektřiny“ i lokálně. 

• Cena 1kWh je velmi volatilní, díky lokálním špičkám ve výrobě vzroste cena i o 500 % nad běžnou úroveň a 

při přebytku energie jde do záporu i 100 a více % 

Současná společnost je vystavena rostoucímu tlaku na produkci levné efektivní přírodní energie v potřebném čase, 

požadovaném množství a dostupné kdekoliv na planetě. Ta umožní další růst současné civilizace. S rozvojem zelené 

energetiky, která neposkytuje elektrickou kontinuálně (výkon a dodávku ovlivňuje počasí), proto je nutné zajistit její 

efektivní akumulaci (akumulátory, jejich výroba a recyklace), což dostupné technologie zatím neumožňují efektivním 

způsobem. Tyto faktory a další budoucí rostoucí spotřeba elektrické energie (např. přechod na elektromobilitu, 

rozvoj moderních technologií a 5G sítí) ještě více zvýší tlak na potřebu levné a dostupné energie! 
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Díky změnám v energetickém mixu (přechod na obnovitelné zdroje energie) vzrostla cena emisních povolenek (které 

jsou od roku 2005 a slouží k regulaci skleníkových plynů a kompenzaci znečištěného ovzduší) za posledních 5 roků o 

1000 % t a předpokládá se další růst cen povolenek díky dočasnému poklesu nabídky elektrické energie (odstavení 

jaderných a uhelných elektráren), masivním investicím do modernizace a výstavby nových rozvodných sítí. 

To jsou faktory, které v následujících létech povedou k výraznému zdražování energie. Důsledkem bude růst cen 

všeho. Zdražování, způsobené změnami v energetickém mixů a dalšími faktory zaplatí jako první spotřebitelé. 

Rostoucí ceny elektrické energie v EU a přicházející recese jsou další spouštěče v řadě, které čekají na 

aktivaci v nastávajícím období (připravená sněhová koule) str. 111. 

Které nové oblasti zvýší potřebu elektrické energie? 

• Růst počtu obyvatel, voda (odsolování, hlubinné čerpání, doprava vody, čištění atd.), pěstování potravin 

(zavlažování atd.) 

• Doprava (elektromobilita atd.), moderní technologie (cloudy, kryptoměny, robotizace, umělá inteligence 

atd.) a recyklace odpadu a očista planety od odpadů 

• Kolonizace vesmíru (str. 88) 

Zajímavost: kolonizace Měsíce je jednou z možných cest, jak získat levnou energii, (izotop helia He-3 lze využít jako 

zdroj energie při termojaderné fúzi, např. 25 tun izotopu hélia by mohlo pokrýt celou roční spotřebu elektřiny USA 

včetně Evropy), zásoby izotopu helia na Měsíci se odhadují na miliony tun a jsou tam i jiné surovinové poklady pro 

naši civilizaci.  

Fotosyntéza (potřebuje k pohonu sluneční světlo, vodu a kysličník uhličitý) je trvale obnovitelný zdroj energie 

(Slunce), který příroda vyvíjí a testuje už několik miliard let a lidstvu se zatím nepodařilo tento 

obnovitelný zdroj okopírovat. 

Pro současnou společnost kapitalismu 21. století je limitujícím faktorem „DOSTUPNÁ LEVNÁ ENERGIE“. Kdo ji první 

získá bude mít „žolíka“, který mu umožní ovládnout celou planetu a Vesmír. Levná energie zajistí dostatek vody 

(např. odsolováním), který zajistí dostatek potravin pro rostoucí populaci. Bude to Elon Musk a jeho společnosti?  

Příklad si můžeme vzít z historické Anglie v období páry (James Watt zdokonalil parní stroj) na konci 18. století, tato 

země byla schopna produkovat 80 % energie tehdejšího světa, získala tak technologický náskok, a to ji umožnilo stát 

se světovou koloniální velmocí. 

KLÍČOVÁ Z POHLEDU KAPITALISMU 21. STOLETÍ NENÍ VODA, ALE LEVNÝ ZDROJ ENERGIE, KTERÝ 

UMOŽNÍ MIMO JINÉ I LEVNÉ EFEKTIVNÍ ODSOLOVÁNÍ MOŘSKÉ VODY 

ZAMYŠLENÍ: Pokud vysadím jednu bramboru a sklidím pouze jednu bramboru, tak se neuživím. Touto optikou se 

mohu dívat na současné zdroje energie a jejich snižující se efektivitu (z poměru 1:1000, pouze na 1:3). 

Pokud vložím jednu jednotku a získám 100 jednotek, je to očekávaná efektivita (pákový efekt), ale pokud 

vložím jeden díl a získám 3 nebo méně, signalizuje to úpadek civilizace (nedostatek levné energie), 

protože naše efektivita se stále snižuje. 

Nové trendy v dopravě do roku 2050 

Trendy v současné dopravně zásadním způsobem ovlivní očistná krize nebo jiný kolaps, změny ve 

způsobu cestování, finanční možnosti spotřebitelů a rozvoj 5G sítí urychlí přechod do digitálního 

ekosystému a sdílené ekonomiky se všemi pozitivními i negativními pro celou civilizaci. Podle 

dopravců se kamionová doprava v rámci EU nachází na hranici kolapsu: pokud přestanou jezdit 

https://www.awashop.cz/voda-c1792/
https://www.awashop.cz/fotosynteza-c2862/
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kamiony, do 5 dní hrozí totální kolaps celé Evropy. Jsme na takovou hrozbu připraveni, máme dostatečné zásoby? 

• Vysokorychlostní železnice propojí významná evropská velkoměsta budou používány pro dopravu na 

střední vzdálenosti po Evropě s výrazně nižší uhlíkovou stopou). Systém vysokorychlostních železnic, 

společně s dalšími změnami ve společnosti, může zásadním způsobem překreslit mapu osídlení v Evropě 

• Rozvoj elektrických letadel je limitovaná těžkými baterie, situace by se mohla díky vývoji změnit po roce 

2030, to může být odpovědět na vysokorychlostní železnici, která na kratších a středních trasách začíná 

získávat vrch.  

• Postupně nastupuje nová organizace dopravy budeme a přecházíme na elektromobily, autonomní řízení a 

sdílenou dopravu s využitím moderních technologií včetně 5G sítí. Současná vozidla se využívají pouze cca 7 

% času, podobné je to s efektivitou využití praček, myček, vysavačů a dalších spotřebičů či výrobků), a díky 

aplikacím v mobilních telefonech a technologiím bude vyřešeno jejich efektivní využití. Díky tomu dojde i ke 

snížení počtu vozidel ve vyspělých zemích až o 30 % (některé zdroje uvádí až 80 %) proti současného stavu, 

poklesu objemu dopravy a sníží se i počet globálních výrobců vozidel až o 50 %). Zvýší se nabídka různých 

způsobů dopravy z bodu A do bodu B podle našich požadavků. To vše může pomoci vyřešit zejména 

městskou a příměstskou dopravu a parkovaní, které jsou již někde za hranicí kapacitních možností. 

Individuální doprava vlastním vozidlem zejména ve městských aglomeracích bude velmi omezená (bude 

pouze pro majetné). V západních evropských metropolích z center měst posupně mizí vozidla a jsou 

nahrazeny koly, koloběžkami atd. Tento trend způsobí ztrátu pracovních míst. 

• Trend ve změně dopravy bude provázen ekologickými daněmi po roce 2020, které zatíží leteckou dopravu 

a automobily se spalovacími motory, dotace a snížením DPH budou podpořeny elektromobily a vlaková 

doprava  

• Zejména ve velkých městech nastupuje nový trend tzv. "služba od dveří ke dveřím" jak z pohledu zboží, 

služeb a osob 

• Díky nástupu lokalizace, robotizace, nových technologií a 3D tisku dojde k omezení mezinárodní přepravy 

zboží a EU plánuje, že přesune až 30 % nákladní dopravy do oblastí, kde budou méně znečišťovat životní 

prostředí (např. vnitrozemské vodní cesty, které mají 37 000 kilometrů). Tento trend podporuje i dramatický 

narůst nemateriální spotřeby v „digitálním ekosystému“ (objemy dat, hry, komunikace na sítích, různé 

aplikace, filmy, hudba atd.) na úkor tradičního spotřebního zboží 

• Kam budou směřovat ojetá auta se spalovacím motorem, která byla nebo ještě budou vyrobena do roku 

2040 v EU? Kdo se postará o jejich ekologickou likvidaci? Budeme je vyvážet na východ (mimo EU), aby tam 

dále znečišťovali životní prostředí, abychom my byli „ekologicky neutrální“? 

• Máme dostatečné zdroje (výrobní kapacitu a dostatečně dimenzovanou přenosovou soustavu) elektrické 

energie pro přechod na elektromobilitu v EU, i když současně děláme zásadní změny v energetickém 

mixů? Obě tyto změny vyžadují velké investice, zásadní změny v celé automobilové dopravě, změny v dalšími 

navazujících odvětvích a také změnu v myšlení lidí a může způsobit problémy. Uhlíková stopa různých druhů 

dopravy str. 51. 

 

VYSPĚLÉ ZEMĚ JAKO JEDEN Z POLITICKÝCH CÍLŮ KAPITALISMU 21. STOLETÍ VYTVÁŘELY PŘÍZNIVÉ 

PODMÍNKY PRO MAXIMÁLNÍ ROZVOJ CELOSVĚTOVÉ PŘEPRAVY ZBOŽÍ A OSOB, ALE TAKÉ PRO 

LEVNOU PRODUKCI ZBOŽÍ A ENERGIE. 
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NYNÍ SE JASNĚ UKAZUJE, ŽE TO BYLY CHYBNÉ CÍLE, PROTOŽE DŮSLEDKEM JE OBROVSKÉ CELOSVĚTOVÉ 

POŠKOZENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A CELÉ PLANETY (doprava, průmysl a energetika jsou největšími 

znečišťovateli planety), KTERÉ SE PROJEVUJE I GLOBÁLNÍM RŮSTEM TEPLOT A SUCHA. 

 

 

Elektromobilita a automobilový průmysl 

Automobilový průmysl se nachází na rozcestí, nejpozději do roku 2040 bude ukončen prodej aut se spalovacím 

motorem a současná infrastruktura spojená s jejich provozem bude výrazně narušena (čerpací 

stanice, opravny, stanice emisní kontroly atd.). Politicky prosazovaná elektromobilita, přísná 

regulace a zásadní legislativní změny působí negativním způsobem na přirozený vývoj této oblasti 

průmyslu. Současně dochází k technologickým změnám v oblasti řízení (autonomní vozidla), mění 

se zdroj energie (elektromobily, vodíkový pohon, hybridy), způsob vlastnictví (zejména mladá 

generace Z již nechce vlastnit vozidla) a mění se způsob individuální dopravy na krátké a střední vzdálenosti. Trendem 

se stává „sdílená doprava a sdílená vozidla, které se postupně transformuje do autonomní dopravy“. Tyto změny 

jsou důsledkem zásadních změn ve společnosti a výrobě díky digitalizaci, moderním technologiím, klimatickým 

změnám, ekologii a PRŮMYSLU 4.0. 

• Globální automobilový průmysl vstoupil do období dramatických změn, všichni aktéři se budou muset 

rychle přizpůsobit a projít úspěšnou vývojovou metamorfózou, která se odehrává na planetě a protichůdné 

trendy v různých částech planety 

• Do roku 2040 se předpokládá globální růst počtu automobilů o 80 % až na 2 miliardy, z toho pouze 300 až 

400 milionů elektromobilů, tedy maximálně 20 %, pokud poroste počet vozidel na planetě současným 

tempem, není elektromobilita řešením „udržitelnosti dopravy“. Tento trend bude vyžadovat budování nové 

a opravy staré infrastruktury, větší těžbu a produkci fosilních paliv, budování nových výrobních a servisních 

https://www.awashop.cz/prumysl-4-0-c2740/


147 
 

středa 25. září 2019 

továren, zvyšování objemu dopravy, stavbu nových měst, větší znečištění atd. atd. Z uvedených trendů je 

zřejmé, že „JE NEUDRŽITELNÝ SPOTŘEBNÍ ZPŮSOB ŽIVOTA“ člověka a modelu ve kterém žije. 

Tyto změny znamenají pro automobilový průmysl vysoké investice ve velmi krátkém čase, velkou nejistotu z pohledu 

regulátorů (emise, bezpečnost, recyklace, elektromobilita atd) a také chování zákazníka, který se musí přizpůsobit 

zásadním změnám ve způsobu a organizaci dopravy. Hrozby, které stojí před automobilovým průmyslem zejména 

v Evropě jsou: 

• Vysokorychlostní železnice se sdílenou a autonomní dopravou se stanovou velkou konkurencí v dopravě 

na delší a střední vzdálenosti, a to sníží poptávku po nových vozech (individuální doprava) a letecké dopravě, 

která je nyní neekologická 

• Velké zácpy, přetížená města a hlavní dopravní tahy způsobí přesun individuální dopravy na železnice a jiné 

způsoby dopravy z bodu A do bodu B, které sníží počet používaných vozidel až o 30 % proti současnému 

stavu 

• Visící hrozba zavedení cel na export evropských automobilek do USA, důvodem je například výstavba NORD 

STREAM 2, nedostatečné výdaji na zbrojení v EU, dotační podporou výrobce letadel Airbus a digitální daně 

• Vysoká pořizovací cena elektromobilů, komplikované nabíjení a malá dojezdová vzdálenost, vysoké pokuty 

za nedodržování emisních limitů a vysoké investice do elektromobility, tlak na růst mezd atd. 

• Vysoké investice do vývoje, ekologie, recyklace a nových technologií, v automobilovém průmyslu je nízká 

návratnost vloženého kapitálu ve srovnání s jinými obory 

• Změna vztahu k vlastnictví vozidel, digitalizace ekonomiky (mobilní aplikace, umělá inteligence, komplexnost 

a provázanost různých druhů dopravy atd.) a virtuální realita 

• Zpomalující ekonomika, obchodní války, klesající kupní síla koncových uživatelů ve světě, nasycený trh a 

chaotické zavádění nových emisních a legislativních pravidel bez ohledu na důsledky 

Důsledkem výše uvedených trendů a narůstající nejistota v globální ekonomice způsobuje v posledních měsících 

celosvětový pokles prodejů a také zisku zejména evropských automobilek. Rozevírají se pomyslné nůžky mezi 

vynucenými vysokými investicemi a příjmy, díky snižujícím se ziskům, které jsou způsobené z poklesem poptávky po 

vozidlech se spalovacím motorem a také nedostatečný růst prodejů elektromobilů, tzv. „zamrzla poptávka“ po 

nových automobilech. 

ZAMYŠLENÍ: je přechod na elektromobilitu řešením a nápravou klimatických změn? Zamezí přechod na 

elektromobilitu drancování přírody a produkci skleníkových plynů? Změní přechod na elektromobilitu naše 

chování k Přírodě a člověku? Řešíme tímto opatřením příčiny nebo příznaky? Je toto rozhodnutí 

„PROZÍRAVÉ“ nebo „MOUDRÉ“? Nebo jde pouze o politické rozhodnutí a další skrytou motivací na 

podporu spotřeby, růstu HDP a zisků? Co si o tom myslíte Vy? 

Historie: Velké překvapení nastalo, když na světové výstavě v Paříži v roce 1900 představil Ferdinand Porsche vůz s 

dvěma elektromotory uloženými do přední nápravy, toto efektivní konstrukční řešení bylo bez řetězů, řemenů a 

převodových skříní a dosahovat vyšší efektivity jízdy. Automobilový průmysl tehdy zvolil spalovací motor, ale uběhlo 

více jak 100 roků a koncept elektromobilů se vrací zpět na scénu.  

Elektromobilita je jedním ze způsobů, jak zajistit splnění přísných emisních limitů EU pro automobilky. Podle 

některých studií je však jejich pozitivní účinek na snižování emisí velmi diskutabilní a spíše negativní ve srovnání se 

spalovacím motorem. Další alternativou, jak problém snižování emisí řešit jsou například vodíková auta. Slabá místa 

elektromobility: 

• Elektromobilita je politicky prosazovaný projekt, který je pod časovým tlakem a nedaří se naplňovat jeho 

cíle, protože ji chybí přirozená poptávka daná hmatatelnou výhodou pro zákazníka a odrazuje i vysoká cena 
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• Není dostatek studií a informací, které by jasně prokázaly výhody a nevýhody elektromobilů a automobilů 

se spalovacím motorem s ohledem na životní prostředí a jeho zátěž od výroby, po dobu jeho životnosti až po 

kompletní recyklaci 

• Nejslabším článkem jsou drahé lithiové autobaterie (tvoří až 50 % ceny vozu), které mají omezenou 

životnost, drahou recyklaci, výroba je energeticky náročná a produkuje velkou ekologickou stopu (do ovzduší 

se dostane zhruba o 75 % víc škodlivin než z výroby celého vozu s klasickým pohonem) a omezená dojezdová 

vzdálenost na jedno nabytí 200 až 600 km. Rozdíl mezi cenou elektromobilu za dojezd 350 km a 600 km je 

cca 10 tisíc EUR a omezuje to rychlejší prosazení elektromobilů 

• Současná distribuční rozvodná síť není připravena a dimenzována na takovou zásadní změnu, a to si vyžádá 

vysoké investice a čas, doba dobíjení se pohybuje od 40 min. u rychlonabíječek a do cca 12-15 hodin z běžné 

zásuvky), provoz rychlonabíjecích stanic se však zatím komerčně nevyplácí. Veřejné stanice budou tvořit cca 

20 % dobíjecích míst, zbytek bude dobíjen v rodinných domech. Statistiky ze světa ukazují, že až 90 % 

dobíjení se odehrává doma nebo v práci (tedy zejména ve městech). Nyní je velmi omezený počet 

rychlonabíjecích stanic (cca 500), nejpozději do roku 2030 by mělo být postaveno v Česku 20 tisíc 

rychlodobíjecích stanic. Výstavba jedné stojí průměrně 1 milion kč, obslouží průměrně cca 10 vozidel za den 

a ekonomicky rentabilní budou stanice až po roce 2030, kdy bude dobudována kompletní veřejná páteřní síť, 

která zrychlí nabíjení elektromobilů. Do roku 2030 bude v Německu k dispozici nabíjecí infrastruktura až pro 

deset milionů elektrických aut 

• Elektromobil i jeho motor je výrobně jednodušší, na výrobu pohonné jednotky je potřeba pouze 10 % dílů 

ve srovnání se spalovacím motorem, tento fakt spojený s robotizací a PRŮMYSLEM 4.0 výrazně sníží počet 

pracovníků v tomto oboru a cena elektromobilu se může vyrovnat ceně auta se spalovacím motorem po roce 

2025 

• Rychlý technologický vývoj v oblasti elektromobility částečně brání v úspěšném prodeji, protože současný 

pětilístek slabin může být do 2-3 roků odstraněn a dříve nakoupené elektromobily se stanou neprodejnými 

• Lokální vývoj a produkce baterií v Evropě je pozadu zhruba o 5 let za produkcí elektromobilů, v současnosti 

se musí baterie dovážet z mimo evropských zemí, a to negativně zatěžuje životní prostředí, do roku 2030 se 

očekává až 40násobný nárůst elektromobility 

• Největší výhodou elektromobilů je dočasně levný provoz, cesta z Brna do Prahy vyjde průměrně na cca 100 

Kč. Současné rozkopané silnice a přeplněné dálnice s dlouhými kolonami však automobilové dopravě a 

jejímu rozvoji neprospívají! Na delší vzdálenosti stále častěji lidé používají jiné druhy dopravy a díky tomuto 

faktoru se návratnost elektromobilu ještě prodlužuje. Například s elektromobilem lze v Česku ujet 1 kilometr 

za 0,36 koruny, s naftovým a benzinovým autem kilometr vyjde na 1,53 až 1,76 koruny (průměrné ceny), 

elektromobily však nyní neplatí spotřební daň. Kdo zaplatí dotace na podporu prodeje a výpadky spotřební 

daně z paliv do Evropských rozpočtů při zavedení elektromobilů? Spotřebitel? Přechodné výhody (užívání 

jízdních pruhů pro taxi, parkování a dálniční známka zdarma, neomezený vjezd do center měst, nižší daně, 

dotace při koupi atd.) budou s rostoucím počtem elektromobilů postupně zrušeny a zvýší se také výrazně 

cena elektrické energie 

• Auto se stává zjednodušeně řečeno ekologičtější, čím déle ho aktivně používáme, šetříme tím celý cyklus 

výroby nového automobilu včetně surovin a dalších z toho plynoucích efektů, díky uměle prosazované 

elektromobilitě je tento proces narušen 

• Rychlý přechod z výroby automobilů se spalovacími motory na elektromobily ještě více vyhrotí situaci u 

dodavatelských a subdodavatelských firem a nastoupí jako vždy osvědčený a lety propracovaný „GLOBAL 

SOURCING", nyní je poměr mezi nově vyrobenými vozy spalovacím motorem a elektromotorem včetně plug-

in hybridů v poměru 50:1, v roce 2025 by se měl poměr být cca 7:1 

• Přechodem na elektromobilitu se zvýší riziko výpadku proudu (blackout) a kumulace všech výše uvedených 

problémů může spustit lavinu bankrotů nejen v automobilovém průmyslu ale i v globální ekonomice 

Zlom v prodeji elektromobilů by mohl nastat v roce 2020, protože přísnější emisní limity začnou v EU postupně platit 

koncem roku 2020. Automobilky, které výrazně nesníží produkci oxidu uhličitého u svých aut, budou platit vysoké 
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sankce. Limity nelze splnit bez výrazně vyšších prodejů elektromobilu u zejména evropských automobilek. 

Spotřebitelé zatím nemají žádnou motivaci k nákupu a nechápou zatím toto politické rozhodnutí správně. Státy a 

automobilky budou nuceny v roce 2020 učinit řadu výrazných motivačních kroků na podporu rychlejšího prodeje 

elektromobilů, aby splnili přísné limity a částečně zpeněžili své vysoké investice a náklady. Fúze automobilek a 

konsolidace odvětví, nástup robotizace jsou nutné vývojový krok pro řešení globalizovaného trhu s automobily. 

DO ROKU 2030 BY MOHLO BÝT V ČESKU V PROVOZU podle optimistických odhadů ČTVRT AŽ PŮL MILIONU 

ELEKTROMOBILŮ (4 až 8 % Z CELKOVÉHO POČTU registrovaných AUTOMOBILŮ). Tomuto počtu by 

odpovídala v optimálním případě páteřní struktura čítající 20 000 až 40 000 rychlonabíjecích stanic 

(potřebné investice v nižších desítkách miliard kč!) 

NAPLNÍ KONCERN VW SVOJE VELMI AMBICIÓZNÍ PLÁNY ROČNÍ PRODUKCE ELEKTROMOBILŮ V POČTU 1 

MILION KUSŮ (z toho 60 % v Číně) PRO ROK 2022 A NÁRŮST PRODUKCE NA 22 MILIONŮ (z toho 50 % bude 

vyrobeno v Číně) V ROCE 2028? 

Elektromobilita v Indii: vláda si stanovila cíl, aby v roce 2020 na indických silnicích jezdilo 15 až 16 milionů 

elektromobilů, aby snížila vysoké množství smogu ve městech. Tento cíl je nereálný, do května 2019 bylo 

zaregistrováno zatím pouze 280 tisíc elektromobilů. 

Přečetl jsem si na serveru „Novinky.cz“, že Němci připravují vysokou daň na CO2 na podporu zvýšení prodeje 

elektromobilů a chtějí v průměru zdražit cenu benzínu a nafty až o 3 Kč a do roku 2030 až o cca 15 Kč. Buď se v 

Německu prosadí dynamický rozvoj prodeje elektromobilů motivované i díky tomuto opatření, nebo automobilky 

začnou významně propouštět! Obojí je dle mého názoru může být špatná zpráva. 

• Uhlíková daň (bude platit např. na pohonné hmoty, a neekologické elektrárny, pravděpodobně od roku 

2020) může způsobit, kromě jiného, růst všech cen včetně potravin a energie v celé EU. Tento růst budou 

muset opět zaplatit spotřebitelé! Důsledkem bude růst sociálního napětí a zpomalení ekonomiky napříč 

Evropou 

• Uhlíková daň má sloužit jako impulz ke zrychlené obměně vozového parku 

• Cílem uhlíkové daně je chovat se ekologičtěji! 

• Postupný růst výroby elektromobilů a robotizace budou znamenat odliv výroby automobilů a 

subdodavatelských řetězců ze střední Evropy do mateřských zemí s negativními důsledky pro ekonomiku a 

zaměstnanost v těchto zemích  

• Podpoří štědrými dotacemi státy a výrobci vozidel prodej elektromobilů (např. v ekvivalentu až 8 000 EUR) 

jednotlivé státy od roku 2020? 

ZAMYŠLENÍ: Největším problémem současné elektromobility je spotřebitel, nemá dostatečnou motivaci ke koupi, 

převažují nevýhody. Pokud bude elektromobilita tvrdě politicky prosazovaná bez ohledu na vnější 

podmínky a okolnosti, může to některým současným automobilkám „zlomit vaz“! Je základní princip 

obchodu a výroby: „nabídka a poptávka“. 

PĚTILÍSTEK SLABIN ELEKTRICKÝCH AUT: VYSOKÁ NÁKUPNÍ CENA, MALÝ DOJEZD, DLOUHÁ DOBA 

DOBÍJENÍ A OMEZENÁ ŠÍŤ NABÍJECÍCH STANIC, NÍZKÁ PŘIROZENÁ POPTÁVKA KUPUJÍCÍCH ZÁKAZNÍKŮ A 

VYSOKÝ PROPAD PRODEJNÍ CENY PO 3-6 LETECH. SPOJNICÍ A SPOLEČNOU BRZDOU DALŠÍHO ROZVOJE 

ELEKTROMOBILITY JSOU AKUMULÁTORY, KTERÉ MAJÍ PŘÍLIŠ MALOU ELEKTRICKOU HUSTOTU, JSOU PŘÍLIŠ 

VELKÉ A TĚŽKÉ, NENÍ MOŽNÉ JE DOSTATEČNĚ RYCHLE DOBÍJET A JEŠTĚ JSOU DRAHÉ a drahá je i jejich 

recyklace!! 
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Aby přechod na elektromobilitu, nebo vodíkový pohon dávalo smysl, je nutné změnit celý způsob života 

dnešního člověka (civilizace) a systému ve kterém žije! Jinak se elektromobily stávají pouze falešnou iluzí 

skutečnosti, že něco změníme, aniž bychom změnili vlastní přístup.  

VYNUCENÁ ELEKTROMOBILITA PODPOŘÍ HOSPODÁŘSKOU KRIZI V EVROPĚ A BĚHEM NĚKOLIKA LET SE 

MŮŽE PROKÁZAT, ŽE ELEKTROMOBILITA BYLA DRAHOU SLEPOU ULIČKOU! 

KLÍČOVÁ OTÁZKA: JE PŘECHOD NA ELEKTROMOBILY KONEČNÝM ŘEŠENÍM (jak je nám nyní prezentováno), NEBO 

JDE POUZE O PŘECHODNOU ZASTÁVKU SMĚREM K VODÍKOVÉ TECHNOLOGII? 

 Nedostatek času, politicky prosazovaná elektromobilita a s ní spojené masivní investice, jsou další 

spouštěče v řadě, který čeká na aktivaci v nastávajícím období (připravená sněhová koule), str. 112. 

Rostoucí riziko blackoutu, nedostatek levné a dostupné energie jsou další spouštěče v řadě, který čeká na 

aktivaci v nastávajícím období (připravená sněhová koule). str. 112. 

Vyplatí se koupě elektromobilu? 

Celkové porovnání pořizovacích, servisních i provozních nákladů pro Česko vypracovala společnost Deloitte. Propočet 

založila na srovnání tříletého užívání vozu VW Golf, jehož motor (benzinový, na naftu nebo elektrický) má shodně 

výkon kolem 100 kilowattů. Pokud se ročně ujede jen pět tisíc kilometrů, vychází jako nejvýhodnější vůz na benzin. 

Do ujetí 43 tisíc kilometrů vychází nejlépe automobil na naftu a nad tuto hranici se už vyplácí e-Golf. Což ale 

předpokládá ujet s ním denně skoro 120 kilometrů. 

Cena elektromobilů by se měla s cenou klasických aut srovnat v roce 2025. Technologie lithiových baterií se překotně 

vyvíjí: jejich cena se mezi lety 2010 a 2016 snížila ze 1000 dolarů za kilowatthodinu kapacity na 273 dolarů a dále 

klesá s odhadem 74 dolarů za kilowatthodinu pro rok 2030. Při dosažení hranicí 100 dolarů (cca rok 2025) už mají být 

elektromobily cenově srovnatelné s vozy se spalovacím motorem.  

Podle studie energetické společnosti Exxon Mobil  z roku 2019 se pro ekologicky orientované Německo prognózuje, 

že ještě v roce 2040 bude ze 46 milionů osobních vozů pouze 9 milionů aut s elektromotorem 

Co se stane až EU přitlačí na elektromobilitu? 

• Jasně se ukazuje, že bez masivních dotací není prodej elektromobilů reálný! Zákazníci napříč 

Evropou dobře počítají a nakupují pouze, pokud je to pro ně výhodně. Výjimku tvoří pouze úzká 

zákazníku, kterou láká exklusivita a módní trend elektromobilů. Nevýhody elektromobilů lze 

pojmenovat stručným konstatováním: elektromobily nejsou z praktického ani ekonomického 

hlediska přijatelné pro spoustu lidí, kteří si raději nechají současné vozy, protože koupí 

elektromobilu si zákazník kupuje horší a dražší automobil, než má nyní, otázka zní: proč by si ho měl 

kupovat?  

Před deseti lety německá kancléřka Angela Merkelová deklarovala, že v roce 2020 bude po německých silnicích 

jezdit minimálně jeden milion elektromobilů, realitou je však pouze 10 % (cca 100 000 elektromobilů, které 

kupují zejména firemní zákazníci) Tento přístup zákazníků nevyhovuje představám EU, která vytvoří ještě větší 

tlak, aby stimulovala zákazníky k nákupu. 

• Masivní dotace, nižší DPH a další výhody, které zatraktivní elektromobily, tak, že budou mít nižší cenovku 

než vozidla se spalovacím motorem. Dotace jsou konstruovány tak, že podporují zejména prodej evropských 

vozidel 

• Bude zavedena vysoká uhlíková daň, která zdraží nákup nových i starých automobilů se spalovacím 

motorem, které nebudou splňovat stanovené emisní limity v jednotlivých státech 
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• Urychlí se zákaz výroby nových vozidel se spalovacím motorem, nejpozději do roku 2030, po roce 2020 se 

omezení nebo úplně zakáže vjezd do center měst  

VOZY TESLA V PODSTATĚ SPUSTILY OBŘÍ ŘETĚZOVOU REAKCI (rozvoj elektromobility trvající 10 roků a 

téměř tři čtvrtě milionu vyrobených aut) A SVĚT DÍKY NÍ UŽ NIKDY NEBUDE STEJNÝ. DOKÁŽE TESLA ZDATNĚ 

KONKUROVAT SPALOVACÍM MOTORŮM I V PŘÍŠTÍM DESETILETÍ? NAPLNÍ SE VIZE POD VEDENÍM 

VIZIONÁŘE ELONA MUSKA, KTERÝ ZATÍM NENAŠEL ZDATNOU KONKURENCI? TESLU TOTIŽ NAKUPUJÍ 

ZÁKAZNÍCI, JEJICHŽ ŽIVOTNÍM MOTEM JE POKROK ZA KAŽDOU CENU! 

KOUPILI BYSTE SI OJETOU TESLU? 

JE REÁLNÉ DO ROKU 2040 PŘEJÍT NA PLNOU ELEKTROMOBILITU, ZAJISTIT DOSTATEČNÝ VÝKON 

PŘENOSOVÉ SOUSTAVY A OBNOVITELNÝCH ENERGETICKÝCH ZDROJŮ, NEBO SMĚRUJEME KE KONCI 

INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY? CO SI O TOM MYSLÍTE VY? 

7. Příroda je živý organismus a my jsme jeho součástí 

Říkáte si, co má společného půda s částmi lidského těla, avšak divili byste se, jak jsou si podobní. Pokusím se ukázat 

spojnice a objevíte nový svět, který jste před tím možná v přírodě nevnímali. Člověka a Přírodu propojují 4 živly, 

energie a mikroflóra (viry, bakterie a plísně). 

• Plíce - lesy a oceány (čistí vzduch), dech planety se projevuje střídáním ročních období 

• Krev - voda (krev přírody) která obíhá v podobě malého a velkého vodního cyklu, vegetace má mízu, která 

pulsuje, někteří lidé si mylně myslí, že peníze jsou krví ekonomiky, ale ony jsou pouze nástrojem, krví 

ekonomiky je tok zboží a služeb (spotřeba) 

• Kůže - živá půda s mikrobiomem nebo například plody ovoce jsou chráněny slupkou, která zajišťuje jejich 

ochranu a rovnováhu uvnitř a vně systému 
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• Srdce- přírodní pumpa v podobě koloběhu vody a živin  

• Imunitní systém – živá půda zadržuje vodu, která obsahuje dostatek živin i díky mykorhize i fotosyntéze, 

vegetace se díky tomu dokáže bránit škůdcům i s přispěním jiných živočichů  

• Neuronová síť v lidském mozku se nám zrcadlí na hvězdné obloze, jiná je ve dne a v noci 

• Regenerace  - Slunce, sopky, povodně, oheň 

• Paměť přírody – paměťové stopy tzv. engramy v materiální a nemateriální podobě 

• Komunikace, podzemí internetová síť vegetace prostřednictvím mykorhizy je kvantově provázaná s nadzemní 

informační sítí prostřednictvím fotosyntézy a paměťových engramů 

• Detoxikace – prostřednictvím 4 živlů země, voda, oheň, vzduch a jejich koloběhu 

• Degradovaná „mrtvá“ půda působí prostřednictvím rostlin nepříznivě na člověka a jeho mikrobiom 

(důsledkem je pokles imunity), protože oba systému jsou propojené vzájemnými vazbami, také planetární 

systém se Sluncem působí cyklicky na materiální a duchovní vývoj jedince i civilizace 

Příroda nám zrcadlí i zdravotní stav člověka i celé civilizace. Nerovnováhy v přírodě se projevují nárůstem extrémů 

(teplot, povodní, sucha, požárů, přemnožením škůdců, vymírání živočišných druhů, pády meteoritů atd.), které bývají 

provázány se zániky velkých civilizací a živočišných druhů na planetě. U Viktora Schaubergera jsem narazil na 

zajímavou myšlenku, která vystihuje podstatu: bez zdravého lesa (plíce přírody) neexistuje zdravá voda – (krev 

přírody). Bohužel my dnes máme kůrovcovou kalamitu a mrtvou vodu. Jestliže vidíme kolem sebe zdecimované lesy 

kůrovce, znečištěnou vodu a moře, rostoucí teploty a sucho, vymírání živočišných druhů a přemnožení škůdců, je 

lehkomyslně si myslet, že se to netýká člověka. Jestliže jsou narušeny plíce, krev, srdce, kůže a imunitní systém 

přírody a současně je příroda propojená s člověkem……. Již dál ani nemusím pokračovat, abychom pochopili smysl 

sdělení, které dostáváme od Přírody. Co zasáhlo přírodu díky činnosti člověka zasahuje i samotného člověka. Pokud 

je strom, jako symbol koloběhu života, na konci svého cyklu transformuje se jeho pyramidová struktura do síťové 

struktury, která se stává živnou půdou pro nové stromy. 

Příroda je živá a dokonalá, přesto člověk stále přemýšlí, jak ji nahradit mrtvými bypassy, které jsou 

nedokonalé a přispívají k jeho kolapsu. 

Na základě výzkumu vědců víme, že po velkém mýcení lesů (např. v 19. století) většinou v dějinách následovala 

válka. Bude se opakovat stejná situace i v dnešní době, kdy škůdci decimují naše lesní monokultury a podle odhadů 

bude vykáceno až 50 % našich převážně smrkových lesů“? 

Paměť krajiny 

Pravidelné cykly na planetě zanechávají paměťové stopy (ENGRAMY) v informačním poli a krajině. ENGRAMY 

propojují spirálově minulost, přítomnost a budoucnost do jednoho celku v rámci cyklů. Existuje také informační pole 

(AKÁŠA, informační morfogenetické pole, pojmenované Rupertem Sheldrakem), kde je zaznamenám každý děj 

v Přírodě včetně člověka zaznamenán v podobě informačního otisku, většina populace však nemá k tomuto 

informačnímu zdroji vědomý přístup. Zde je několik příkladů: 

• Senzitivní lidé vnímají tento otisk i v jednotlivých domech a místech (bitvy, koncentrační tábory atd.) 

• Pralesy s dlouhověkými stromy (letokruhy) i mateřským stromem tzv. lesní stařešina  

• Sedimenty v půdě (mikroorganismy, prehistorická pylová zrna, zbytky rostlin, živočichů a předmětů), 

v jezerech, oceánech a ledovcích včetně pólů 

• Bludné kameny v krajině, hladové kameny na dnech řek, staré lodní vraky, staré kamenné cesty a města 

zakonzervovaná pod vrstvou usazenin, lávy, vody nebo ledu 

• Destruktivní procesy například eroze půdy (voda, vítr) může znehodnotit „paměť krajiny 

• Paměťové stopy mají materiální i nemateriální podobu, informace zůstává a může měnit své formy 



153 
 

středa 25. září 2019 

Při kácení lesů zjišťujeme, že některé vykácené plochy lesů se přirozeně samy zalesňují, ale jiné rychle zarůstají 

divokou trávou, která brání přirozenému zalesnění. Je to způsobeno pamětí krajiny, kdy na místech rostoucích travin, 

byla dříve suchá step? Nebo traviny, které zadusí život, nám napovídají že je zde zadušen život? Anebo to je 

způsobeno degradací půdy, ztrátou diverzity či narušenými přírodní zákony a příroda potřebuje čas na obnovení 

rovnováhy? Co si o tom myslíte Vy? 

Pokožka a půda 

Povrchovou část země nebo vegetace má stejnou funkci jako lidská pokožka, která chrání tělo před vnějšími vlivy. 

Pokud půdu narušíme, po čase se tato rána „zahojí“, zaroste vegetací. Podobně se chová kůže, která se po zranění 

opět zacelí. 

• Kůže je největší orgán těla, prostřednictvím kůže vnímáme okolní prostředí – je to orgán, který stojí na 

hranici dvou světů – přechod mezi světy (vnitřní a vnější) 

• Půda propojuje prostřednictvím mykorhizy a fotosyntézy podzemní a nadzemní svět, podobně jako je to u 

člověka sliznice a kůže  

• Pokud ztratíme více jak cca 50 % pokožky náš život je v ohrožení a podobné je to s půdou, která ztratí život a 

stane se mrtvou 

• Pokud má půda, podobně jako lidská pokožka, nedostatek vláhy, ztrácí pružnost, vysychá (smršťuje se), mizí 

půdní fauna (kolagen a elastin) a tvoří se hluboké pukliny (u člověka jsou to vrásky), které půdu ještě více 

vysušují do hloubky.  

Narušená půda je „otevřenou ránou“, kterou příroda zacelí, pokud je však půda bez života, ztrácí svoji odolnost díky 

erozi, vysychání a kolabuje i její imunitní systém. Víme, co imunitní systém země? Je to koloběh ročních období, 

koloběh střídání dne a noci, koloběh vody, která v podobě srážek zahřívá a ochlazuje povrch země, prudké deště 

nebo tání zajišťují úklid a Slunce stimuluje růstu a vitalitu atd. Víme, co se děje par centimetrů pod zemí, jaké jsou 

tam vazby, jak funguje pro nás neviditelný svět? Já to vůbec netuším a možná řada z nás … Půda zajišťuje rovnováhu 

mezi podzemním a nadzemním světem a společně s vodou je klíčová pro stabilitu celého ekosystému. 

ZAMYŠLENÍ: Průmyslová výroba, intenzivní zemědělství a lesnictví, rostoucí populace, spotřeba a další opakovaná 

činnost člověka poškozuje půdu a Přírodu. Příroda včetně půdy je naším zrcadlem a ukazuje nám, jak si 

vážíme sami sebe a co nás čeká, pokud nezměníme přístup k sobě. Většina půdy je již bez života, je tzv. 

mrtvá, plná umělých látek. Obvykle zásadní změny v přírodě přímo souviseli s kolapsem velkých civilizaci. 

Jak to bude s naší civilizací? Jaký máte na to názor Vy?  

 

 

Umělá nebo přírodní, čemu dáte přednost? 

Intenzivním zemědělství spojené s chemizací můžeme vnímat jako pokus vytvořit umělou lidskou pokožku, která je 

vylepšována umělými výplněmi (tzv. botoxem) a chemií, aby nám zajistila krásu, výživu a regeneraci. To je trend, 

který je všude kolem nás. 

Znáte například modelky na molech, které mají dokonalá těla, někdy vylepšená implantáty či jinými estetickými 

zákroky, tak aby byla bez jediné vady. A tyto modelky mně připomínají dokonalá jablka v „supermarketu“, bez 

jediného kazu, zkrátka ideál krásy…i chutí?“. No pro toho, kdo nepoznal jiná, jsou úžasná, sladká, šťavnatá?  A když se 

podíváte za oponu a vidíte, co stojí za tou krásou…máte na taková jablka chuť? 
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Rakovina a bypass přírody 

Člověk, který je zasažen rakovinou, často končí na ozařování a projde léčbou, která zlikviduje „vše živé“, aby 

zjednodušeně řečeno, znemožnila nekontrolovaný růst nádoru. V Přírodě aplikuje člověk aplikuje podobný postup s 

použitím chemizace a ničí vše živé v půdě, aby zajistil vyšší výnos. A ptám se: má příroda rakovinu? Nebo ji má 

člověk? Proč aplikuje stejný postup v přírodě? Vysvětlení zní logicky: musíme uživit stále rostoucí populaci 

s rostoucími životními potřebami, které jsou stimulovány sofistikovanou reklamou a závislostí na neustálé 

spotřebě.  „Materiální společnost“, kde prvořadý je zisk, potřebuje „trvale udržitelný růst a spotřebu!“ (jde o 

strom, který roste do nebe, znáte takový…nejsou to sekvoje v USA?). Současné zejména západní civilizaci nevadí, že 

žije na dluh, který budou muset splácet budoucí generace. A pokračuje v tomto způsobu i přesto, že dokáže již 60 

roků měřit (vše, co planeta vyprodukuje za jeden rok) tzv. Dluh planety země. To vše, co kolem nás děje stále 

nestačí k tomu, abychom pochopili, že musíme udělat radikální změnu my všichni! Omezit vlastní spotřebu ve 

všem, nejlépe hned dnes! 

Zpráva vědců z mezinárodního panelu OSN z května roku 2019 mimo jiné říká: „Honbu za penězi musíme 

nahradit honbou za přežitím přírody“! Kladu si otázku a proč se musíme „honit“, když příroda je 

nejdokonalejší ekosystém, který známe a který nedokážeme ani komplexně pochopit ani napodobit. 

Rakovina je civilizační nemoc, která je důsledkem deformace přírodních zákonů 

Rakovina je nekontrolované bujení některých buněk, které se projevuje v různých podobách u člověka i společnosti. 

Zdravá buňka musí najít dynamickou rovnováhu mezi nadměrným růstem a stárnutím na straně druhé. Toto téma 

nám také zrcadlí příroda okolo nás. Rakovina zjednodušeně „likviduje“ to, kde je nerovnováha a dochází 

k extrémům, zacyklení nebo zablokovaní energie. 
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• Léčba rakoviny představuje symbolicky obnovení vnitřní a vnější rovnováhy a rozpuštění „starých „vzorců 

myšlení – extrémy v podobě nadměrného růstu buněk (rakovina) nebo pomalého růstu buněk (stárnutí) se 

harmonizují ve „zdravý“ růst buněk  

• Rakovina může být důsledek rozumového zacyklení (potlačení duchovní složky člověka), tím je zablokovaný 

vývoj člověka i společnosti 

• Příkladem je extrémní růst digitalizace, umělé inteligence, a s tímto dynamický rozvojem přichází degenerace 

a zacyklení člověka i civilizace ve hmotné složce (blok v duchovní složce) 

• Pro léčbu zacyklení (rakoviny) je nutná harmonizace bloků, které způsobují extrémy a zacyklené myšlení, 

řešení může spočívat v posunu na vývojové triádě „nezávislý-závislý-vzájemně závislý“, pokud ke změně 

nedojde, následuje remise rakoviny  

Bypass přírody v podobě hydroponií? 

Není to troufalé, takové slovní spojení pro rostliny, které jsou pěstované ve specializovaných klimatizovaných 

sklenících (takový rostlinný inkubátor pro novorozence), kde mozkem systému je počítač, který se postará o vše 

důležité pro život rostliny včetně zálivky a výživy, podobně jako pacient na nemocničním lůžku 

s infuzí a péčí sestřiček a doktorů. A možná i pracovníci ve sklenících mají krásné oblečení, je tam 

čisto a vše je pod kontrolou včetně opylovačů a dalších vymožeností. Ale zdání klame, tak jako pro 

člověka také i pro rostliny není život v hydroponiích žádný med, vše je orientované na výkon a 

zisk, žádné neefektivní prodlevy nejsou připuštěné, vše je dokonale vyladěno až k rukám 

zákazníka. Potřebujeme přírodní ekosystém, nebo už jsme vynalezly efektivnější ekosystém s provázanými vazbami? 

A co se stane, když dojde chemie a elektrická energie? 

• Kapénkové závlahy s výživnými roztoky (nový model z Izraele), ano v poušti, kde nic neroste, je tento model 

aplikovatelný, ale jen dočasně. Je to drahé a bez počítačů, moderních technologií a elektřiny to nefunguje na 

rozdíl od přírody! Základní otázka: je půda, kde rostliny rostou v hydroponii živá, obsahuje mikroorganismy a 

bio hmotu??? My je vůbec nepotřebujeme. Máme substrát je jedno požití. A kapénkovou závlahou a 

výživnými roztoky se pouze nahrazuje zbytečná mykorhiza a fotosyntéza rostlin a hub, která je u více jak 90 

% rostlin přirozená. Rostlinám můžeme svítit, spotřebujeme méně vody a sklízíme plodiny, které jsou bez 

jediné vady, celý rok. No to jsou přece výhody, které přírodní ekosystém nedokáže! 

• Bypass na druhou jménem AQUAPONIE (str 182), uzavřený uměle vytvořený cyklus ryb a rostlin, kde ryby 

poskytují přírodní hnojivo do hydroponií a podporují růst rostlin. Opět jde o systém, založený na omezené 

diverzitě, který vytváří bypass. Omezování diverzity a způsob myšlení zaměřený na zisk podporuje ROZVOJ 

TECHNOLOGIÍ, KTERÉ SE VZDALUJÍ PŘÍRODĚ, místo pochopení a napodobování přírodního ekosystému, 

vytváříme pouze umělé, nedokonalé a drahé systémy založené na moderních technologiích a UI, které 

v konečném důsledku neprospívají člověku ani Přírodě 

Položte si několik otázek ke kapénkovým závlahám a výživným roztokům 

• Jak by vypadaly rostliny v první, druhé či třetí generaci, které vyrostly ze semen rostlin s kapénkovou závlahou 

a s výživnými roztoky? Budou schopny produkovat vlastní semena? Jak budou působit na naše zdraví 

v dlouhodobějším horizontu? Známe výsledky studií? Ví zákazníci, že konzumují takto vypěstovanou zeleninu 

či ovoce? 

• Co všechno tyto výživné roztoky obsahují, jsou to rostlinné nebo živočišné látky? Nebo jsou to látky uměle 

vytvořené, které nejsou lokálního původu?? 

• Vyvíjet kořeny těchto rostlin stejně jako v divoké přírodě, když všechno dostanou pod nos? A je to vůbec 

potřeba? A co listy, budou silné a odolné proti škůdcům? Kolik opylovačů navštíví jejich květy, nebo je také 

nahradíme robotickými? 

• Myslíte si, že tyto rostliny, které nejsou vystavené změnám a procesu běžným v přírodě podpoří odolnost 

našeho těla a zdraví nebo je to může být naopak? 
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• Uvedené bypass nám ukazují myšlení člověka a také jak vnímá přírodu a pozici dominantního člověka v ní! 

Bypass potřebujeme, aby se lidstvo mohlo dále množit a růst, aby byl zajištěn nekonečný „udržitelný růst“. 

Já osobně jsem již razantně omezil nakup rostliny a plodů ze skleníkových technologických supermarketů, které 

nepoznali živou půdu, dešťové srážky, slunce a koloběh přírody. Někteří z nás už ani neznají přirozenou chuť jablek, 

hrušek, malin, rajčat a znají pouze mdlou chuť krásných dokonalých barevných plodů, a hlavně upřednostňují 

výrobky s označením BIO a jsou spokojeni s jejich celoroční dostupností a vůbec je nezajímá v jakých podmínkách 

rostou, jak se skladují, jak se ošetřují, aby byli krásné, až se dostanou na místo spotřeby. 

Na jihu Španělska celoročně pěstují rajčata, okurky, tykve, papriky, lilky a ovoce ve velkých sklenících s 

bílými igelitovými střechami. Ty jsou symbolem průmyslového zemědělství, kterému již 60 roků vládne umělý 

ekosystém a zisk. Intenzivní produkce probíhá bez vegetační pauzy, to zvyšuje šíření parazitů a škůdců. Důsledkem je 

další šlechtění rostlin a růst používání chemie, které negativně ovlivňují jejich přirozené vlastnosti a zdraví obyvatel. 

ZAJÍMAVOST: Nová hydroponická farma o rozměrech 380 x 100 metrů na pěstování rajčat vyrostla v roce 2019 u 

Třebíče, rostliny jsou ve speciálním balu z kokosového materiálu, zálivka je řízena počítačem, nepoužívají se 

pesticidy, květy opylují čmeláci a proti hmyzím škůdcům používají klopušku. Pro správný růst a fotosyntézu je 

dodáván oxid uhličitý. To je přímo dokonalý bypass! Co nám ukazuje tento trend? Budeme žít také v umělém 

prostředí? Bude spokojení, šťastní, zdraví? Co si o tom myslíte Vy? 

JIŽ DNES MÁ ČLOVĚK PODOBNÝ BYPASS JAKO ROSTLINY V HYDROPONIÍCH, JMENUJE SE DIGITÁLNÍ 

VIRTUÁLNÍ EKOSYSTÉM. 

ZAMYŠLENÍ: Umělá hnojiva, výživné roztoky, kapénkové závlahy, umělé prostředí s moderními technologiemi bez 

půdy, a přírodních cyklů  nabourávají přirozený koloběh vody, živin a informací v krajině. Dlouhodobým 

důsledkem bypassů je vymírání živočišných druhů, degradace krajiny, půdy a vodních zdrojů. Tento 

trend, který vytváří umělé prostředí a tím i propast mezi člověkem a přírodními cykly. Po překročení 

mezních bodů nastává kolaps globálního ekosystému a lidského druhu. 

Příroda a mikrobiom (MB) 

Mikrobiom stává hodně frekventovaným pojem, který součástí lidského organismu i Přírody. Mikroorganismy uvnitř i 

vně člověka tvoří jeden celek, který komunikuje a vytváří provázané vazby v pro nás viditelném i 

neviditelném světě. A právě mikroorganismy, půda, voda a vzduch jsou podle vědců klíčovými 

hybateli vývoje flóry, fauny a člověka na planetě Zemi.  

• Půdní MB propojuje tenkou vrstvu svrchní půdy, která odděluje dva světy (nadzemní 

viditelnou a pozemní neviditelnou) a současně zajišťuje dynamickou rovnováhu mezi 

světy podobně jako MB u člověka 

• Podzemní neviditelný svět podpořený symbiózou kořenů a hub (mykorhiza), vytváří podzemní informační a 

zásobovací síť pro rostliny i živočichy je propojen s nadzemní zásobovací a informační sítí, která je 

podporována fotosyntézou, narušení toho systému vede k ztrátě imunity přírody i člověka  

• MB koruny stromu (obsahuje miliony, možná i miliardy různých organismu), se stará o zajištění provázané 

rovnováhy a také podporuje odolnost a ochranu před škůdci. Také vodní MB, rostliny a živočichové podporují 

stabilitu systému. Biosféra je MB planety Země, zajišťuje homeostázi mezi Zemí a okolním vesmírem 

• Člověk navíc disponuje duchovní složkou a jejím rozvojem či potlačováním ovlivňuje rovnováhu na Zemi a tím 

také svoje přežití či nepřežití na planetě. A možná jsou to lidské emoce a vzájemné působení planet, které 

zásadním způsobem ovlivňují MB a vývoj člověka. Mikroorganismy rodičů a postavení planet, při narození 

jedince, ovlivňují nejen jeho genetickou dispozici (nemoci, talenty, emoce, vzhled atd.), v provázané 

dynamické rovnováze, i to je koloběh života.  
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• Koloběh života na planetě Zemi a vzájemné postavení planet včetně životodárné energie Slunce je pro 

jedince a společnost klíčovým vývojovým faktorem, který podporuje vývoj celého systému  

Centrem lidského MB je tzv. „druhý mozek“, který patří mezi nejméně neprobádané orgány těla a ještě plně 

nechápeme všechny jeho funkce. Je ale prokázáno přímé propojení mozku a MB. Podle prof. 

Radkina Honzáka víme, že cca 10 % MB máme všichni stejný a zbytek je unikátní a také víme, že 

cca 90 % osobnosti nemůžeme změnit výchovou, ale pouze pokud projdeme emotivním 

prožitkem, jehož důsledkem je nové poznání, pochopení a změna osobnosti, včetně chování a 

myšlení, existují ale, jako vždy, výjimky. 

• Od mojí dcery středoškolačky Ewy jsem se navíc dozvěděl, že MB je propojen, kromě mozku, i s DNA, RNA a 

tvoří tak jeden nedělitelný celek. Základní osu tvoří mozek, střevní trakt, srdce a MB 

• Pokud má člověk narušenou diverzitu MB, má oslabený imunitní systém a tím se zvyšuje riziko zdravotních 

problémů. Narušený MB má i civilizace, to se projevuje, mimo jiné, také nárůstem neuro-vývojových poruch, 

neurodegenerativních onemocnění 

• Česká vláda si uvědomuje důležitost půdního MB, proto podpořila zahájení projektu na jeho obnovu z 

původního českého MB. Ukazuje podpora tohoto projektu na zásadnější změnu v celé společnosti směrem 

ke změně vztahu k přírodě a člověku? Co si o tom myslíte Vy? 

Jak se projevuje narušený mikrobiom (dysbióza) Přírody? 

Narušený MB a oslabený imunitní systém u člověka se nám opět zrcadlí v přírodě (vidíme její postupný kolaps), a je 

další důsledkem v provázaném ekosystému. Mikroorganismy (bakterie, viry atd.) kolonizovali před cca 3 miliardy let 

planetu a jsou neoddělitelně propojeni, komunikují se všemi 4 živly (vzduch, voda, země, oheň) a veškerým životem 

na Zemi prostřednictvím nám známých i neznámých vazeb a vztahů. 

Jako laik si kladu otázku: ovlivňuje člověk mikroorganismy, nebo ovlivňují člověka (emoce, trávení, zdravotní stav 

atd.) mikroorganismy? Co způsobilo oslabení MB planety Země? Co si o tom myslíte Vy?  

Tam kde není život a neproudí energie, to umírá. Jak se projevuje narušený MB přírody? 

• Omezenou schopností půdy zadržovat vodu, zvyšuje se sucho, roste eroze půdy 

• Narušeným malým a podzemním vodním cyklem 

• Kůrovcem a dalšími škůdci v lesích 

• Zvýšeným výskytem Invazivní fauny a flóry, hromadným vymíráním původních živočišných a rostlinných 

druhů   

• Narušením migračního, energetického a informačního toku (přehrady, lesní a polní monokultury, tepelné 

komíny velkých aglomerací, liniové stavby atd.), který má celoplanetární charakter  

• Pokud je narušený MB Přírody, a pokud funguje dynamická rovnováha vzájemně provázaných souvislostí, 

pak důsledkem je narušený i MB člověka a naopak. Lze narušený MB Přírody obnovit? Ano! Pokud 

pochopíme přírodní ekosystém a změníme například naše myšlení, vztah k sobě, společnosti a přírodě. 

Půda 

Každá půda (svrchní vrstvu tuhé zemské kůry) představuje živý organismus, což je složitý provázaný systém živých i 

neživých částí a jejich vztahů, které jsou v homeostáze, kterou zajišťují 4 živly a čilý život různých bakterií, 

mikroskopických hub, mikroorganismů a živočichů. Jde o obdivuhodný koloběh neustálého vzniku a zániku života 

v různých formách a transformacích. Jako každý jiný živý organismus je půda živá, pulzuje a dýchá. 

• Bakterie a další mikroorganismy rozkládají organickou hmotu, mineralizují půdu, a tak zásadním způsobem 

zvyšují úrodnost půdy, 1 cm ornice se vytvoří za cca 1000 roků 
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• Součástí Příroda je semenná banka „semena čekají dlouhé roky v půdě na novou příležitost, díky zvířatům, 

větru a vodě se dostávají semena do povrchové vrstvy půdy a mohou vyklíčit 

• 1 m3 kvalitní živé půdy (s biosložkou, houbami a baktériemi) s zadrží 200 až 500 l vody, u mrtvé intenzivně 

zemědělsky obhospodařované půdy je to pouze 50 až 150 litrů vody 

• Plankton, které je obsažený v prachu ze Sahary pravidelně zúrodňuje půdu v Amazonie během období 

dešťů (tento neviditelný proces roznášení minerálů byl objeven díky satelitu) 

• Vegetace a živočichové přirozeně zacelují narušenou přírodu, například za 50 roků bychom nenašli liniové 

stavby (dálnice, silnice, chodníky, cyklostezky) a za 500 roků by zmizela pod vegetací i celá města, takovou 

schopnost regenerace a sílu má příroda 

• Zvyšování teploty půdy způsobuje povrchové i hloubkové vysychání (pukliny v půdě, které ji vysušují do 

hloubky), narušuje malý vodní cyklus a také má zničující efekt i na společenstva půdních organismů včetně 

důležitých hub 

• Pulzování vody v půdě je důležité pro zdravou půdu, tento cyklus je zcela přirozený, dokonale stejnoměrnou 

vlhkost v půdě udržet nelze, ani to není žádoucí. Mírné vysychání a opětovné zavlažení kypří půdu, která 

může dýchat, pokud je „živá“  

• V lesních půdách Evropy, Asie a Severní Ameriky je uloženo třikrát víc uhlíku, než ve formě CO2 

v atmosféře 

• Plodící půda, vegetace, biodiverzita a voda se stávají klíčovými faktory pro přežití budoucí populace 

• Díky změnám klimatu se zmenšuje plocha půdy pro život a zemědělství, současně dynamicky roste počet 

obyvatel zejména v oblastech, které jsou nejvíce postiženy klimatickými změnami (Afrika, Indie, Blízký 

východ atd.). Tento trend ještě vyostřuje rostoucí spotřeba masa, které potřebuje na svou produkci násobě 

více půdy než rýže, brambory nebo obilí, rozevírají se tak nůžky mezi spotřebou a disponibilní plochou 

zemědělské půdy. Tento mix faktorů a trendů je limitující pro další rozvoj civilizace, pokud nenajdeme 

přirozenou rovnováhu v UNIVERZU 

ZAMYŠLENÍ: V Číně zabírá zemědělská půda jen 14 % plochy země, v Evropě je to přitom až 40 %. Přestože se v Číně 

pěstuje široké spektrum potravin, které se následně exportují do celého světa, čínská populace roste, 

bohatne a spotřebovává stále více potravin včetně masa. Například na vyprodukování kilogramu masa je 

zapotřebí 4 kg obilí. To vše vytváří vysoký tlak na potřebu nové zemědělské půdy a možnosti jsou 

omezené. A kde ji hledat, v Africe nebo Grónsku? Už to není pouze regionální problém Číny, ale jde 

globální problém, který je spojen s populační explozí zejména za posledních 200 roků a planeta za posledních 10 000 

roků takový stav nezažila. Zvládne to Země, nebo už byl překročen bod zlomu a planeta takovou zátěž dominantního 

druhu nezvládne? Co si o tom myslíte Vy? 

Rostoucí a bohatnoucí populace nejen v Číně, zmenšující se globální plocha na pěstování potravin, 

klimatické změny jsou dalšími spouštěči v řadě, které čeká na aktivaci v nastávajícím období (připravená 

sněhová koule), str. 112 

V Česku došlo od roku 1990 k nárůstu zastavěné plochy o cca 20 %, avšak počet obyvatel zůstal téměř stejný (asi o 3 

% více), současně ubylo cca 10 % plochy orné půdy, denně mizí cca 7 ha zemědělské půdy zástavbou o dalších cca 7 

ha se její plocha snižuje jiným způsobem. Za posledních 100 roků se zmenšila plocha zemědělské půdy v Česku o cca 

18 %, osevní plocha poklesla o cca 20 % a současně vzrostl počet obyvatel o cca 580 tisíc (cca 5 %). 11 % území Česka 

je urbanizováno a cca 5 % území je zalito betonem nebo asfaltem a pouze 0,3 % je ponecháno tzv. divoké 

přírodě (centra národních parků a některé rezervace). Celková výměra zemědělské půdy 3,5 milionu hektarů, z toho 

orné půdy je 70,6 % (2018). Vodní erozí je ohroženo více jak 50 % půdy. Máme 3 miliony vlastníků půdy, ale pouze 20 

až 30 000 subjektů, které tuto půdu obhospodařuje. Výnos plodin na 1ha půdy vzrostl od roku 1989 o 20 až 50 % v 

závislosti na lokalitě a jednotlivých druzích plodin a současně klesl počet zaměstnanců v zemědělství o cca 50 % 

•  Český stát deklaruje, že chce ústavně chránit půdu a vodu, kdy se tento cíl naplní a co to vlastně 

znamená? Změní pravidla s bude se chovat lépe k Přírodě a přestaneme žít její úkor? 

https://www.awashop.cz/jedle-houby/
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ZA POSLEDNÍCH STO LET JSME NAPŘÍKLAD ROZORALI 800 TISÍC KILOMETRŮ MEZÍ, 120 TISÍC KILOMETRŮ 

POLNÍCH CEST, DÉLKA ŘÍČNÍCH TOKŮ SE SNÍŽILA O 30 %, NARUŠILI JSME PODZEMNÍ INTERNETOVOU SÍŤ, 

TO VŠE SE PODEPSALO NA DEGRADACI PŮDY, A KRAJINY.  TÍM DOŠLO I KE SNÍŽENÍ JEJÍ SCHOPNOSTI 

ZADRŽOVAT VODU! Degradace KRAJINY ČLOVĚKEM způsobuje DEGENERACI člověka. 

Čím je způsobena degradace půdy? 

Degradace a ztráta diverzity krajiny je přímo provázaná s degradací půdy, která je způsobena nevhodnými agrárními 

postupy a technologiemi, narušeným vodním cyklem, větrnou a vodní erozí, ztrátou živin a biosložky v půdě, která 

ztrácí schopnost zadržovat vodu a tím dochází k dalšímu vysychání, to vše přispívá ke zmenšování plochy zemědělské 

půdy a poklesu výnosů. 

Podle OSN je degradace půdy globální problém, základní příčinou je rostoucí populace a spotřeba vyspělých 

světových ekonomik, které problémy exportují do rozvojových zemí a již je zasaženo téměř 50 % světové populace. 

Tento trend způsobuje zejména v nejchudších zemích další úbytek biologické rozmanitosti, narůstá nedostatek 

potravy a vody, a to způsobuje nárůst migrace a konfliktů. Níže je uvedeno několik příkladů, které způsobují 

degradaci půdy: 

• Deficit statkových hnojiv v půdě snižuje rozmanitost půdního MB a úrodnost, zvětšuje erozi a snižuje 

zadržování vody v půdě 

• Větrná a vodní eroze (je zasaženo až 50% půdy) společně s extrémní výkyvy počasí způsobují odplavování 

svrchní ornice, která se tvoří desítky a stovky let 

• Osevní plány a pěstování plodin, které podporují erozi (kukuřice, pšenice a řepka) 

• Intenzifikace a chemizace lesnictví a zemědělství působí negativně na hmyz, ptactvo a půdní faunu, 

zvyšuje se vysychání půdy, která je „mrtvá“ 

• Těžká technika zhutňuje půdu 

• Fotovoltaické elektrárny zabírají ornou půdu a vytváří tzv. „tepelné ostrovy“, které vznikají také v důsledku 

oteplování a posunu vegetačního období a holá půda je déle vystavena působení Slunce, vody a deště 

• Velké monokulturní lány plodin bez mezí a remízků přispívají k poklesu diverzity krajiny a narušují malý 

vodní cyklus srážek, zvyšuje se ohřívání půdy, tím i výpar, narůstá plocha tepelných ostrovů 

• Nevhodné zásahy v krajině prováděné od začátku předminulého století s cílem zvýšit plochu zemědělské 

půdy (meliorace, rozorávání mezí, cest a remízků, vysušování mokřadů a rybníků, kácení větrolamů, atd) a 

produkci potravin pro rostoucí populaci 

• Exhalace z průmyslu a dopravy způsobují kyselost dešťů a tím podporují demineralizaci půdy 

• Mikroorganismy, které jsou v nerovnováze, mohou přispívat k dalšímu vysušování půdy a k degradaci 

půdy 

• Je narušená mykorhiza a další symbiotické vztahy v půdě díky chemizaci a suchu, při dlouhodobém suchu a 

slunečním zářením dochází ke smršťování půdy a vznikají hluboké trhliny, které půdu vysušují do hloubky   

• Není respektován základní přírodní zákon rovnováhy, rovnováha příjmu a výdeje, nyní pouze sklízíme a 

nevracíme zpět, tím je narušený přirozený koloběh vody, živin atd. 

Inspirace u Viktora Schaubergera: začala klesat úrodnost a vysychat půda. Ve snaze pomoci devastované půdě přišel 

s nápadem využit „zlatý spirálový pluh“, zaměnil železný pluh za měděný a zvýšila se úrodnost a vitalita rostlin. 

Paradox: z úst politiků a vědců slyším, že v půdě chybí „biosložka“, na polích pěstujeme technické plodiny (např. 

řepka, kukuřice), které jsou „biosložkou“ v motorových palivech, anebo se spaluji v bioplynových stanicích. Sytém 

dotací a regulací deformuje agrární sektor, plodiny jsou exportované do sousedního Německa, kde vylepšují podíl 

obnovitelných zdrojů energie. 

https://www.awashop.cz/schauberger-viktor-c2840/
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ZAMYŠLENÍ: rychlé řešení situace téměř neexistuje, zemědělci nemají žádné dlouhodobé jistoty (vše se mění téměř 

z roku na rok) od státu a jediné co má pro zemědělce smysl v tržním prostředí je získat dotace, mít rychlý 

zisk a udržet se na konkurenčním trhu i za cenu dalšího ničení diverzity, krajiny, podzemních vod a zdraví 

spoluobčanů. Opět se dostáváme do začarovaného kruhu, který vytváří kapitalismus 21. století, 

posouváme nepřekročitelné hranice, hrneme problémy před sebou a čekáme až se to tzv. „ZADRHNE“! 

Posouvání hranic, které dříve byli tabu, hrnutí problémů před sebou a čekání až se to tzv. „ZADRHNE“ to 

jsou další hybatelé (spouštěče), kteří čekají na aktivaci v nastávajícím období (připravená sněhová koule), 

str. 112. 

Co způsobuje chemizace a intenzivní zemědělství a lesnictví? 

Globální zemědělství spotřebovává 70 až 80 % dostupných vodních zdrojů, a produkuje až 25 % 

skleníkových plynů. A proto i vzhledem ke klimatickým změnám, je nutné udělat zásadní změny, 

abychom uživili rostoucí a bohatnoucí populaci na planetě. Nové technologie, technika a 

chemizace přinesly ulehčení práce., optimalizaci nákladů a zvýšení výnosů (např. o 50 až 100 % u 

obilovin). Intenzivní zemědělství a lesnictví způsobují destrukci krajiny. Stát rezignoval na roli 

řádného hospodáře a svými nástroji nezabránil degradaci půdy, ale spíše naopak. Níže je uvedeno několik 

příkladů: 

• Těžká technika zhutňuje půdu a způsobuje její nepropustnost, brání vsakování vody do větších hloubek, 

urychluje odtok povrchové vody a tím je narušena i mikrocirkulace vody a vzduchu v půdě, snižuje se 

schopnost půdy zadržovat vodu až o 100 %, půda nemůže přirozeně dýchat a život v ní umírá, je tzv. 

„mrtvá“ 

• Používání chemie ničí mykorhizu, půdní MB, ubývá organické hmoty a minerálů v půdě, dochází také k 

úbytku ptáků a hmyzu, včetně včel, kteří nemají dostatek prostoru pro hnízdění a přirozené rozmnožování. 

Tím chemie přispívá k sníženému zadržování vody v půdě a zvětšování plochy „tepelných ostrovů“ 

• Scelování půdy, rozorání mezí, meliorace, vysušování mokřadů, regulace toků a ztráta vlastnického vztahu 

k půdě to je dědictví z minulého století 

• Nevhodnou skladnou plodin a zásahy do krajiny narůstá větná a vodní eroze, zasaženo je až 50 % 

zemědělské půdy 

• Velké lány lesních a polních monokultur podporují přemnožení lesní zvěře a škůdců, důsledkem je 

kůrovcová kalamita v lesích a eroze na polích, to zvětšuje plochu „tepelných ostrovů“ a podporuje oteplování 

krajiny a sucho  

• Kontaminace půdy, podzemní a povrchové vody, to připívá k nárůstu civilizačních chorob a alergií 

• V lesích se díky této moderní technice a specializovaným firmám zásadně změnil koncept lesnictví a původní 

koloběh v rámci regionu (těžba, zaměstnání, zpracování, spotřeba atd.), dřevo že exportuje mimo region, 

který je odstřižen o toku dřeva i peněz. Velké společnosti vysávají venkov, realizovaný zisk převádí do měst 

• Orientací pouze na krátkodobý zisk se rozkládá celý ekosystém krajiny i planety a je narušena rovnováha 

mezi člověkem a Přírodou 

Koloběh způsobený nerovnováhou: intenzívní těžba v lesích způsobená suchem a kůrovcem způsobuje holiny, které 

zvyšují teplotu půdy a tím její vysušování, které znesnadňuje opětovné zalesnění a vytěžené plochy zarůstají travou, 

která omezuje růst mladých stromků a obnovu lesa. Vytěžené dřevo na okrajích lesů zatím nemá kupce a vlastníkům 

lesů způsobuje tento stav existenční problémy a v budoucnu nám to způsobí další ztráty, protože bude nedostatek 

dřeva. 

Podle zprávy IPCC vzniká na jedné straně během působení člověka na půdu a krajinu cca 25 % veškerých skleníkových 

plynů na druhé straně v celkovém součtu jsou půda, lesy nebo mokřady zatím čistým úložištěm emisí CO2 a brzdí 

současné klimatické změny. Pokud bude tento fungující ekosystém narušen, nebo se zadrhne, způsobí to obrácení 
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procesu ukládání uhlíku, který se bude uvolňovat a tím se ještě zintenzivní oteplování, sucho, a další negativní 

dopady na celou civilizaci na Zemi.  

Pokud se nezrealizují zásadní změny (klíčová je koordinovaná celosvětová spolupráce) i v oblasti zemědělství, 

lesnictví, způsobu stravování a nákupních zvyklostí spotřebitelů, hrozí další oteplování a bude tak ohrožena 

potravinová bezpečnost a soběstačnost. 

TERRA PRETA (TP), dokonalost přírody, nebo dílo člověka? 

Už jste někdy slyšeli magické slovo TERRA PRETA? Možná budete překvapení, ale tímto názvem se označuje půda, 

kterou najdeme v Amazonii i v Africe. TERRA PRETA (černá zem, Dark Earth) je černá vonící půda s vysokou plodností 

a regenerační schopností, která má vysokým obsahem dřevěného uhlí (má 5 až 70 x vyšší obsah uhlíku než běžné 

půdy), minerálů (např. dusík, síra, fosfor, vápník, mangan, zinek, měď), a organické hmoty, který je až 3krát vyšší než 

v běžných půdách a s intenzivním mikrobiálním životem, velkým množstvím žížal a různých mikroorganismů 

s mykorhizou (organická hmota tvoří až 150 g/kg hmoty). TERRA PRETA se vyskytuje v Amazonské pánvi Brazílie, 

Bolívie, Ekvádoru a Peru, ale také v Beninu, Libérii. Vznikala pravděpodobně lidskou činností při žďáření lesa a 

kompostování zbytků. Naše civilizace však nezná postup výroby TERRA PRETY. 

 

• Vědecké analýzy definují TERRU PRETU jako nejúrodnější zeminu světa, která se nemusí hnojit a je velmi 

úrodná), má regenerační schopnost a je schopna sama sebe regenerovat cca 1 cm ročně (v této půdě 

existuje dosud neznámý proces regenerace, který zajišťuje biologickou obnovu bez vlivu na obsah živin a 

minerálů v půdě), má schopnost zadržovat vysoký objem vody a živin. Vrstvy půdy dosahují mocnosti až 3 

metry, což v běžných půdách není obvyklé. Oblasti se rozprostírají na ploše o velikosti jednotek až desítek 

hektarů. Půda vznikala v různých lokalitách dnešního Amazonského pralesa v období 450 před n.l. až 950 

našeho letopočtu, ale možná i je starší. Současný Amazonský prales v té době neexistoval, byla to savana 

s neúrodnou jalovou půdou. A nyní je to území s největší biodiverzitou na planetě a také s neobvyklým 

zastoupením stromů, které nabízí jedlé plody, které jsou pozůstatkem původních obyvatel 

https://www.awashop.cz/terra-preta-c2156/
https://www.awashop.cz/mykorhiza-c1774/
https://permakultura2.webnode.cz/puda/
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• V dutých prostorách TERRA PRETY (a to je druhé tajemství) se usazují komplexní společenství 

mikroorganismů (vytvářející kyselinu mléčnou), díky tomuto jevu se tato půda stává velkým živým 

organismem, který podporuje její regeneraci a díky tomu je tato půda unikátní 

Může být TERRA PRETTA inspirací symbiózy člověka a přírody pro dnešní dobu, nebo návodem na řešením obnovy 

zničené půdy u nás? Co si o tom myslíte? 

PERMAKULTURA 

Permakultura (trvalé udržitelné zemědělství v souladu s přírodou) je koncept či filosofický směr udržitelného soužití 

člověka s přírodou a jejími cykly. Některé principy vychází ze zásad biodynamického zemědělství propagovaného 

Rudolfem Steinerem. Permakultura respektuje a podporuje homeostázu přírody, přizpůsobuje se jí v souladu s rytmy 

a cykly Země. Obhospodařované plochy jsou navrženy tak, aby zohledňovala krajinu, zdroje vody, směry větru, 

zvířata a další vlivy přírody v souladu s potřebami člověka 

• Součástí permakulturní zahrady je jedlý les, vyvýšené záhony nebo pěstební plochy s mulčovanou vrstvou, 

kompost a také část věnovaná divoké přírodě, kde se neprovádí žádné zásahy. Klíčový je zdroj vody, 

provázaný systém tvoří zádržné systémy na dešťovou vodu, SWALY, jezírka a studna 

• Lidský faktor je také velmi důležitý, lidé, kteří pracují na své půdě k ní mají dlouhodobý vztah a nalézají v tom 

naplnění, relaxaci a další individuální prožitky 

V čem je rozdíl mezi zahradničením a permakulturou (komunitní zahrady)? 

• Permakultura pozoruje a naslouchá přírodě, vnímá celý ekosystém, vítr, vodu, počasí, déšť, mrazy, stav 

podzemní vody, zahradu následně upravuje k vlastním potřebám na základě získaných informací, zahrada 

může působit mírně chaoticky a na první pohled zarostlým dojmem 

• Důkladně studuje bylinky, rostliny, stromy 

• Místo rytí používá permakultura vrstvení, mulčování a bezorebné techniky, vegetaci nerozmazlujeme 

zaléváním, používá také vyvýšené záhony, nepoužívá žádnou chemii, zásadou je velká rozmanitost druhů a 

rostlin, jsou zde různá rostlinná jedlá patra, od topinambur až po stromy 

• Nepoužívá se strojů (traktor, sekačka atd.), jen v malém měřítku, vegetaci sázíme v souladu s přírodními 

zákony a necháme pracovat přírodu 

Rodové statky: filosofie rodového statku vychází z principů Anastázie a v moderním pojetí se jedná o pozemek 

minimální velikosti 10 000 m2, který je schopen zabezpečit potřeby pro celou rodinu. Rodové statky jsou jednou 

z alternativ, jak žít na planetě Zemi v souladu s přírodou. Součástí rodového statku je dům, jedlý les, divoká příroda, 

jezírko, sad, skleník, louka, les a prostor pro pěstování zeleniny a drůbeže. Používají se permakulturní principy 

hospodaření. 

ZAMYŠLENÍ: Permakulturní zahrady a rodové statky jsou zajímavou alternativou v nastupující digitální společnosti. 

Pro některé to není jen alternativní hospodaření s půdou v souladu s přírodou, ale i smyslem a naplněním 

života v přírodě. Tato filosofie propojuje různé oblasti a komunity, které mají společný záměr, vzájemně 

se podporují, vyměňují si zkušenosti a spolupracují s okolím. Zatím izolované ostrůvky stejně smýšlejících 

lidí neumožnuje zapojení většinové populace (té, která ztratila vztah k půdě, nenachází v této činnosti naplnění), ale 

mohou být mezistupněm v procesu nalezení nového modelu symbiózy člověka Přírody. Největším úskalím tohoto 

systému hospodaření je ekonomika, protože složenky a pojištění musí platit každý. Musím ale připustit, že u 

některých jednotlivců to funguje, ale plošně nikoliv. Současný společenský a ekonomický systém tento ekologický a 

komunitní způsob nakládání s půdou nepodporuje. Cestou pro komunitu rodových a permakulturních osad je 

vytrvalost a hledání symbiózy se současnou společností, plynule se přizpůsobovat změnám a čekat na vhodnou 

příležitost. Co si o rodových a permakulturních statcích myslíte Vy? 

https://www.awashop.cz/permakultura-c1726/
https://www.awashop.cz/homeostaza-c2083/
https://permakultura2.webnode.cz/puda/voda/
https://www.awashop.cz/vyvysene-zahony-c1739/
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RAIN FOR CLIMATE: v tisku, jsem objevil zajímavý environmentální projekt pro „empatické enviromentální 

investory“, který by mohl řešit nedostatek vody, který je způsobený degradaci půdy a krajiny prostřednictvím 

moderních technologií. Jde o startup, který vznikl na Slovensku a využívá drony, pomocí kterých monitoruje danou 

lokalitu a s využitím umělé inteligence získaná data analyzuje a navrhuje lokální řešení na zadržení vody v krajině, 

která byla narušena činností člověka. Projekt má globální ambici a cílem je postupně navrhovat řešení pro celou 

planetu ve spolupráci s vědeckými týmy a platformou Microsoft Azure. 

Z laického pohledu jde o zajímavý projekt, který může přispět k řešení akutní situace v přírodě. Selský rozum mně 

říká: dej prostor na regeneraci divoké přírodě, ta dokáže bez motivace vlivu peněz najít rovnováhu. Ani 

nejdokonalejší přístroje a umělá inteligence v současnosti nedokáží udělat životaschopný „bypass“ Přírody. Možná 

symbióza obou systémů bez vlivu peněz by mohla být přínosem. Chceme, svěřit obnovu přírody umělé inteligenci, 

robotům a moderním technologiím, přestože my lidé jsme jen částečně pochopili tento dokonalý ekosystém? Co si 

myslíte Vy? 

Půda a potraviny 

Do roku 1954 bylo v Británii a Československu jídlo na lístky a průměrná rodina tehdy spotřebovala 60 % svých 

příjmů na pořízení potravin. Dnes v EU je to průměrně 18 % v USA a Kanadě dokonce pouze 8 %. 

Jídlo, voda, energie a spotřební zboží je neúměrně levné, proto si jich nevážíme, zdražení je však 

politicky neprosaditelné (prof. Václav Smil). Ve sdělovací prostředcích se opakovaně dozvídám o 

kvalitní půdě, která je nevratně odnášena vodní a větrnou erozí a tím se snižuje její úrodnost a 

škody jsou do desítek miliard korun ročně. Náprava je dlouhodobá a vyžaduje aktivní přístup státu 

a vlastníků půdy. Jak zajistíme dlouhodobě dostatek kvalitních potravin pro rostoucí populaci na planetě. Níže je 

uvedeno několik otázek, které musíme vyřešit.   

• Potravinová soběstačnost jednotlivých států se stává velkou výzvou, roste populace, zvyšuje se riziko 

migrace obyvatel do Evropy způsobené klimatickými změnami, zmenšuje se osevní plocha, sucho způsobuje 

neúrodu, tento mix zvyšuje riziko a konfliktů o vodu, potraviny a místo pro život 

• Plýtvání: podle Mezivládního panelu pro změnu klimatu z roku 2019 máme na planetě cca 830 milionů 

podvyživených, ale současně téměř 2 miliardy má nadváhu a min. 30 % potravin se nenávratně vyhodí 

• Máme dostatek kvalitní půdy pro pěstování potravin a dobytka s ohledem rostoucí populaci, klimatické 

změny a přechod ekologické zemědělství bez umělých hnojiv? Zakážeme výrobu hnojiv, která poškozují 

zdraví lidí a přírodu? Je cestou obnova původního reliéfu krajiny, regenerace půdy, zamezení eroze, obnova 

života v půdě a tím i obnova schopnosti zadržovat vodu? 

• Již využíváme šlechtění pěstovaných plodin, chceme používat genetické modifikace za účelem vylepšení a 

zvýšení výnosu a odolnosti vůči klimatickým změnám a škůdcům? Již nyní změny klimatu způsobují 

snižování výnosů plodin v řádu desítek procent a množení škůdců 

• Upraví populace svoje stravovací návyky a potřeby s ohledem na změny klimatu, zdraví obyvatel, lokalitu a 

možnosti zemědělství? 

• Chceme využit umělou inteligenci a moderní technologie na obnovu přírody a produkci kvalitních potravin, 

nebo jsou pouze nástrojem na růst zisků a moc? 

• Máme efektivní, dostupné způsoby a technologie k obdělávání půdy, které zajistí na menší ploše výnosy 

pro rostoucí populaci? Velké naděje se vkládají například do hydroponického pěstování a dalších technologií 

s využitím umělé inteligence, zajistí tyto technologie „kvalitní výživné a zdraví neškodné potraviny? 

• Víme, jakou požadujeme kvalitu potravin, je to BIO, GMO, bez lepku, regionální či globální jednotná strava? 

• Změníme vztah k půdě a vlastnické struktuře, abychom omezily negativní účinky intenzivního zemědělství? 

Až 80 % vlastníků v Česku pronajímá půdu jiným subjektům, které nemají přirození vztah k půdě a regionu 

• Budeme dále odsouvat problémy až se něco „ZADRNE“? 

https://voda235.webnode.cz/puda/
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EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ ZAUJÍMÁ cca 12 % ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY A PRODUKUJE POUZE 1 % BIOPOTRAVIN, 

NENÍ SCHOPNÉ SE ANI NA VELKÝCH PLOCHÁCH DOSTAT NA SROVNATELNOU ÚROVEŇ SE SOUČASNÝM 

INTENZIVNÍM TYPEM OBHOSPODAŘOVÁNÍ PŮDY 

VARISTAR, nová komplexní technologie používaná v zemědělství, která s využití dostupných dat (satelitní snímky, 

rozbory půdy, aplikační mapy, klimatická a hydrologická data, historické informace od majitelů atd.) umožňuje 

dosahovat až o 50 % větší výnosy, díky automatickému on-line systému, který řídí na základě dat množství 

zasazených semen, použitých hnojiv a postřiků na konkrétním místě půdy. Další výhodou je menší množství 

používané chemie, tím je tato technologie efektivnější a šetrnější k životnímu prostředí, protože využívá zdrojových 

on-line dat a optimalizuje dávkování. 

SOLEIN, „elektrické jídlo“ nebo nová sci-fi strava, může tato proteinová novinka zachránit planetu od nedostatku 

potravin? Potravina se vyrábí z mikrobů (kvasinky), vody, oxidu uhličitého a vodíku za pomoci obnovitelné solární 

energie. Mikroorganismy v kapalině jsou živeny bublinami oxidu uhličitého a vodíku, které se uvolňují z vody pomocí 

elektrické energie vyráběné a vytváří proteiny, které se suší na prášek. Komerční start výroby proteinu 21. století 

jménem SOLEIN se předpokládá v roce 2021 ve Finsku. Zajistí SOLEIN potravinovou soběstačnost obyvatel planety, a 

nahradí alespoň z části konzumaci masa? Může být vhodnou stravou při globálním konfliktu, nedostatku potravin či 

jiné přírodní katastrofě? 

• Pro produkci nepotřebuje zemědělskou půdu, technologii lze použít i na poušti kde je dostatek sluneční 

energie, vystačí si s minimem vody, produkce není omezena klimatickými podmínkami ani plochou. Na 

produkci SOLEINU vystačí až 20 000krát menší plocha než pro pěstování sóji a současně je až stokrát šetrnější 

k životnímu prostředí než jiné zdroje bílkovin. Na produkci, které uživí současný svět, potřebuje 

SOLEIN menší plochu, než je stát Ohio. 

• SOLEIN vypadá a chutná jako běžná pšeničná mouka, obsahuje 50 až 60 % proteinů, sacharidy a tuk. 

můžeme ho přidávat do jogurtů, smoothie, těstovin, chleba a dalších potravin 

MANA je funkční práškové jídlo budoucnosti a při jeho výrobě se používají nejvyspělejší technologie současnosti. 

Výrobek splňuje všechny výživové parametry celosvětového trendu zdravého stravování, který upřednostňuje 

rostlinnou produkci a omezuje produkci masa. Mana není vhodná pro každodenní konzumaci, ale dá se připravit 

v rekordním čase. Jde o kvalitní, nutričně kompletní jídlo“, které může být alternativou zejména pro mladou 

generaci, které nevadí beztvará práškovitá hmota, kterou připravují stroje na výrobní lince. 

Hydroponie (str. 173) 

AQUAPONIE je název bezodpadové technologie, která spojuje celoroční pěstování ovoce, zeleniny bez půdy 

s chovem ryb, tím je zajištěna nižší spotřeba vody a není potřeba používat umělá hnojiva. Rostliny jsou neustále v 

kontaktu s živným roztokem v integrovaném systému bez půdy. Farma vyprodukuje na 1000 m2 stejný objem 

zeleniny jako na 10 000 m2.a stejné množství ryb jako ve dvacetihektarovém rybníku.  

AEROPONIE je forma pěstování rostlin bez zálivky i půdy, kořeny rostlin jsou volně zavěšeny ve vzduchu na 

neoprenových kroužcích. Tato technologie je určena pro pěstování zeleniny na vesmírných stanicích na Měsíci a pro 

cesty na Mars, ale možná najde využití pro konvenční zemědělství, kde je nedostatek vody. Rostliny se pěstují ve 

zvláštním kontrolovaném prostředí s použitím moderních technologií. Slunce je nahrazeno led panely s barevnými 

složkami, které mění osvětlení a teplotu podle vegetačního cyklu rostliny a díky tomu se zkrátí doba růstu o desítky 

procent. Aeroponie jsou další možností, jak vyřešit nedostatek potravin v klimatických podmínkách s nedostatkem 

vody a kvalitní půdy. 

BYLINKY Z VÝROBNÍ LINKY CELOROČNĚ: už nepotřebujeme půdu, protože až 5 milionů kusů ročně (např. máta, 

pažitka, oregano, tymián, rozmarýn nebo koriandr) vyprodukuje bylinková automatizovaná výrobní linka. Po zasetí a 

https://www.awashop.cz/solein-c2830/
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vyklíčení se umístí rostliny na pěstební pás, kde mají dostatek vzduchu, vody a světla. Bez zásahu lidské ruky na konci 

pásu sjedou vzrostlé byliny k expedici. Na likvidaci mšic a brouků, požírají nakoupené berušky nebo jiní predátory.  

AGROVOLTAIKA kombinuje pěstování potravin a výroby energie. Na půdě pod solárními panely se pěstuje 

například listová zelenina, bylinky, vinná réva. 

MASO Z LABORATOŘE (MASO 2.0): Tony Hunte, odborník na budoucnost jídla, vidí nastupující trend v uměle 

vyráběném mase, které se již do 5 roků začne prodávat komerčně. %. V současné době nejvíc masa konzumují 

vyspělé ekonomiky USA, Austrálie, Čína, EU a odborníci předpokládají, že v těchto zemích již v roce 2030 budeme jíst 

cca 10 % umělého masa a v roce 2040 to bude již 35 %. Důvodem konzumace umělého masa je plánovaná redukce 

spotřeby masa, protože očekáváme nedostatek vody a půdy na produkci potravin pro stávají a rostoucí populaci. 

• Maso se produkuje laboratorně pomocí kultivace zvířecích buněk a se dá vylepšit tak, že obsahuje omega 3 

mastné kyseliny, může mít méně tuků, anebo může být vyrobené tak, aby nezvyšovalo LDL cholesterol 

• Při výrobě masa z laboratoře nám stačí o 95 % méně půdy a 80 % méně vody 

• Na výrobu umělého masa se zaměřují zatím jen malé technologické start-upy, a proto zatím cena klesá 

pomalu, do roku 2022 by podle odhadů mělo 120 gramů masa z laboratoře stát cca 5 USD 

• Zatím nebylo jasně prokázáno, jestli nepravé maso škodí nebo prospívá zdraví z dlouhodobého hlediska 

Zajímavost: pro výrobu jednoho kilogramu hovězího zapotřebí 15 415 litrů vody.  

MĚSTSKÉ FARMAŘENÍ: v Nizozemském Rotterdamu experimentují, protože mají nedostatek půdy a hrozím jim 

povodně, s plovoucími patrovými kravíny. Budou mít až 200 krav a velikost cca 1000 m2 (mají však možnost po 

lávce přejít na louku), který je umístěn v přístavu na nevyužité ploše a umožňuje místnímu obyvatelstvu získat 

čerstvé mléko. Kravín je osazen solárními panely, zachytává dešťovou vodu a krmivo doplňují odpadem z místního 

pivovaru, restaurací a kaváren. 

UDRŽITELNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ: největší skleník v Dolní Lutyni (2018) na 11 ha v 

blízkosti tepelné elektrárny, kde získává odpadní teplo, je nyní díky hi-tech technologiím schopný pěstovat šetrně k 

půdě i lidskému zdraví. Farma produkuje zeleninu 12 měsíců v roce bez použití pesticidů, denně se sklidí cca 30 tun 

zeleniny. Využívá technologii hydroponického pěstování v kokosovém substrátu, která umožňuje vypěstovat 1 kg 

rajčat pouze a 15 litry dešťové vody (v polním zemědělství jsou to stovky litrů vody), které se zachytává ve 

venkovních nádržích. Aby bylo Česko soběstačné, musela by se plocha skleníků zvýšit na 200 ha 

SOLEIN, MANA, BYLINKY Z VÝROBNÍ LINKY, AQUAPONIE, AEROPONIE, MASO Z LABORATOŘE a VARISTAR jsou jedny 

z mnoha příkladů, jak můžeme řešit nedostatek potravin pro rostoucí lidskou populaci a nemusíme napravovat škody 

způsobené v krajině. Takto vyrobené potraviny však vyrůstají v prostředí, které imituje nedokonale přírodu, 

nepulzuje zde pestrý přírodní ekosystém s cykly. Vypěstované potraviny se stávají „mrtvými“, přestože vyhověli 

přísným předpisům a splňují výživové normy. Právě například střídání teploty, sucha a vlhka, zimní odpočinkové 

období, půda plná mikroorganismů a Slunce předávají rostlinám vitalitu, odolnost a správnou chuť a barvu. A tyto 

vlastnosti se přenáší na nás. Rozdíl poznáte, pokud si kousnete do jablka nebo rajčete ze zahrádky. 

V ZÁSADĚ NENÍ DŮLEŽITÉ TO, CO JÍŠ, ALE JAK MYSLÍŠ VE VZTAHU K SOBĚ, ČLOVĚKU, PŘÍRODĚ. A TVOJE 

MYŠLENÍ A VÝVOJ URČÍ, CO BUDEŠ JÍST, NE NAOPAK. 

ZAMYŠLENÍ: kdo nebo co bude tím klíčovým faktorem, který zajistí změnu v zemědělství a společnosti v ve vztahu k 

přírodě? Vnímavý a informovaný spotřebitel dokáže svojí spotřebou a ne-spotřebou ovlivnit vlastní 

spotřebu. Změnou zákonů a uvědoměním výrobců a obchodníků to není možné, protože klíčovou roli 

hraje ekonomický faktor a ten vytváří tlak na růst spotřeby.  

Spotřebitel je klíčovým hybatelem změn na planetě a má mocný nástroj „ne-spotřebu“ (spouštěčem), 

které čeká na aktivaci v nastávajícím období (připravená sněhová koule). Více str. 112 
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• Možná nás čeká omezení masité stravy a zvýšení podílu rostlinné potravy, která není tak náročná na pěstební 

zemědělskou plochu, pokud bychom vyřadili živočišné produkty ze stravy, snížilo by to celosvětový 

požadavek na zemědělskou půdu o cca 70 %  

• Možná nás česká válka o vodu, území pro život, půdu a potraviny. Co si o tom myslíte Vy? 

Dostáváme se do začarovaného kruhu. Klimatické změny v globálním měřítku způsobuji zmenšování plochy na 

pěstování potravin, současně klesá a mění se distribuce vody v čase i teritoriálně, důsledkem jsou nižší výnosy a 

současně roste populace zejména v nejchudší a nejsušších oblastech Afriky, Blízkého východu a Indie. Dochází ke 

stěhování národů za potravinami a vodou. Tento koloběh nemá snadné a rychlé řešení, navíc roste napětí a vznikají 

konflikty mezi „nejvyspělejšími a nejbohatšími“, které znemožňují celoplanetární řešení. Důsledky budeme 

„SKLÍZET“ v nastupujícím „desetiletí metamorfózy“!  

ZAMYŠLENÍ: roste koncentrace obyvatel do měst, roste tlak na výkon a úspěch, vše je podřízeno zisku a efektivitě, 

zvyšuje se znečištění, člověk se přesouvá do umělého digitálního prostředí a konzumuje „umělou“ stravu, 

komunikuje přes sociální sítě s ostatními lidmi. Tím se člověk neustále vzdaluje přírodě, snižuje se jeho 

odolnost, klesá inteligence a pohybová zdatnost, snižuje se plodnost a narůstá množství civilizačních 

onemocněn atd. člověk tělesně a mentálně „degeneruje“. Máme ještě čas na uvědomění a změnu této plíživé 

reality? Co si o tom myslíte vy? 

Rostliny a stromy 

Za posledních 25 let lidé zcela zničili desetinu netknuté přírody o rozloze dvakrát větší než Aljaška. 

Odborníci tvrdí, že při tomto tempu devastace planety na konci 21. století už nebude na Zemi 

jediné místo nedotčené civilizací. Česko se nazývá zelenou střechou Evropy a může se stát opět 

neúrodnou suchou stepí. Změny v krajině jsou významně ovlivněny populačním a průmyslovým 

růstem za posledních 200 roků a nyní navíc působí klimatické změny. 

• V České republice tvoří lesy cca 33 % území s dominancí smrku, před 150 lety to bylo pouze 20 % území, 

tvořené převážně listnatými lesy. Současně díky finančnímu stimulu se zvýšila hustota lesa o 100 % ve 

srovnání se stavem cca 200 roky, ubylo starých stromů, snížila se druhová rozmanitost a z lesů zmizela velká 

zvířata (jeleni, zubři, daňci, atd) a to zvyšuje náchylnost lesa (polomy, usychání, škůdci) 

• Zkrátilo se vegetační období rostlin a plodin, ve srovnání se stavem před 50 roky se posunulo zhruba o tři 

týdny, vegetace je tak vystavena velkým teplotním výkyvům, snížil se obsah minerálů a humusu v půdě, 

přibývá škůdců, snižuje se množství vody v půdě, vegetace je náchylnější a zvyšuje se riziko neúrody a ztrát 

• Klimatické změny a oslabená vegetace přispívají k rostoucímu počtu nových invazivních rostlin (např. 

křídlatka japonská, netýkavka žláznatá, bolševník, zlatobýl kanadský, turan roční, netýkavka malokvětá, 

ambrozie peřenolistá, pajasan žláznatý atd.) a živočichů. Třetina lesní fauny je závislá na odumírajících nebo 

tlejících stromech, která je však hospodářských lesech potlačena 

• Kořeny vegetace vytváří s houbami prostřednictvím mykorhizy vegetační informační a energetickou síť, která 

propojuje vše živé pod zemí (podzemní biologický internet) a prostřednictvím rostlin je propojena s 

nadzemním energetickým a komunikačním systémem, kterou reprezentuje fotosyntéza (energie Slunce), 

která propojuje vše nad zemí. Fotosyntéza a mykorhiza tak zajišťují koloběh živin v přírodě. Fotorespirace je 

opak fotosyntézy, oba se podílejí na udržování rovnováhy hladiny kyslíku v celém ekosystému 

• Mykorhiza je symbiotický vztah kořenů rostlin a stromů (dodávají houbám cukr) a hub (houby dodávají 

rostlině minerální soli a vodu), díky mykorhize získávají rostliny větší odolnost proti suchu, mrazu, toxickým 

látkám a využívají také větší plochu půdy, ze které čerpají vodu a živiny 

• Vegetace a fytoplankton pro svůj růst potřebují CO2, produkují kyslík a jsou plícemi i klimatizací planety 

(snižují okolní teplotu vzduchu v létě až o 10 °C), čistí a ochlazují svoje okolí, tvoří základ potravinového 

řetězce ve vodě i na souši 

https://www.awashop.cz/netykavka-zlaznata-c1776/
https://www.awashop.cz/fotosynteza-c2862/
https://awashop.cz/toxiny-a-tezke-kovy-c1244/
https://earthobservatory.nasa.gov/global-maps/MY1DMM_CHLORA


167 
 

středa 25. září 2019 

Na současném stavu lesů se nejvíce podepsaly kyselé deště od 60 do 90 let minulého století, intenzivní zemědělství a 

lesnictví v podobě hospodářských monokultur, které má cca 300 roků, jejich skladba neodpovídala danému 

klimatickému pásmu, byl narušen koloběh vody i díky regulaci toků. Oslabený monokulturní les v případě sucha ztrácí 

svoji odolnost a je decimován škůdci a nedokáže se bránit. Tím příroda zajišťuje rovnováhu a následnou jeho obnovu, 

člověk je činitel, který tento přirozený očistný cyklus narušuje svými hospodářskými lesy, které způsobují kolaps 

lesních ekosystémů, kalamitní důsledky vidíme v přímém přenosu vidíme v Českých i Evropských lesích. 

• Škůdci je napadená celá severní polokoule a od roku 2018 se objevuje další škůdce jmelí, které decimuje i 

listnaté a ovocné stromy na Břeclavsku, Zlínsku, Ostravsku a Slovensku. Kůrovec začal napadat i jiné druhy 

jehličnatých stromů, které jsou oslabené suchem, jedná se o borovice a modříny 

• Oslabená kompaktnost a holiny po nuceném těžbě zvyšují riziko dalších škod při příchodu bouřkových větrů. 

Polomy jsou jen důsledkem nemocného lesa, který je mrtvý a nemocný, potřebuje regeneraci díky rozkladu 

dřeva  

• Po ekonomice, zemědělské půdě jsou lesy dalším článkem, který je zasažen ziskovou slepotou kapitalismu 

21. století  

Příroda má své „neviditelné zahradníky“ v podobě 4 živlů (země, voda, vzduch, oheň), které zajišťují společně 

s dalšími cykly a živočichy rovnováhu 

Zajímavé informace o stromech a lesích 

• Lesy se vyvíjí na planetě Zemi více jak 300 milionů roků, jsou přírodní vodárnou a plícemi krajiny. Stromy 

v lese vzájemně komunikují, mají svůj podzemní (mykorhiza) i nadzemní internet (éterické vůně). Populace 

stromů migrují průměrně rychlostí cca 400 metrů za rok například pomocí, větru, vody, zvířat a ptáků 

• Podle údajů Organizace pro výživu a zemědělství OSN (FAO) došlo od roku 2000 k redukci či likvidaci asi 350 

milionů ha zelených ploch, což je pro srovnání plocha desetkrát větší než Německo nebo 44násobek rozlohy 

České republiky. Za posledních 10 000 let, se množství zelené hmoty na zeměkouli snížilo na polovinu, 

největší část zanikla na počátku 19. a 20. století 

• Lesy tvoří cca 30 % pevniny, největší význam pro planetu mají tropické lesy.Mezi nejstarší strom na planetě 

patří Borovice osinatá se stářím cca 9000 roků, která se nachází v Africe a její kořenový systém má plochu 

několika desítek km2 

• V pralese nebo přírodním lese se v jednom vývojovém cyklu (cca 300 roků) nahromadí na jednom hektaru 3 

až 4 tuny rozložené organické hmoty a díky dřevokazným houbám, hmyzu, půdním organismům a baktériím 

ji přeměňují v minerální soli atd. Třetina lesní fauny je závislá na odumírajících nebo tlejících stromech, která 

je však hospodářských lesech potlačena pokud je z lesa odvezena veškerá dřevní hmota, les se nemůže 

regenerovat a podporovat zdravý přírodní cyklus, žije na dluh a je oslabený 

• Jehličnaté stromy vyvinuly systém ohřívání (tmavé koruny ohřívají vzduch více jak listnaté stromy) a 

ochlazování tím, že vytváří mraky a vypouštěním terpenů z jehličí přitahují jehličnaté stromy vodu 

• Zásoby vody se vytváří ve vyšších horských polohách, lesní ekosystém reguluje množství vody v potocích a 

říčkách a mění chemické složení vody. Zdravý smíšený les dokáže pojmout až 6 x více vody než otevřená 

krajina, bez zdravého lesa (plíce) neexistuje zdravá voda, která je krví země (Viktor Schaberger) 

• Buk nebo dub je ale oproti smrku (který optimálně vyžaduje 1000 mm srážek), schopen se mnohem lépe 

regenerovat při nedostatku srážek. Pro ochranu před škůdci používají imunitní systém, který tvoří například 

esenciální oleje, pryskyřice, mikroflóra, houby atd. 

• Klenba stromů chrání les před znečištěním a erozí půdy, mechorosty pokrývají až 90% plochy horského 

smrkového lesa a akumulují jako houby vodu, kterou postupně uvolňují, proto mají rozhodující význam pro 

vodní režim a zdraví lesa 

• Lesy zadržují prach, snižují hluk, zadržují a filtrují vodu, produkují při fotosyntéze kyslík, spotřebovávají CO2 

a je v tomto smyslu jsou protipólem člověka, který spotřebovává kyslík a produkuje CO2 

https://voda235.webnode.cz/eroze-pudy/
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• Stromy, keře a rostliny navazují symbiotickou spolupráci s houbami (Mykorhizu) a společně 

s mikroorganismy, plísněmi, živočichy a tzv. LESNÍM STAŘEŠINOU (staré mateřské stromy – DUCH LESA) 

zajišťují stabilitu a koloběh ekosystému. Mezi některých mateřskými stromy a jejich semeny probíhá 

vzájemná komunikace a výživa. V hromadně vysázeném hospodářské lese je toto spojení přerušeno a 

některé stromy strádají, je snížena přirozená odolnost a funkce lesa, protože je narušena vzájemná výpomoc  

 

• V noci v lese neprobíhá fotosyntéza, stromy během noci několikrát svěšují a následně zvedají své větve 

„nasávají CO2“, spouští „stromovou pumpu“, která zajišťuje tok živin, vody a energie, přes den opět nakloní 

větve směrem ke slunci a produkují kyslík, je to obdoba, plic, srdce limbického systému 

• Stromy jsou společenské a dokáží cítit bolest a projevují emoce jako například strach. Pokud stromy 

vnímají, že jsou na konci svého životního cyklu, vyprodukují poslední rok velké množství semen 

Díky prodloužení vegetačního období (klimatické změny, krátké jaro přecházející do léta a dlouhý podzim) stromy 

nepropouští zadrženou vodu do podzemních vrstev půdy (využívají ji pro sebe), také krátké zimy bez sněhu (zima je 

jediné období, kdy jsou stromy ve vegetačním klidu a povrchová voda se může dostat do hlubších vrstev půdy) 

způsobují narušení koloběhu doplňování podzemních zásob vody, což ještě zvyšuje dopady současného sucha. 

Prodloužené vegetační období, mírné zimy a nedostatek sněhu jsou klíčové faktory, díky nimž se téměř nedoplňují 

podzemní zásoby vody. Pokud jsou tyto faktory způsobené posunem klimatických pásem, nemáme jinou možnost 

než přijmout tento fakt a najít novou rovnováhu ve skladbě stromů (objevují se nové invazivní druhy,), rostlin a 

živočichů, kterou vytvoří příroda (použít princip: pozorovat, pochopit a napodobit) 
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• Kořeny pařezu stromu se v průběhu let vzájemně propojují s kořeny sousedních stromů to jim 

umožňuje sdílet zdroje se stromy kolem nich a vytvářejí jakýsi super organismus, které vzájemnou 

spoluprací zajišťuje lepší stabilitu celého lesa. 

• Zalesňování je dle některých vědců (švýcarský institut ETH Zürich) způsob, jak zmírnit, zpomalit a omezit 

vliv klimatických změn způsobených člověkem za posledních 200 roků. Bylo by nutné ale vysázet cca 1 

bilión stromů na území velkém jako jsou Spojené státy Americké. 

• Díky činnosti člověka (produkce skleníkových plynů) a klimatickým změnám dochází k rychlejšímu růstu 

stromů, dřevo je řidší a není schopno tak efektivně odolávat škůdcům (plísně, kůrovec, jmelí atd.), vznikají 

polomy vlivem větru, a to vše přispívá k současné kůrovcové kalamitě 

• Narušením vegetace například vykácením a odvezením z lesa se narušuje velmi provázaný systém 

vzájemných vazeb celého lesního ekosystému (voda, vzduch, rostliny, zvířata atd.) a pokud se tak děje tak 

rychlým tempem jako nyní, neumíme ani na současných modelech správně odhadnout díky složitosti 

systému dopady a důsledky, které jsme tímto kácením spustili 

Mravenci jsou „zdravotní policií lesa“: ve smrkových lesích, kde jsou velká mraveniště se vyskytuje méně kůrovcové 

kalamity, mravenci dokáží okolo svého mraveniště v okruhu 50 m účinně hubit lýkožrouta smrkového a jeho larvy, ti 

se pak raději přestěhují jinam. Mezi mravencem a smrkovými lesy existuje symbióza na různých úrovních včetně 

likvidace kůrovce. Pokud však stromy nemají dostatek vody a je velké teplo, ani mraveniště je nezachrání! 

• Dříve se říkalo, že mraveniště jsou vizitkou zdravého lesa 

• Kůrovec vyhledává nejčastěji oslabené stromy, protože by ho to stálo život (byl by zasmolen pryskyřicí) 

• Mravenci produkují v mraveništi látky, které působí podobně jako přírodní antibiotika, které chrání 

mraveniště před vnější nákazou 

Při prohlídce lesů na Veverskou Bítýškou jsem viděl hodně funkčních mravenišť, ale umírající schnoucí les. Mravenci 

nejsou všemocní, před kůrovcem mohou les zachránit, ale na nedostatek vody již nestačí. Dobrou zprávou je, že 

tento les nebyl úplně mrtvý, přestože to tak pohledem do korun stromů vypadalo, ale na zemi byla hojnost šišek a již 

vesele rostli nové semenáčky buků a jedlí, které jen čekaly na dostatečný přísun světla, aby mohly šplhat za sluncem. 

Příroda má nepopsatelnou schopnost vlastní regenerace a je velkou učitelkou pro vnímavého člověka. 

Vegetace a její funkce v krajině 

Dočetl jsem se, že v novodobé existence lidstva, tedy za posledních min. 12 000 let (poslední doba ledová), se 

množství zelené hmoty (vegetace) na zeměkouli snížilo na polovinu. Z toho ale z převážná část právě v posledních sto 

až sto padesáti letech (pro průmysl, jako palivo atd.). 

https://www.awashop.cz/zalesnovani-c2865/
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Vegetace (stromy, keře, bylinky a rostliny) jsou přirozenými spojenci a ochránci vody, v lese probíhají neustále 3 

základní vývojová stádia (dorůstání, optimum a rozpad), pád jednoho stromu v přírodním lese znamená začátek 

života nového stromu (dřevokazné houby, hmyz, půdní organismy a baktérie, které rozkládají dřevní masu a 

přeměňují organickou hmotu v minerální soli, stávají se nepostradatelnými pro růst rostlin), tedy neustály koloběh 

vzniku a zániku, pokud není narušen činností člověka. Například v Česku by přirozená vegetace, vzhledem ke 

klimatickým podmínkám, byla tvořena z 99 % lesními porosty, pokud by tento proces neovlivňoval člověk. 

• Pionýrské dřeviny (např. břízy, jeřabiny, topoly, osiky, vrby, olše) se dobře uchycují na panenské zemi 

(sesuvy půdy, lesní požáry atd.), kde se hojně rozmnožují a připravují podmínky pro další stromy (buk, smrk, 

jedle, javory a další), které po 50 letech plně obsadí plochu a přerostou tyto původní pionýrské dřeviny a 

postupně je vytlačí z lesa (jehličnaté stromy je přerostou, proto nemají dostatek světla pro růst a umírají) 

• Společenské druhy (buky nebo douglasky), svými mateřskými kořeny vyživují (dodávají cukrový roztok a 

vodu) své děti, mají takovou silnou pospolitost, kolem těchto stromů se odvíjí celý ekosystém s tisíci různými 

druhy 

• Les zajišťuje také svou přirozenou obnovu, ve vykácených holinách se objeví jiné smíšené dřeviny, ale také 

meliorační a zpevňující dřeviny 

• Invazivní a nepůvodní dřeviny (rostliny) jsou důsledkem klimatických změn a přirozeného koloběhu (migrace 

semen) – signál přírody, který nám ukazuje změnu klimatu (podobně jako u invazivních živočichů) 

• Protierozní účinek (rakytník, trnky) společně s houbami, zpevňují půdu na mezích a svažitých terénech 

• Rostliny a stromy mají také meridiány (jako lidské tělo, planeta i vesmír) a jsou součástí komplexní sítě 

• Tvoří přírodní bariéry, větrolamy (např. topoly) proti větrům a vichřicím, které současně podporují malý 

vodní cyklus, zadržování vody v půdě, ochlazují okolní prostředí a tvoří ochranu a životní prostor pro 

živočichy 

• Duchovní, kulturní, orientační a estetický faktor stromů 

• Posvátné a národní stromy (kult stromu), lípa, dub, bříza atd.  

• Podporují malý, velký cyklus vody a zadržování vody v krajině 

• Druhová rozmanitost stromů zajišťuje rovnováhu, některé z nich snáší dlouhá sucha, jiné mají rády hodně 

vlhka, vzájemně se tak doplňují a podporují diverzitu další vegetace a zvěře 

• Zabraňují přehřívání půdy a udržují mikroklima 

• Symbiotické vztahy mezi faunou a flórou (distribuce živin, vody, potravy, hnojení, rozmnožování atd.) 

• Lesy nám dávají kyslík, zadržují prach, hluk, zadržují a filtrují vodu a mají další přínosy 

• Lesy jsou domovem pro spoustu živočichů, které mají mezi sebou vzájemné vztahy a vazby  

• Kůrovec, sucho a další škůdci jen zvýrazňují soubor negativních vlivů člověka na lesy a celou planetu, protože 

jsou posledním fungujícím článkem v ekosystému pro zadržování vody v krajině 

• V lese prší dvakrát, stromy zpomalují kapky vody, ty se díky listům a jehličí rozbíjí a tím zpomalují odtok vody, 

pod stromy tak prší ještě dlouho po skočení deště 

• Změny v biodiverzitě (např. omezení přirozených úkrytů pro zvěř) včetně vegetace mají vliv na klima planety 

a jsou vzájemně provázané s veškerou faunou a rostoucí lidskou populací 

• Příroda a zejména divoký les působí příznivě na lidské zdraví, čas strávený v přírodě podporuje obnovu naší 

pozornosti, kognitivních funkcí mozku, odbourávání únavy, kreativity a regenerace (na fyzické i psychické 

rovině) 

• Současný les je náchylný, díky klimatickým změnám, k napadení jakýmkoliv škůdcem, činnosti člověka a 

klimatickými změnami je narušený celoplanetární lesní ekosystém 

• Kromě druhové rozmanitosti dřevin v lese, je také důležité, aby byly zastoupeny stromy v různých 

výškových patrech, kde si nekonkurují. Díky tomu mají větší prostor pro korunu a jsou odolnější 

• Přirozený koloběh fauny a flóry zajišťuje přirozenou diverzitu krajiny a její koloběh v dynamické rovnováze 

s UNIVERZEM, narušením rovnováhy, cyklů a diverzity vznikají extrémy, tím může dojit k samo 

destruktivním procesům, které následně obnoví dynamickou rovnováhu v krajině 

https://voda235.webnode.cz/vegetace/
https://www.awashop.cz/stromy-c1563/
https://awashop.cz/smrk-c1733/
https://awashop.cz/javor-c1718/
https://www.awashop.cz/priroda-c2765/
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Vzrostlý stoletý strom za jeden letní den vyprodukuje při fotosyntéze asi 1000 litrů kyslíku, odpaří 100 litrů vody, 

naváže 60-80 % slunečního záření, omezí hluk, zbaví ovzduší prachu a splní funkci větrolamu. 

SOUČASNÉ LESY S PŘEVAHOU SMRKŮ JSOU UMĚLE VYSÁZENÉ (TENTO TREND PROBÍHÁ OD 18. STOLETÍ) A PŘÍRODA 

NÁM UKAZUJE, ŽE JSOU PRO NAŠI KRAJINU NEPŘIROZENÉ (tvrzení některých odborníků). 

Díky klimatickým změnám porostou náklady na péči o stromy zejména v ulicích obcí, podél cest a tratí (ale také při 

nové výsadbě v lesích). Důsledkem klimatických změn a nevhodné skladby lesů, dojde ke změně ve skladby 

vysazovaných dřevin ve městech, národní strom LÍPU nahradí akáty, katalpy a dřezovce, které jsou lépe 

adaptovatelné na sucha. Role stromů je pro ochlazování a život ve městech klíčová. Se změnou skladby stromů se 

přirozeně změní i skladba rostlin, ptactva a dalších živočichů. Většina dnešních hub, které sbíráme v lese, je totiž 

vázána na jehličnaté lesy, které z většiny Česka během příštích desetiletí pravděpodobně zmizí (nahradí je smíšené 

nebo listnaté lesy), aby se po několika staletích či tisíciletích opět vrátily zpět do krajiny. 

Člověk celosvětově obhospodařuje 72 % souše (z toho 37 % tvoří louky a pastviny, 22 % lesy a 12 % zemědělská 

půda a lidská obydlí), neobhospodařovaná část tvoří 12 % neúrodné půdy, 9 % divoký prales a 7 % louky a mokřiny 

Lesní požáry 

Lesní požáry patří k přírodním podmínkám na Zemi (přirozený koloběh regenerace a koloběh živin), na jedné straně 

podporují regeneraci půdy a některé ekosystémy, na druhé straně naopak degradují některé ekosystémy. Některé 

rostliny oheň podporují (australské blahovičníky, citronová tráva, kadidlovník pilovitý, třemdava bílá), protože 

obsahují těkavé a vysoce hořlavé organické látky (teplem se uvolňují) a dojde tak ke samovznícení, lijáky potom 

deště uhasí. Takový koloběh probíhá přirozeně v Amazonském deštném pralese, Kalifornii, Africe, Sibiři, jihovýchodní 

Asii atd. NASA lesní požáry on-line 

• El Niño je jev, jenž souvisí se zeslabením studeného oceánského Humboldtova proudu, což následně vede 

k rozsáhlým a dodnes důkladně neprobádaným atmosférickým procesům. Podle vědců může teplota povrchu 

oceánu, salinita vody, množství fytoplanktonu v oceánech, populace ryb a dalších živočichů a další faktory 

mohou mít přímý vztah mezi jevem El Niño a obdobími požárů jak v Jižní Americe, Střední Americe, tak i v 

částech Severní Ameriky, Indonésie, Jihovýchodní Asie a rovníkové Asie. 

Fytoplankton 

Fytoplankton je nejstarší a nejjednodušší společenstvo mikroorganismů (miniaturní zelené organizmy: řasy, sinice, 

skrytěnky, rozsivky a zlativky atd.), které vznikly před 3 miliardami rok (daly vzniknout všemu živému). Fytoplankton 

provádí fotosyntézu (z CO2 v atmosféře a organických látek vytváří cukry a kyslík), většinou není schopen vlastního 

pohybu a je unášen oceány, má velkou diverzitou, která se v závislosti na roční době mění. Fytoplankton je součástí 

potravinového řetězce v moři a působí proti globálnímu oteplování (pokud je oteplování způsobeno růstem CO2 a 

dalšími faktory), má schopnost adaptace na vnější prostředí. 

• Podle vědců je hlavním omezujícím prvkem množství života (např. fytoplankton) v oceánu je dusík a ta druhá 

část odborníků se domnívá, že tím prvkem je fosfor (důležitý pro stavbu DNA, i pro tvorbu lipidových 

membrán, které chrání jednotlivé buňky).  

• Písek ze Sahary, které obsahuje živiny včetně fytoplanktonu, prostřednictvím větrů doputuje do 

Amazonských pralesů, kde vyživuje půdu a podporuje tak koloběh živin a života mezi jednotlivými kontinenty 

a oceány na planetě Zemi 

• V jižním Tichomoří omezuje fytoplankton hlavně nepřítomnost dusíku, v Sargasovém moři je to fosfor 

(oblasti jsou chudé na živiny) 

https://earthobservatory.nasa.gov/global-maps/MOD14A1_M_FIRE
https://www.awashop.cz/fytoplankton-c2879/
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• Velryby podporují růst fytoplanktonu (který se živí výkaly a močí velryb), který pohlcuje až 50 % veškerého 

uhlíku vyprodukovaného na Zemi. Zvýšení produkce fytoplanktonu o 1 % pak ve schopnosti uložit uhlík 

znamená ekvivalent dvou miliard dospělých stromů. Pokud by se jejich populace (v roce 2019 to bylo cca 

1,3 milionu) vrátila na hodnoty před jejich masivním odlovem (zejména v 18. a 19. století) na 4 až 5 milionů, 

zvýší se tím výrazně množství fytoplanktonu. Objem CO2 odbouraného těmito organismy by dosáhl 1,7 

miliardy tun 

• Fytoplankton v mořích udržuje křehkou dynamickou rovnováhu s vegetací na pevnině a vzduchem, tím i 

koloběh života 

Koloběh živin z pevniny prostřednictvím eroze půdy (vzdušná a vodní) do oceánů podporuje růst fytoplanktonu, 

který je následně potravou ryb a vodních živočichů a někteří z nich, např. lososy zase končí život na pevnině. 

Spojenci tohoto koloběhu jsou mikroorganismy (přizpůsobují se měnícím se podmínkám více jak 3 miliardy roků, 

důležitá pro jejich život je diverzita a koloběh, tok), které zajištují komunikaci, koloběh, růst a rozklad v souladu s 

okolním prostředím. Součástí tohoto procesu jsou přírodní živly, minerály, voda, rostliny, živočichové i člověk v 

celém organismu a homeostáze. Fytoplankton dělíme na: 

• Vodní prostředí (hydroplankton) 

• Vzduch (aeroplankton) 

• Sníh (kryoplankton) 

Fytoplankton a jeho účinky: 

• Je součástí potravinového řetězce (pulzuje pravidelně mezi póly v závislosti na ročním období 

• Fytoplankton má totiž schopnost fotosyntézy. A právě díky fotosyntéze vznikl veškerý život (dochází 

v chloroplastech rostlin, nebo sinic a řas, z oxidu uhličitého a vody působením světla vzniká kyslík a organické 

látky, například cukry), pro vznikající život na zemi hrálo největší roli narůstající množství kyslíku v ovzduší 

• Odčerpává oxid uhličitý z atmosféry, ale většina fytoplanktonu se rozloží nebo projde potravním řetězcem a 

uhlík v něm uložený se dostane zpátky do atmosféry 

 

https://earthobservatory.nasa.gov/global-maps/MY1DMM_CHLORA
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Zalesňování a klimatická změny 

Možnou variantou pro řešení klimatických změn jsou nové návrhy vědců v podobě zalesňování, (lesy dokáží snížit 

teplotu okolního vzduchu, snižují vysychání půdy, produkují kyslík a snižují CO2), jde o řešení anebo 

zmírnění klimatických změn? Nebo se jedná o pouze počítačový model, který řeší pouze omezená 

kritéria (les je živý dynamicky provázaný ekosystém s biliony vzájemných vazeb fauny a flory) místo 

celého ekosystému? Je zalesňování zásadním krokem, jak snížit produkci skleníkových plynů? Kolik 

máme na realizaci této varianty času, abychom efektivně omezili a zmírnily dopady klimatických 

změn? Jsou vyřešeny základní parametry zalesňování (existují studie proveditelnosti a souhlasu jednotlivých 

dotčených zemí) např. legislativa, politická vůle dotčených států (chtějí to také místní obyvatelé), vlastnictví půdy, 

následná péče a údržba, financování, časový faktor, kvalita půdy, dostatek vody, (máme dostatek vhodných stromů a 

keřů pro jednotlivá klimatická pásma) atd. z pohledu Česka a celé planety? 

• Obnova lesů je dlouhodobý a nákladný proces, který vlivem prohlubujícího se sucha a narušeného lesního 

ekosystému nemusí být moc úspěšný (příroda je nejlepším hospodářem a má své přirozené postupy)! 

• Masové zalesňování (nové lesní monokultury bez obnovy půdního MB), byť v dobrém úmyslu může 

napáchat více škody než užitku, kdy se „kozel může stát zahradníkem“. 

• Klíčovou složkou při zalesňování je i půdní mikrobiom (houby, bakterie, mykorhiza, živá biosložka v půdě) 

bez kterého by tento záměr nebyl dlouhodobě životaschopný (nelze tedy pouze vysázet velký počet stromů, 

ale klíčové je, aby půda a v ní vysázené stromy byli ve vzájemné homeostáze s Přírodou, jejími cykly a celým 

ekosystémem. Půda musí obsahovat život (mikroorganismy), který je v symbióze s vysazovanými stromy, 

mrtvá půda znamená postupné odumírání a smrt pro mladé stromky. Jak vrátíme do lesa lesní stařešiny a 

ducha lesa? 

• Skladba nově vysazovaných dřevin by měla brát ohled na lokalitu, klimatické, hydrologické, a další podmínky, 

ale také díky suchu, preferovat druhy s hloubkovými kořeny (např. kulový kořen), nebo také často opomíjené 

třešně, hrušky, jeřáby ptačí i břeky na zvýšení biodiverzity v souladu komplexním ekosystémem. 

• Nově vysazované stromky jsou vystaveny extrémním teplotám v létě (až 60 °C), suchu a v zimě 

holomrazům, tyto teplotní extrémy dále zhoršují či znemožňují jejich přirozený růst (přirozený růst je také 

omezován travinami, které rychle během několika roků obsazují uvolněné místo na vykácených plochách a 

malé stromky doslova zadusí). Potom na vykácených plochách vznikají tzv. „tepelné ostrovy“, které ještě více 

vysušují okolní prostředí, narušují přirozený malý koloběh vody a vytváří území podobné savaně 

• Současný rozpad kontinuity lesní vegetace způsobené kůrovcovou kalamitou, polomy, suchem a dalšími 

faktory vytváří ostrůvky „holin“, kde eroduje půda, zvětšuje se vysušování půdy, mizí i podzemní lesní 

diverzita, a to znemožňuje další efektivní zalesnění, půda je kyselá a pro listnaté stromy téměř nevhodná 

(chybí starý umírající strom, ze kterého se rodí nový les a současně poskytuje potravu pro celou plejádu 

živočichů a hub). Pro obnovu lesa jsou, podle vědců, lepší mrtvé lesy než holiny, protože lépe zachytávají 

vodu a brání erozi půdy 

• Nesmíme ale také zapomínat, že až 50 % kyslíku v zemské atmosféře vytvářejí mořské řasy (oceány tvoří 

cca 71 % zemského povrchu), my soustavně ničíme chemickými látkami a odpadky i život v moři (mořskou 

faunu a flóru), důsledky tohoto stavu se budou ještě v průběhu času zhoršovat (díky klimatické setrvačnosti), 

pokud nedojde ke změně v činnosti lidstva 

• Krajina má přirozenou rovnováhu a pestrost, umělý zásah do tohoto přírodního ekosystému (houby, 

rostliny, živočichové, voda atd.) prostřednictvím masového umělého zalesňování i na novém území jen 

přispěje k další nerovnováze (krajina vysázená novými stromky tak může přijít o půdu, díky erozi a o vodu, 

díky vysoké teplotě, obnažené půdě v létě, rychle která zaroste travinami, invazivními bylinkami a zadusí 

okolní život) v krajině (hospodářský les má však jiná kritéria) 

• Zalesňování se podle vědců jeví jako nejjednodušší a nejlevnější metodou, výhodnější než umělá separace 

emisí přímo ze vzduchu (cca 300 miliard USD), zalesnění přináší také další výhody v podobě omezení eroze 

půdy, zlepšení místního klimatu a malého koloběhu vody, na druhé straně nedostatek stromů není příčinou! 

https://www.awashop.cz/zalesnovani-c2865/
https://www.awashop.cz/mikrobiom-c1799/
https://www.awashop.cz/jedle-houby/
https://www.awashop.cz/homeostaza-c2083/
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• Díky současné a pokračující kalamitě (škůdci, sucho, nevhodná skladba lesa) poklesne klíčová funkce lesa, 

kterou je ochrana půdy, pramenů, zadržování vody a vlhkosti v krajině. Situaci komplikuje nedostatečná 

těžební kapacita, nedostatek sazenic a finanční situace některých vlastníků, jimž se nevyplatí ani kácení 

napadených stromů, na které nemají odbyt. Výkupní ceny jsou nižší než náklady na těžbu a zalesnění (dotace 

a kompenzace státu vzhledem k rozměrům kalamity, možnostem a prioritám státního rozpočtu budou 

nedostatečné). Vzniklý extrém (kůrovcová kalamita) způsobí další řetězení problému a extrémů v celém cyklu 

dřeva (těžba, zpracování, prodej, skladování, nová výsadba, nové polomy a za několik roků bude nedostatek 

dřeva na pravidelnou těžbu a jeho vysoké ceny atd) a ekosystému lesa, jeden extrém (masivní těžba dřeva, 

přebytek na trhu se dřevem a následný pokles cen) způsobí další řetězení důsledků a příčin po desítky roků 

• Lesy jsou napadeni škůdci na celé severní polokouli (nejde o pouze lokální dosah), kde je také největší 

osídlení (celoplanetární charakter, který je důsledkem klimatických změn) a to je pro nás i dalším signálem o 

stavu naší civilizace 

• Podle názoru některých lesníků a vědců je jednou z příčin narušení malého vodního cyklu v Česku i 

narušená integrita lesního ekosystému Šumavy s tepelnými mosty (důsledek špatného řešení kůrovce od 

konce minulého století), které přispívají k současnému lokálnímu suchu 

• V roce 2018 v Česku Příroda zalesnila přirozenou obnovou lesa (mladé stromky vzešlé samovolným 

vyklíčením ze semen) pouze 4 075 hektarů, tedy (tj. pouze 16,1 % z celkově zalesněné plochy). Vzhledem k 

tomu, že lesy vyrostlé z přirozeného zmlazení jsou mnohem odolnější než uměle vysázené, a také s 

přihlédnutím k finančním výdajům potřebným k umělému zalesnění i nedostatku sadebního materiálu by se 

měla přirozená obnova stát mnohem využívanější metodou zalesnění holin 

• Zafunguje pro přemnožených škůdců (kůrovec, klikoroh, jmelí, václavka a další houby) tzv. krysí nebo myší 

experiment? To znamená, že klesne populace přemnožených škůdců v příštích letech? 

ZAMYŠLENÍ : Pochopily jsme správně příčiny kůrovcové kalamity, myslím ti i další signály, které nám příroda sděluje 

(vymírání fauny a flóry, pokles diverzity v krajině, snížená schopnost krajiny zadržovat vodu atd.)? 

Polemika politiků, laické a odborné veřejnosti v médiích nám ukazuje, že se různé tábory nemohou 

shodnout na příčinách a tím i na řešení vzniklých problému (vznikají rychlá, povrchní a populistická 

opatření, která spíše jen zhoršují současný stav). Pokud vyjdu z přírodních zákonů a reality musím konstatovat, že 

člověk a civilizace žije na dluh přírody (tzv. ekologická stopa planety). Proto komplexním řešením nejenom kůrovcové 

kalamity, ale i dalších důsledků, které způsobují degradaci přírody je na prvním místě pochopení a uvědomění si 

všech důsledků, které člověk svou činností vůči Přírodě způsobil a působí (přijmout zodpovědnost za své činy, 

respektovat přírodní zákony v tom duchu v souladu s Přírodou realizovat nápravu). Na druhém je změna myšlení 

(které nyní směřuje za individuálním ziskem) ve prospěch spolupráce lidí ve spolupráci s Přírodou (konkurence je 

nahrazena spoluprací ve prospěch celku, stejně, jako se to děje v divokém lese) v dynamické rovnováze s přírodními 

zákony. 

Vysazování stromů (z mého pohledu jde o obnovu celého lesního ekosystému) představuje jen velmi malou část 

celého lesního mnohovrstvého ekosystému, který má svůj řád a pravidla (nyní je narušen stoletou činností člověka), 

probíhá zde neustálý koloběh změn v dynamickém systému, který funguje v oboustranně provázaných vzájemných 

vazbách mezi člověkem, vegetací a zvířaty v Univerzu. Příroda je živý organismus, má svoje zákony, kterým my lidé 

úplně nerozumíme (včetně laika) a proto je důležité dát prostor divoké přírodě (mrtvý les může napravit pouze živý 

organismus přírody), aby mohla realizovat přirozenou regeneraci celého mnohovrstevném ekosystému. Pouhé 

vysazování různých druhů stromů nenavrátí lesu jeho rozmanitost, mnoho vrstevnatost, celistvost, provázanost 

různých systému, lesního stařešinu s duchem lesa! Odvozem veškerého dřeva z lesa se degraduje přirozená 

diverzita a ztrácí cenný zdroj živin pro obnovu fauny a flóry.  

• Propagovaná masová výsadba smíšeného lesa (lesní monokultura sázená ve stejné době na souvislé ploše, 

která nemá věkovou diverzitu a není v souladu s cykly a posloupnostmi přirozeného lesa, bylin, keřů, 

pionýrských náletových dřevin atd.) se podobá jeslím z minulého století (tam to z určitého úhlu pohledu byla 

nutnost, určitý pokrok, na druhé straně pro novorozence nedobrovolné odtržení od matky, která musela jít 

https://www.awashop.cz/calhounuv-experiment-c2872/
https://www.awashop.cz/calhounuv-experiment-c2872/
https://www.awashop.cz/ekologicky-dluh-planety-c2728/
https://www.awashop.cz/prirodni-zakony-c2869/
https://www.awashop.cz/prirodni-zakony-c2869/
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do práce a důsledky vidíme dnes u našich potomků), stromy jsou také živé bytosti, které mají svoji rodinu 

včetně potomků a svého „lesního stařešinu“ (mateřský strom, který je propojený prostřednictvím  

mykorhizy a kořeny v podzemní informační a výživové síti a je zdrojem informací pro celý les, předává 

moudrost svých předků) a způsob masové výsadby (včetně pěstování v lesních školkách neboli lesních 

jeslích), jak nyní vidíme v našich lesích, jim dlouhodobě nesvědčí (malé stromky se cítí jako děti v dětském 

domově ,odtržené od rodiny a bez zkušeností a moudrosti předků, pokud bychom dokázali stromkům 

porozumět, možná bychom se divili, co bychom se dozvěděli o tom, co cítí!) Všichni dnes propagují výsadbu 

stromků, je to celosvětová móda, tak to budu dělat taky, pomáhám přece Přírodě a nemusím tak u sebe a 

ani ve své spotřebě nic měnit (vlastně žádná změna není potřeba, když vysázíme miliardy stromů, můžeme 

dále žít na úkor přírody) a ještě do přírody a obnovy krajiny investujeme desítky „zelených a ekologických“ 

stovek miliard korun (koupíme si tzv. odpustek, stromy a příroda však potřebují něco jiného, divokou přírodu 

na regeneraci a ne peníze)! 

• Při nové výsadbě (abychom neopakovali staré chyby) je nutné kromě druhové rozmanitosti brát v úvahu i 

věkovou rozmanitost, obnovu lesních mikroorganismů (půdní mikrobiom), sázet nový les v postupných 

časových etapách (eliminace časové monokultury) a vyčlenit 50 až 70 procent plochy pro přirozenou 

obnovu lesa (změnit funkci hospodářského lesa na divokou přírodu) 

KLÍČOVÁ OTÁZKA PRO OBNOVU VYKÁCENÝCH LESŮ NAPADENÝCH KŮROVCEM: JSOU PŘIPRAVENÉ LESNÍ 

ŠKOLKY NA ZMĚNU SKLADBY (PŘECHOD Z JEHLIČNATÝCH NA VÝSADBU LISTNATÝCH STROMKŮ A JAKÉ TO BUDOU 

STROMY, NAŠE NEBO NOVÉ DRUHY Z JIHU EVROPY?) V NOVĚ VYSAZOVANÝCH LESÍCH ANO NEBO NE? 

• Použité sazenice na výsadbu jsou klíčové pro přežití stromů v nově tvořeném ekosystému (ptám se, obsahují 

v sobě geny, které zajistí přežití v nových klimatických podmínkách?) 

• Výsadba stromů z lesních školek není komplexním řešením obnovy lesního ekosystému, dle mého názoru 

je potřeba min. 20 až 30 % plochy ponechat na regeneraci přírodě i za cenu, že to bude trvat 100 a více 

roků, jen příroda dokáže zajistit správnou dynamickou rovnováhu a obnovu lesního ekosystému nejen 

stromů, ale i další fauny a flóry v nových podmínkách v souladu s přírodními cykly v UNIVERZU. 

• Pro obnovu lesů je důležité také pochopení přirozených způsobů obnovy lesa (jeho jednotlivých nadzemních 

i podzemních pater) a procesů v něm, funkci lesních stařešinů (starých stromů a duchu lesa) a podzemních 

energeticko-informačních sítí v půdě (např. mykorhiza). Lesy potřebují mít průchozí svoje podzemní a 

nadzemní sítě, aby byli odolné, zdravé a funkční pro celý nejenom lesní ekosystém. 

Varování: současné sucho decimuje naše lesy, hlavními viníky jsou kůrovec (kůrovce si rozvážíme po republice díky 

odvozu napadeného dřeva) a další škůdci, ti však nejsou jeho hlavní příčinou, ale je to komplex faktorů (příčiny a 

následky), spojený s oslabením stromů (dvě staletí je les využíván pro hospodářské účely, tím je dlouhodobě narušen 

celý provázaný lesní ekosystém). Obecné závěry, že změna skladby lesa s výrazným zastoupením listnáčů vyřeší 

současné problémy v našich lesích dostávají trhlinu. S pokračujícím suchem se stále zřetelněji ukazuje, že suchem 

jsou postiženy modříny, borovice, ale i jasany, duby a olše (javory mají v posledních letech pravidelně uschlé listy, je 

jen otázkou času, kdy budou nedostatkem vody oslabeny ostatní stromy). Proto platí prostá zásada“ dvakrát měř a 

jednou řež“. Než začneme masově vysazovat nové stromky, je klíčové pochopit co se v přírodě děje, jak bude 

vypadat situace za 10 až 100 roků, zda existují vhodnější dřeviny pro vysazování, v návaznosti na současné a budoucí 

klima v našich podmínkách (inspirovat se můžeme v Přírodě např. na Šumavě, Vysočině a jinde). Stejně důležité je 

porozumět dějům v přírodě tak, abychom dokázali napodobit a obnovit kompletně narušený lesní ekosystém a 

diverzitu v krajině! 

• S postupujícím suchem ubývá našich lesů a je možné, že o většinu z nich přijdeme, teprve potom budeme 

ochotni udělat zásadní změny ve společnosti, svém životním stylu a myšlení ve vztahu k Přírodě (to co máme, 

toho si dostatečně nevážíme, význam toho pochopíme, až o to přicházíme) 

• Současná situace nabízí příležitost pro vědce, aby mohli sledovat vývoj těchto událostí (procesu 

v architektuře souvislostí), dopady sucha na stromy a celý přírodní ekosystém, pochopit další vzájemně 
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provázané děje, které se odehrávají v přírodě a které jsme narušili svou činností (např. půdní mikrobiom, 

rovnováhu lesní zvěře s přirozenými predátory atd.). 

• Důležité je v tomto procesu pochopit i časový doběh klimatických změn, destruktivní proces spuštěný 

intenzivní lidskou činností bude pokračovat i přesto, že dojde k pozitivní změně např. v podobě srážkově 

příznivého období, protože došlo k bodu zlomu a bude dále pokračovat destruktivní proces celého 

ekosystému lesa a krajiny 

„VELKÁ ZELENÁ ZEĎ“ (The Great Green Wall) bude široká několik kilometrů a dlouhá 8 000 km po celé šířce Afriky 

(Senegalu na Západě po Džibutsko na východě a prochází přes Sahel a Saharu, tvoří tak přechodnou zónu mezi 

vyprahlou saharskou pouští na severu a pásem vlhkých savan na jihu napříč 11 státy) a stane se největší živou 

strukturou na planetě, což je trojnásobek velikosti Velkého bariérového útesu 

• Cílem zelené zdi je do roku 2030 obnovit 100 milionů hektarů degradované půdy, zastavit pouštní 

desertifikaci (klimatickými změnami a degradací půdy vznikla poušť), odfiltrovat 250 milionů tun uhlíku a 

vytvořit 10 milionů pracovních míst ve venkovských oblastech, zajistit potraviny, palivo, obydlí, krmivo a 

ochránit zdroje vody 

• Tato mezinárodní iniciativa bojuje proti chudobě a hladu, buduje místní odolnost vůči změnám klimatu, 

zlepšuje zdraví a pohodu, vytváří pracovní místa, vrací zpět degradovanou africkou krajinu, zvyšuje 

ekonomické příležitosti, snižuje hladomor, působí proti vzniku nových konfliktů, působí preventivně proti 

migraci a je toho mnohem více. 

• Kromě stromů se vysazují také keře a pěstují plodiny 

• Je také klíčovou strategií na zastavení přílivu afrických migrantů (subsaharská Afrika), která by byla největší 

globální migrační vlnou od druhé světové války způsobenou změnami klimatu 

• Podle odhadů se očekává, že do roku 2020 migruje kvůli desertifikaci min. 60 milionů lidí ze subsaharské 

Afriky a tento počet se může dále zvyšovat. 

• V Etiopii (za posledních 30 roků se populace zvýšila 2x, žije zde cca 100 milionů obyvatel) za posledních více 

jak 100 roků kleslo zalesnění z 35 % na pouhá 4 % plochy území, plánují vysázet cca 4 miliardy stromů (nyní 

již mají vysázeno cca 60 %) za jeden rok 

Velké zelené zdi se podobá i na tuto dobu gigantický projekt The Great Plains Shelterbelt, díky němuž bylo v letech 

1934 až 1942 vysázeno ve stomílovém pásu táhnoucím se od Kanady až po Texas, 220 milionů stromů, které sloužily 

jako větrolam, chránící Velké pláně v USA před větrnými bouřkami způsobující erozi půdy. 

Opětovné zalesňování (Re-forestace) aplikuje také Čína (Velká zelená zeď, tento projekt se již realizuje od roku 1978), 

aby zabránila rozšiřování pouště Gobi (dezertifikaci). S využitím vojáků na celkové rozloze 65 až 

85 000 km² (velikost podobná Česku) plánuje do roku 2020 dosáhnout 23 % zalesnění, z důvodu 

ohromného znečištění svého životního prostředí (cílem je zabránit erozi půdy, pomoci ochladit 

biosféru a zvrátit globální oteplování). Do roku 2035 plánuje Čína dosáhnout 26 % pokrytí území 

lesem (v roce 2016 to bylo necelých 22 %), pro představu v Česku je zalesnění cca 33 % (nemáme 

ale pouště a náhorní plošiny Tibetu a před cca sto padesáti lety dosahovalo zalesnění pouze cca 20% území našeho 

území). 

• Do roku 2050 by mělo být zalesněno území o velikosti 300 000km2 (nyní je zalesněno cca 220 000 km² 

ploch), v některých regionech se podařilo dosáhnout zastavení rozšiřování pouště a někde dokonce poušť 

začala ustupovat 

• Vysazované lesy jsou monokulturami, a to způsobuje další problémy v úspěšné realizaci (degradovaná a 

kontaminovaná půda následkem intenzivního zemědělství, odlesňování a pastevectví), proto někteří 

specialisté doporučují takto postižené oblasti na několik let uzavřít a nechat přírodu se s přetíženými půdami 

vyrovnat po svém. 
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• Současná kůrovcová kalamita v Česku a okolních zemích je výhodnou příležitostí pro Čínu, jak vytížit prázdné 

kontejnery směřující z Evropy do Asie a zpeněžit přebytek vytěženého dřeva. Ale to neplatí pro všechny, 

situace je využívána pro ziskový byznys některých firem. Většina dřeva leží ladem na okrajích lesů, anebo se 

nechává svému osudu v lesích (netěží se, protože dostatečná není těžební kapacita). 

Brazílie a její nový brazilský premiér Jair Bolsonaro (uvolnil ruce těžařům) naopak urychluje kácení amazonských 

pralesů (v roce 2019 až o 40 %), které se významně podílí na tvorbě kyslíku a regulaci oxidu uhličitého, Důvodem je 

fakt, že zde žije pouze 1 % obyvatel a území zabírá 12 % plochy státu, to je velký nepoměr, který chce současný 

prezident změnit. Zisk a nepochopení významu Amazonky (to nastane až o ni přijdeme) žene lidskou populaci do 

další katastrofy! Lidstvo se chová na planetě Zemi podobně jako přemnožený „kůrovec a další škůdci v lesích! 

Podobná situace jako je v Brazílii, je také na Sibiři, kde zejména Čína ve velkém těží dřevo pro svůj průmysl. Stále více 

se zmenšuje plocha, která se dá nazvat „divokou přírodou“ (funkční původní nezdevastovaný ekosystém) a která je 

zároveň zelenými plícemi planety. Obě tyto největší oblasti (plíce planety) jsou zasaženy ničivými požáry, je to 

náhoda, nebo jen další signál nerovnováhy způsobené člověkem, která k nám tímto způsobem promlouvá, jak ničíme 

sami sebe (blížící se vlastní apokalypsa nebo naopak změna v přístupu k Přírodě)? Pokud požáry budou pokračovat, 

zničí unikátní celistvost pralesů v Amazonii (produkuje 5- až10 % světového kyslíku), Rusku atd., Pokud tento 

unikátní systémy zmizí, lidstvo jej nebude schopné již obnovit! Pokud dojde ke zničení pralesního ekosystému, 

Příroda jej dokáže obnovit, ale toho my se již nedožijeme!  

• Obnovuje někdo fytoplankton v mořích, který produkuje pomocí fotosyntézy více jak 50 % světového 

kyslíku? 

Lidstvo stojí před klíčovým rozhodnutí: buď udělá zásadní změn v současném pojetí kapitalismu 21. století 

(zjednodušeně: výrazně omezí spotřebu, honbu za ziskem a přestane devastovat Přírodu) na jedné straně, nebo 

bude pokračovat dál v nastoupené cestě neomezeného zaslepeného vládce na planetě (sázení stromů není řešení 

současného stavu, cestou může být změna myšlení a spolupráce v novém trendu transformace společnosti 

v homeostázi přírodou). 

ZAMYŠLENÍ: pokládám si otázku, jaké toto celoplanetární a rychlé zalesňování bude mít důsledky a jak rychle se 

zrealizuje? Z pohledu laika mám pocit, že zalesňování není řešením současných klimatických změn (pouze 

jednou s dílčích dlouhodobých opatření, máme málo času a toto je dlouhodobý projekt na desítky a stovky 

roků, přesto má svůj význam). Rychlou a efektivní cestou na snížení produkce skleníkových plynů je volba 

lidské populace, zda omezí nebo neomezí SPOTŘEBU VŠEHO, a to nejraději hned (já už začal). Dalším krokem je 

systematické pozvolné obnovení biologické rozmanitosti v krajině (fauna a flóra v souladu s přírodou) podle místních 

podmínek na úkor současného způsobu využívání krajiny (intenzivní zemědělství, lesnictví, urbanizace atd.).  

• Umělé zalesnění se stává moderním trendem a jednoduchou zkratkou (les je složitý ekosystém a umělá 

výsadba nových stromů nevyřeší jeho komplexní obnovu, neuvážená a masová výsadba může celému 

systému uškodit a jen prodloužit agónii tím, že po pár letech budou nově vysázené stromky opět bez vody a 

uschnou), která ale není řešením problému klimatických změn (už jen slovo umělé zalesňování vystihuje 

pravou podstatu věci, divoká příroda se chová jinak a má svůj vzájemně provázaný systém a svoje hodiny, 

které nelze urychlit lidským neuváženým přístupem) 

• Příroda má své zahradníky, stačí jí dát prostor a příroda rychle, efektivně a navíc „zadarmo“ přetvoří 

uvolněné místo k obrazu svému v harmonii s přírodním ekosystémem a se všemi vazbami na rostlinnou, 

živočišnou, minerální říši a klimatické změny!!! 

• Jedlý les (Permakultura) je cestou, jak může člověka v souladu s přírodou (divoká příroda) doplnit vhodné 

stromy, keře a bylinky, tím se zvýší druhovou pestrost a užitek pro člověka 

• Umělá inteligence a robotizace může být velmi užitečná při obnově zničené krajiny a také z pohledu 

způsobu zalesňování (například výběr a optimální rozvržení vhodných dřevin, s ohledem na geomorfologické, 

https://earthobservatory.nasa.gov/global-maps/MY1DMM_CHLORA
https://www.awashop.cz/permakultura-c1726/
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klimatické, půdní, hydrologické a klimatické odlišnosti jednotlivých území – satelitní snímkování a důkladná 

analýza všech dostupných dat), výsadby a následné péče o mladé stromy 

• Pro nově vysázené, zejména listnaté stromky (bříza, dub, buk, osika, jeřáb, olše, topol atd.), je největším 

nebezpečím, kromě sucha přemnožená zvěř, pro kterou je to vítaná pochoutka 

• Vzhledem k rozsahu (Česko a okolní státy) kalamity a její další eskalace v dalších letech hrozí nedostatek 

pestré skladby sazenic listnatých stromků (dub, buk, olše, bříza, javor, třešeň, topol, jeřáb) a také chybí 

dostatečná těžební kapacita. Důsledkem tohoto stavu bude za cca 5 roků extrémní nedostatek dřeva pro 

průmysl 

• Lesy žily desítky roků na ekonomický dluh, protože jen podnik Lesy ČR za posledních 6 let odvedl do 

pokladny státu cca 36 miliard korun, les se stal pouze hospodářským prostorem s cílem maximálního zisku 

• V roce 2018 si kůrovcová kalamita vyžádala daň v podobě 50 000 hektarů lesa, letošní odhady se pohybují 

10krát větší, to je cca 500 000 hektarů a jak to bude v roce 2020 a 2021, budeme mít (zůstanou nám po 

kalamitě) ještě lesy v nadmořské výšce pod 700 m? 

• Podle odhadů Lesnické výzvy, jak jsem si v únoru přečetl v novinách, mohou v budoucnu přesáhnout škody 

na smrkových porostech kvůli kůrovci jenom v ceně dříví 500 miliard korun a letošní škody se odhadují na 

30 miliard korun (dotacemi a dalšími kompenzacemi pokryje stát pouze necelou desetinu napáchaných škod) 

• Kůrovec a další škůdci napadají oslabené stromy (tzv. „lesní policie, přirozená regulace v ekosystému), je pro 

nás pouze signálem, v jaké stavu jsou naše hospodářské lesy, kde člověk vychýlil přírodní rovnováhu (husté 

jehličnaté monokultury s narušeným regeneračním cyklem, narušeným půdním MB, degradací půdy a 

produkcemi emisí atd.) a tím les oslabil, přidalo se sucho a rozmnožili se škůdci 

• Těžební kapacity (a další navazující oblasti v koloběhu zpracování a výroby) jsou nastaveny v Evropě na 

smrk, současná změna výsadby stromů si vyžádá zásadní změny ve zpracovatelském, těžebním a výrobním 

průmyslu v minimálně celé Evropě. 

• Pokud se naplní černý scénář můžeme přijít o polovinu z tří milionů hektarů lesů (pro obnovu budeme 

potřebovat cca 15-20 miliard sazenic stromků, obnova 1 ha lesa vyjde na cca 130 000kč) 

Laik se ptá: Kdo zajistí LESNÍ ŽIVOT (složitý ekosystém přírody, včetně jeho vzájemných vazeb, včetně lesního 

stařešiny a ducha lesa) v nově zalesněném území (jsou narušeny 3 základní vývojová stádia: dorůstaní, optimum a 

rozpad a jejich přirozený koloběh), v podobě nadzemní a podzemní fauny a flóry? Přemýšlí tvůrci těchto projektů i 

tímto způsobem, v těchto i dalších souvislostech? Pokud ne, tak příroda již má své osvědčené způsoby, jak postupem 

času zajistí dynamickou rovnováhu například pomocí ohně, větru, deště, země a zvířat ve svém přirozeném 

koloběhu. 

Sucho, kůrovcová kalamita a škůdci decimují naše lesy, jejich důsledky jsou pro Česko a další státy dalším 

spouštěčem v řadě, který čeká na aktivaci v nastávajícím období (připravená sněhová koule). Více str. 112 

• Do začátku příštího desetiletí podle odhadu odborníků můžeme přijít o téměř všechny jehličnaté lesy do 

nadmořské výšky 500 m (již nyní téměř 40 % smrkových lesů uhynulo, anebo uhyne, tj. cca jedna čtvrtina 

všech lesních porostů) a podobná situace i když s menšími následky může nastat v listnatých lesích 

• Víme, který strom je schopen odolávat současným klimatickým změnám (suchu i škůdcům) v našich 

podmínkách dnes a za 100 roků? Vysazujeme takové? Co si o tom myslíte Vy? Já bych proces zalesnění, 

alespoň na části území nechal divoké přírodě, uznávám, že tento proces bude trvat desítky roků, ale Příroda 

sama rozhodně najde způsob, jak obnovit rovnováhu a vyléčit postižené území bez zásahu člověka, protože 

má své přirození pomocníky (složitý přírodní ekosystém na všech úrovních). 

• Pro hospodářské lesy (vlastníky lesů), zpracovatelský a výrobní průmysl nastanou v příštím desetiletí těžké 

časy, dá se očekávat akutní nedostatek smrkového dřeva, růst jeho ceny a vysoké investice do obnovy lesa 

po dobu desítek roků s „nulovými zisky“ (těžké to bude zejména pro soukromé vlastníky lesů díky legislativě). 

Vědci a odborníci se přou podobně jako u klimatických změn co je příčinou současné kůrovcové kalamity. Je 

evidentní, a to i v případě lesů (škůdci jsou napadené lesy na celé severní polokouli, nejde pouze o lokální jev), že jde 
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o kumulaci různých faktorů za posledních 200 roků (intenzivní lidská činnost s nástupem století páry a dynamický 

růstu populace více jak 7 x), které jsou vzájemně provázané (např. celoplanetární změna klimatu, růst populace, růst 

emisí, husté monokultury v hospodářských lesích atd.) a působí v synergii s přírodními cykly na celou civilizaci. 

Problém je tedy daleko hlubší než kůrovcová kalamita, která je pouze projevem tohoto stavu. Obnovu vyžaduje celý 

lesní ekosystém, obnova pouze výsadbou nových stromků již nestačí na řešení současného stavu, kdy je les tzv. 

MRTVÝ“. Divoká příroda dokáže tento mrtvý les opět proměnit na „ŽIVÝ“, člověk však takovou schopnost zatím 

nemá, dle mého názoru. 

• Zásadní je rychlá reakce na probíhající změny „efekt vařené žáby“ změnou člověka k přírodě v praxi a 

minimalizace škod, ale také se poučit nepáchat nové škody (méně je někdy více) 

• Různost a rozmanitost realizovaných komplexních kroků je nutná (jedna centrální metoda aplikovaná 

plošně není řešením a záchrana několika druhů problém neřeší), aby se přirozeně obnovila přírodní diverzita 

EKOSYSTÉMU 

• Zvětšit prostor „divoké přírodě“ (str. 178) pro přirozenou obnovu lesa bez zásahu člověka (změna funkce 

současných hospodářských lesů na ZÁDRŽNÉ přírodní LESNÍ EKOSYSTÉMY) 

• Situace v lese je provázaná s vývojem civilizace člověka, lesní kalamita je jen důsledkem totální likvidace 

Přírody v modelu realizovaném kapitalismem 21. století. Krize v lese je jen obrazem stavu celého systému 

civilizace (zejména té západní), který nám ukazuje Příroda a lidstvo má tunelovou slepotu současné civilizace. 

• Zachráníme se jako lidé (civilizace prochází procesem metamorfózy ve vztahu k Přírodě, která je naším 

spojencem a my se k ní chováme jako k úhlavnímu nepříteli) na jedné straně, anebo druhé straně budeme 

zachraňovat lesy (investovat desítky miliard a biliony), které dokáže Příroda rychle zregenerovat a napravit 

poškozený celoplanetární ekosystém a navíc „ZADARMO“! Klíčový je vztah člověka k člověku a následně 

k Přírodě v UNIVERU, to je jeden z důvodů k našemu pobytu v tomto lidské životě. Je pouze naše volba, 

kterou cestou se vydáme! 

Pozorování přírody laikem: mám na terase rododendrony a pozoruji je, jak se chovají v různých ročních obdobích. 

V létě jsem si všiml, že mají svěšené listy a signalizují tak nedostatek vláhy, jakmile však začne pršet „tzv. zahradnický 

déšť“ začnou se jim zvedat listy až téměř do svislé polohy a děkují za životodárnou vodu (podobně jak u psa se 

svěšené uši postaví do pozoru). 

Houby 

Houby jsou tajemným přechodovým druhem mezi rostlinnou a živočišnou říší, houby totiž nepatří mezi živočichy ani 

mezi rostliny.  Podobně jako my dýchají kyslík, vypouštějí oxid uhličitý a k rozmnožování nepotřebují sluneční svit, v 

průběhu svého vývoje ztratily schopnost fotosyntézy. Houby jsou nepostradatelným spojencem vegetace a 

přírodních cyklů, včetně cyklu vodního. Houby včetně kořenů rostlin a stromů jsou velmi citlivé na množství vlhkosti 

v půdě (pokud je velká vlhkost nebo sucho, oba extrémy škodí houbám a kořenům rostlin), důležité je pulzování vody 

mezi oběma extrémy, tento stav má vliv na provzdušňování půdy a život dalších mikroorganismů. 

• Houby tvoří až 30 % veškeré půdní hmoty a na každý metr kořene stromů připadá kilometr podhoubí 

(poměr 1:1000, tady jasně vidíme, jak je důležitá symbióza ve zdravé půdě mezi houbami a stromy). 

Mykorhiza zvětšuje až 1000násobně plošný dosah kořenů a rostlina čerpá lépe živiny a vodu, posilňuje a 

podporuje růst rostliny, chrání ji proti půdním chorobám, podporuje růst, bohatství květů a plodů 

• Houby vytváří lesní sít (která propojuje celou planetu), která se dělí na dva podzemní přírodní internety. 

Jeden, co propojuje mrtvou organickou hmotu, kterou rozkládají a transformují mrtvou hmotu v živou 

hmotu (detoxikace, regenerace, znovuzrození) a druhý co propojuje a vyživuje živou organickou hmotu, 

poskytují rostlinám a stromů vodu, minerály a propojují je informačním tokem v mnoha dimenzích. Oba jsou 

vzájemně také propojené a provázané v dynamické rovnováze, protože koloběh rostlin je propojen 

prostřednictvím hub 

https://www.awashop.cz/jedle-houby/
https://www.awashop.cz/houby-c1913/
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• Houby vytvářejí s vegetací mykorhizu, rostlina produkuje cukry (která získává díky fotosyntéze cukr, škrob a 

tuky) a dodává je houbě (energii), houba zase dodává rostlině vodu a v ní rozpuštěné výživné a minerální 

látky (např. dusík a fosfát). Mykorhiza (oboustranný vzájemně výhodný proces) umožňuje zásobení rostliny i 

hůře dostupnými prvky a vodou, čímž omezuje stres rostliny spojený s nedostatkem vláhy a živin. Díky této 

výživě, zásobení vodou a některým látkám je rostlina, díky symbióze s houbou, vitálnější a odolnější vůči 

stresu i chorobám. 

• Více než 90 % všech rostlin vytváří přirozeně mykorhizu s houbami, a proto mají velký vliv na jejich život 

• Houby (podhoubí) vytvářejí v půdě síť vláken, dokud se nepotkají s kořeny stromů, pak vzniká mykorhiza, 

houby získávají od rostliny produkty fotosyntézy, které samy nejsou schopny vytvářet, protože postrádají 

chlorofyl 

• V síti podhoubí jsou posilována vlákna, kterými proudí nejvíce živin, naopak slepá vlákna postupně mizí. 

Skrze vlákna proudí informace o okolním prostředí a o výskytu potravy (například padlých větví) 

• Houby zajišťují větší stabilitu půdy, působí proti erozi a zvyšují zadržování vody v půdě (mykorhiza) 

• Houby a další mikroorganismy se podílejí také na rozkladu dřeva, rozložené dřevo je zdrojem života pro 

nová semena, která se opět propojí s houbami a podpoří růst rostlin, houby nad zemí rozkládají stromy, 

naopak houby pod zemí podporují odolnost a růst stromu, a ukládají také uhlík z atmosféry do půdy 

• Houby si v rychlém růstu pomáhají tím, že pumpují do svých buněk vodu (bylinky, keře a stromy se zvětšují 

množením buněk), a zvětšují tak jejich objem (kde rostou houby funguje mykorhiza a je současně dostatek 

vody), je to signál přírody 

• Navrácení různorodosti (diverzity) hub a mechorostů do půdy zajistí půdě větší vsakovací schopnost na 

polích i lesích („nasává jako houba“), klimatické změny a sucho ohrožují funkčnost mykorhizy rostlin a hub, 

tento proces přispívá k oslabení rostlin a tím k rychlejšímu usychání vegetace 

• Houby jsou hnacím prvkem evoluce na souši (rozežírají horniny ze kterých vzniká půda, vyživují rostliny a 

také díky nim se planeta zazelenala), houby vdechli planetě život po každé globální katastrofě (bez hub by 

nebyl život na planetě Zemi), houby také vydláždily cestu lidské civilizaci 

ZAMYŠLENÍ: Neviditelná síla Přírody. Houby jsou hnacím prvkem evoluce na souši (rozežírají horniny ze kterých 

vzniká půda, vyživují rostliny a také díky nim se planeta zazelenala), houby vdechli planetě život po 

každé globální katastrofě (bez hub by nebyl život na planetě Zemi), houby také vydláždily cestu lidské 

civilizaci. Budou se houby v našem století také podílet na evoluci lidské civilizace a zajistí novou 

dynamickou rovnováhu na planetě společně s dalšími mikroorganismy a vodou? Co si o tom myslíte Vy? 

Zajímavost: věděli jste, že výtrusy hub (vysušování a vlhnutí výtrusů, které obsahují cukry, jsou zjednodušeně řečeno 

příčinou tohoto procesu) významně přispívají ke vzniku dešťových srážek, a tak pomáhají roztáčet malý vodní cyklus? 

Srážky a teplo podporují růst plodnic, které produkují a uvolňují výtrusy, přispívají ke vzniku dešťů, koloběh se tak 

dále opakuje, ale pouze do doby, než je tento přírodní cyklus narušen suchem nebo činností člověka. 

• Houby vyrůstají často v „čarodějných kruzích“ různého průměru, kterým naši předci přisuzovali různé 

významy 

• Výtrusy hub (velikost je řádově v tisícinách milimetru) slouží k rozmnožování a jsou vystřelovány do okolí 

neuvěřitelnou rychlostí, která v nemá na planetě obdobu (jde o reakci výtrusů, vody a cukru, když vzniká 

pulz), díky vystřelování výtrusů hub dochází ke koloběhu, který podporuje vodní cyklus v přírodě (houby a 

jejich výtrusy mají vliv na vznik lokálních srážek) 

V teplejších lesích se vyskytují houby pronikající přímo do buněk kořene, zatímco chladnější oblasti svědčí houbám, 

které tyto buňky obklopují. Ty navíc dokážou zpomalit tempo rozkladu organické hmoty, ale vzrůstající teploty 

mohou jejich prostředí změnit natolik, že jej houby už nezvládnou přijmout. Nárůst emisí CO2 by tak mohl způsobit 

úbytek organické hmoty. 

https://www.awashop.cz/mykorhiza-c1774/
https://www.awashop.cz/jedle-houby/
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„ROSTOU JAKO HOUBY PO DEŠTI.“ BLESKOVÝ RŮST PATŘÍ K NÁPADNÝM ZNAKŮM HUB, na rozdíl od okolní 

vegetace (tuto schopnost si ale oblíbily i současné start-upy) 

Houby rozkládající kmeny stromů 

Pokud je kmen stromu i s kůrou neporušený, dochází k zapaření a zvlhnutí dřeva a nastartuje se tak rychleji rozkladný 

proces dřeva, ve srovnání s kmeny, které jsou odkorněné, kde tento proces nefunguje. Díky rozkladu stromů 

(houbami a dalšími mikroorganismy za přispění vodního cyklu) se zajišťuje přirozený koloběh lesa s přirozenou 

cirkulací živin a vody. 

Houby na povrchu jsou jediné organismy schopné strávit lignin (recyklují odumřelé dřevo na povrchu země), který 

tvoří až 50% dřeva, rozkládají také rostliny a listy (tráví taniny) a s pomocí bakterií a dalších organismů tvoří půdu. 

• Se vzrůstající teplotou se zpomaluje až téměř zastavuje rozklad organické hmoty prostřednictvím hub 

• Cca 10 až 30 % těžených stromů je napadeno i houbovými chorobami, které snižují kvalitu dřeva a tento 

trend stále roste, podle mykologů se v našich lesích začínají objevovat nové druhy teplomilných hub 

• Podle některých vědců houby vysávají energii (živiny, informace a další látky) z umírajících stromů a 

následně tuto energii předávají jejich mladým potomkům pomocí podzemního energeticko-informačního 

kanálu mykorhizy 

• Houby nemohou fungovat bez rostlin, které jim prostřednictvím fotosyntézy a kořenů dodávají cukry, ale 

naopak je to možné, ale na druhé straně houby zajišťují prostřednictvím mykorhizy pro rostliny a stromy 

energeticko-informační podzemní kanál, který jim zajišťuje vyšší odolnost v extrémních obdobích a působí 

jako vyrovnávací vzájemně propojený a oboustranně provázaný podzemní systém přírody (jako jeden 

celistvý celek), z lidského pohledu to můžeme nazvat spolupracující komunitou, která se společně brání 

nepříznivým podmínkám v lese  

• Houby také využívají rostliny k získání tuků (lipidů) 

Koloběh dřeva v lese je úzce propojen s diverzitou fauny a flóry v lese 

• Stromy v našich zeměpisných šířkách dosahují věku až 400 roků, jejich následný rozklad trvá 30 až 150 roků, 

růst i rozklad stromů zásadně ovlivňuje vnitřní i vnější diverzitu fauny a flóry lesního ekosystému 

• Přirozeně tlející dřevo (mrtvé dřevo) v lesích obsahuje až 30 % lesní mikroorganismů, hub, rostlin a živočichů, 

které slouží jako hnojivo (přirozený koloběh rozpadu a rozkladu dřeva a následný růst nových rostlin a 

stromů) 

• Dlouhověký strom v sobě akumuluje velké množství živin, které jsou důležité pro lesní ekosystém. Na konci 

životního cyklu tyto živiny předává do půdy (v současném hospodářském lese je tento přirozený koloběh 

narušen) a prostřednictvím mikroorganismů a mykorhizy se dostává do ekosystému lesa, kde podporuje 

přirozený koloběh živin a informací  

• Přirozený divoký les roste pomaleji než uměle vysázený les, protože je celistvý (propojený v jeden celek 

v podzemní i nadzemní části) a různorodý 

ZAMYŠLENÍ LAIKA: Houby jsou zvláštním úkazem v přírodě, které stojí téměř neviditelně za velkým množstvím dějů a 

vazeb, odehrávající se v Přírodě pod i nad zemí, a není jim věnována téměř žádná pozornost. To mě přivádí 

na myšlenku, že jsou pro nás extrémně důležité v procesu řešení i pochopení dopadu klimatických změn 

v přírodě zejména v současné době. 

https://www.awashop.cz/hledat/
https://www.awashop.cz/houby-c1913/
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Jak funguje homeostáze v divoké přírodě? 

Divoká příroda má neuvěřitelné množství vnitřních a vnějších vztahů, které udržují rovnováhu. Můžeme to 

demonstrovat na vztahu stromů a jejich nepřátel, (tedy s hmyzem a patogenními houbami), který zajišťuje 

rovnováhu a rozmanitost v divoké přírodě (když se nějaký druh stromů nebo rostlin rozrůstá, rozmnoží se hmyz a 

houby, které mají větší hostinu a tento druh je ale likvidován a tak se to celé mění do nekonečna, to je dynamika 

pralesa (kde panuje neustálý boj o přežití, o místo na slunci, o potravu),  býložravci udržují rovnováhu rostlin, a 

býložravce zase kontrolují predátoři, u nás je to trochu jinak) U semen rostlin a stromů je také přírodou zajišťována 

biodiverzita, například: pokud semeno spadne poblíž stromu stejného druhu, má problém, protože na kořenech žije 

spousta patogenních hub (my jako lidé také hostíme plno virů a bakterií na těle), které čekají na semenáček svého 

druhu a napadnou ho, aby nekonkuroval mateřskému stromu. Když dopadne k jinému stromu, je naopak chráněn 

a není nakažen houbami, protože jim jiný druh semínka nechutná. Pokud tam nejsou houby, je tento proces narušen 

a semena se uhnízdí u mateřského stromu.  

Nebo např. když housenka žvýká list rostliny, začne rostlina emitovat chemické signály (rostlina volá tvarem okusu 

listů o pomoc a dalšími, nám ještě neznámými i signály, a proto se podle druhu ohrožení, mění chemické signály), na 

které reagují ptáci, ti zpozorní a zasáhnou, vytváří tak vzájemně provázanou rovnováhu. 

Z několika zdrojů jsem si dal dohromady několik zajímavých informací. Například nedostatek fosforu 

a draslíku snižuje rezistenci rostlin proti rzím. Nedostatek draslíku snižuje odolnost vůči mrazu a zvyšuje obsah cukrů 

v listech, což podporuje napadení mšicemi. Nedostatek draslíku zároveň snižuje skladovatelnost brambor. Bor má 

vliv na dobré přezimování a vývoj kořene. Jeho nedostatek způsobuje u dřevin odumírání vrcholových pupenů.   

POKUD JSME VNÍMAVÍ K PŘÍRODĚ, MŮŽEME „KŮROVCOVOU KALAMITU“ VNÍMAT JAKO SIGNÁL, ŽE NAPADENÝ LES 

JE UMĚLÝ (MYŠLENO UMĚLE VYSÁZENÝ), OSLABENÝ, NEMOCNÝ, MOŽNÁ MÁ TAKÉ NEVHODNOU SKLADBOU 

STROMŮ. NEBO MŮŽEME S KŮROVCOVOU KALAMITOU BOJOVAT INVESTOVAT VYSOKÉ ČÁSTKY DO JEJÍ ELIMINACE A 

SANOVAT NAPÁCHANÉ ŠKODY. MŮŽETE SE NAD TÍM, CO PÍŠU TAKÉ ZAMYSLET, NEBO MÁVNOUT RUKOU, ŽE VÁS TO 

NEZAJÍMÁ! JEDINOU MOŽNOU CESTOU, DLE MÉHO NÁZORU, JE NECHAT REGENERACI POSTIŽENÉHO LESA NA 

PŘÍRODĚ, NEKONAT, JEN POZOROVAT, POCHOPIT A PŘÍPADNĚ NAPODOBOVAT. PŘÍRODA SE JAKO JEDINÁ UMÍ 

REGENEROVAT, PO NĚKOLIKA DESETILETÍCH VZNIKNE NOVÝ ZDRAVÝ "DIVOKÝ LES" (DIVOKÁ PŘÍRODA). PŘÍRODA 

https://permakultura2.webnode.cz/puda/hnojeni/draslik/
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JAKO JEDINÁ ZŮSTÁVÁ (REGENERUJE SE, PŘIZPŮSOBUJE SE, protože je různorodá, pestrá), CIVILIZACE ZANIKAJÍ a 

člověk přežívá! 

ZAMYŠLENÍ: Kde se můžeme naučit chytat rybu? V knížkách, filosofii, meditacích, v náboženstvích? Internet a 

digitální společnosti v podobě poskytnutých informací nám pouze předávají na podnose chycenou pěkně 

nazdobenou rybu, krásně voní a téměř se jí nedá odolat, jak se nám sbíhají sliny (nemusíme přemýšlet a 

pouze jíme). Dle mého názoru je možné se naučit chytat rybu v PŘÍRODĚ a žitím!  A JAK? POZOROVÁNÍM, 

POCHOPENÍM A NAPODOBOVÁNÍM! 

PANENSKÁ PŘÍRODA PĚSTUJE LES JINAK NEŽ LESNÍCI, POTŘEBUJE K TOMU JEN NAŠE NEZASAHOVÁNÍ, 

STAČÍ JI POUZE, POKUD JI POZORUJEME. PŘÍRODĚ STAČÍ POUZE 5 až 10 % „DIVOKÉ PŘÍRODY“ NA 

VLASTNÍ REGENERACI. (takový názor jsem si přečetl od Prešovského pravicového ekologa) 

Bezzásahovou zónu mají od roku 2007 také v Národním parku Šumava, podobnou filosofii používají s úspěchem i v 

sousedním Národním parku Bavorský les. 

Vzduch, klimatické změny 

Člověk je tvor, který stále více produkuje a nedívá se na důsledky. Příroda má samočistící schopnost (například v 

půdě v podobě fagocytózy, která obalí a zlikviduje cizorodé látky), a tak eliminuje jejich toxicitu, 

která se dále nešíří a neničí život v okolí. Pro čištění vzduchu (atmosféry) příroda používá 

kombinaci vodní páry a ultrafialového záření slunce, kdy vzniká Hydroxyl, (tepelná disociace 

vody), který je velmi reaktivní a efektivně oxiduje většinu plynů. Planetu Zemi obklopuje 

atmosféra, je tvořena směsí plynů dusíku 78 %, kyslíku 21 % a dalších plynů (směs plynů obecně 

nazýváme vzduch). Součástí atmosféry je i tenká vrstva ozónu, která absorbuje většinu vysokoenergetického 

ultrafialového záření. Hlavní pohonnou silou koloběhu kyslíku (biogeochemický cyklus mezi zemskou atmosférou, 

biosférou a litosférou) je fotosyntéza, při které se mimo jiné rozkládá voda na kyslík a oxid uhličitý je přeměňován na 

jednoduchý cukr. Fotosyntéza probíhá u zelených rostlin a fytoplanktonu v oceánech. 

• Hlavní pohonnou silou koloběhu kyslíku je fotosyntéza 

• Pro čištění vzduchu (atmosféry) příroda používá kombinaci vodní páry a ultrafialového záření slunce 

• Klimatické změny ovlivňují a uvádí do pohybu vegetaci a zvířata (přichází nové invazivní druhy a jiné mizí) 

• Dekarbonizace ekonomiky je cesta, která působí pomocí snižování emisí proti procesu globálního oteplování, 

od roku 1800 strmě stoupla průměrná koncentrace C02 v atmosféře z cca 280 ppm, spojená s průmyslovou 

revolucí na současných cca 415 ppm v roce 2019 (mezi největší znečišťovatelé patří energetika, průmysl, 

zemědělství, doprava, moderní digitální technologie), průměrný růst je cca 2 až 3 ppm za rok. 

• Současné klimatické změny se zneužívají, jako další nástroj politiků na stimulaci, podporu ekonomického 

růstu (velké investice, do obnovy krajiny, zadržování vody, elektromobility a energetiky), je to další příležitost 

k neefektivnímu „masivnímu zadlužování“. Současná krize klimatu je úzce vzájemně provázaná s růzností 

biodiverzity a činností člověka (pokles pestrosti biodiverzity působí na změny klimatu, vymírání ptactva, 

hmyzu, zvířat a lesů, roste nerovnováha a extrémy) 

https://www.awashop.cz/divoka-priroda-c2766/
https://www.awashop.cz/hydroxyl-c2753/
https://earthobservatory.nasa.gov/global-maps/MY1DMM_CHLORA
https://www.awashop.cz/fotosynteza-c2862/
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Zlomové hranice (koncentrace, vyšší než 450 ppm, mohou způsobit extrémní povětrnostní události a nárůst teploty 

až o 2 ° C) bude dosaženo za cca 10 až 15 roků, a potom bude dále růst díky časovému posunu klimatických změn o 

10 až 30 roků. Bude „klimatická neutralita“, navrhovaná EU do roku 2050 řešením této krizové situace? 

• Klíčovým spouštěčem oteplování případně ochlazování jsou astronomické cyklování přírody, např. tzv. 

Milankovičovy cykly, od čtvrtohor se střídají doby ledové s teplejším obdobím, poslední doba ledová 

proběhla před cca 11 000 roky 

KVALITA OVZDUŠÍ JE VÝZNAMNÝM GLOBÁLNÍM PROBLÉMEM, JENŽ POUZE V EVROPSKÉ UNII, 

KAŽDOROČNĚ ZPŮSOBÍ PŘIBLIŽNĚ 400 000 PŘEDČASNÝCH ÚMRTÍ 

Kvalita vzduchu ve městech a kancelářích díky používání klimatizací a dalších elektronických přístrojů působí podle 

nejnovějších průzkumů negativně na lidské zdraví. Je narušena obranyschopnost organismu, objevují se respirační 

obtíže, lidé jsou vystavováni dlouhodobému stresu a také působení smogu (zvukový, elektromagnetický, světelný, 

hlukový atd.). 

Podle některých názorů se může současná klimatická změna a řešení jejich důsledků, stát příležitostí pro řešení 

současných problémů lidstva jako celku. Na druhé straně, lze klimatických změn zneužít kapitalismem 21. století 

k prohloubení současné chudoby ve světě. Laik si myslí, že druhá varianta je velmi pravděpodobná v kontextu 

nastavení současné civilizace. Více informací o Klimatických změnách na straně 42 

 

Voda 
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Voda je nepostradatelná pro všechny formy života na planetě i pro život člověka (člověk obsahuje 

v těla až 70 až 80 % vody, podobně jako povrch Země pokrývá cca 70 % vody). Voda má svoji DNA, 

mikrobiom a energii, pro mě je to překvapující zjištěn, které jsem objevil v knihách Dr. Masara E 

mota. Sladká (pitná) voda tvoří pouze 3 % celkového množství vody, zbývající část je voda slaná. 

Největší zásoby pitné vody je ukryto v ledovcích (cca 2 %, to je 65-70 % celkové zásoby pitné vody 

na Zemi), potom patří sem také podzemní voda (tvoří cca 30 % zásob pitné vody) a zbytek cca 1% vody obíhá v tzv. 

malém a velkém cyklu vody  

• Věda, která se zabývá výzkumem vody na planetě, je hydrologie, meteorologie se zabývá pohybem v zemské 

atmosféře (voda tedy pulzuje nad zemí i pod zemí) 

• Ve znečištěné pitné vodě se vyskytují nejvýše tři problematické látky, které mohou být i přírodního původu 

uvádí SZÚ (Státní zdravotní ústav dne 8.6.2019) 

Na celém světě pije odsolenou mořskou vodu 300 milionů lidí (cca 3,9 % populace), vznikají tu však dva problémy, 

odsolovací zařízení potřebují velké množství energie a využívají elektřinu vyrobenou zejména z fosilních zdrojů a tím 

zvyšují produkci skleníkových plynů v atmosféře. Druhým problémem je solanka z továren, která se vrací do moře, to 

zvyšuje koncentraci solí v mořích a poškozuje mořské ekosystémy zejména v přímořských městech. Odsolování se tak 

v současné době stává kvetoucím byznysem. 

V ROCE 2030 BUDE ŽÍT, STUDIE OSN Z ROKU 2009, POLOVINA LIDSTVA V OBLASTECH S AKUTNÍM 

NEDOSTATKEM VODY, a také se do roku 2030 předpokládá, že až 75 % populace bude žít ve velkých 

aglomeracích. UŽ DNES SE VE SVĚTĚ SPOTŘEBOVÁVÁ VÍCE VODY, NEŽ JE PŘÍRODA SCHOPNA DOPLNIT. 

Žijeme na dluh Přírody. 

POKUD SUCHO POSTIHNE ČÍNU, HROZÍ CELOSVĚTOVÁ POTRAVINOVÁ KRIZE 

Závěr: od konce 60 roků minulého století roste exponenciálně počet obyvatel (viz graf str. 18), životní úroveň a tím 

spotřeba veškerého zboží, surovin atd. (můžeme použít graf světového HDP). Současně jednak díky růstu populace, 

průmyslové výroby a spotřeby a také díky klimatickým změnám žijeme stále více na dluh planety (viz graf str. 74), 

vyčerpáváme zdroje, které se tvořily desítky tisíc možná miliony let, současné se tempo tohoto jednostranného 

procesu stále zrychluje. Důsledkem těchto procesů, dle mého názoru, je akutní nedostatek VODY, který neumožní 

přežití lidstva v současné podobě (myšleno: další růst populace a spotřeby). Kolik máme času, budou to stovky, 

desítky roků nebo roky? Proces se již spustil cca od roku 1970 (možná už tento proces začal vynálezem Wattova 

parního stroje v podobě dynamického rozvoje koloniální Anglie). Současný model kapitalismu 21. století tento stav 

ještě více posunul do neudržitelného stavu, který jen vyhrocuje pro lidstvo zničující honbu za ziskem. 

Cykly vodních srážek 

Zajímavou myšlenku předkládám na úvod této kapitoly, kterou jsem objevil při čtení knih Viktora 

Schaubergera: K & K KAPIEREN UND KOPIEREN, přeloženo „pochopit a napodobit“.  

Současná věda chápe tuto nadčasovou myšlenku založenou na pozorování přírody poněkud jinak, 

snažit se pochopit principy přírody a potom ji léčit, jako moderní medicína léčí člověk. Laik si 

pokládá otázku: který přístup mě oslovuje? Musím jednoznačně odpovědět, že Viktor Schauberger 

je ve svém pozorovatelském přístupu k přírodě jako celku pro mě velkým vzorem a inspirací.  

 

 

 

https://www.awashop.cz/voda-c1792/
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Malý, velký a podzemní vodní cyklus 

Voda se přirozeně vypařuje z moří, velkých vodních ploch i pevniny a vznikají mraky, většina vody z těchto mraků 

spadne zpět do moře a menší část na pevninu. Mraky mohou nést dešťovou vodu až do vzdálenosti 600 km (jsou 

taženy na pevninu tzv. pumpou lesa). V tomto vodním koloběhu probíhají spousty různých procesů, kterým úplně 

nerozumím (roli zde hrají celistvé lesní plochy a tepelné ostrovy a další faktory v krajině a také proudění větru). 

• Malý vodní cyklus (poloviční koloběh vody, který probíhá pouze nad pevninou), v letním období se povrchová 

voda se často velmi rychle vypaří na místě, vytvoří další mraky, a to způsobí další deště. Tento typ vodního 

cyklu patří v přírodě mezi nejběžnější zejména v letním období, proto máme problémy se suchem a s nízkou 

hladinou vody v povrchové vrstvě, také málo podzemní vody v některých lokalitách (je narušený malý i velký 

vodní cyklus) a voda se nedoplňuje díky nepropustnosti půdy, regulovaným tokům, melioracím, 

odkanalizování v intravilánu i extravilánu (ve městech i mimo města), plošně rostoucí urbanizaci (zastavená 

plocha) atd. 

• Velký vodní cyklus (úplný koloběh vody), voda se vypaří z oceánů a putuje prostřednictvím mraků nad 

pevninu, kde se vysráží v podobě deště dopadne na pevninu a odtud odteče do vodních toků a zpět do moře 

• Podzemní vodní cyklus, voda vnikne do půdy (nejčastěji na konci zimního období při tání sněhu), ochladí se, 

projde procesem mineralizace a akumuluje se v podzemních rezervoárech, pokud ty jsou plné, voda se vrací 

zpět malého nebo velkého vodního cyklu. Pokud se snižuje hladina podzemní vody, vysychají i tyto podzemní 

rezervoáry (které se akumulují po stovky roků). Podzemní voda je zásobárnou vody v dobách krize, 

podobně jako úspory peněz (v době finanční krize).  

Narušením cyklů srážek (velký a malý vodní cyklus je „tok“ a podzemní cyklus je „akumulace“ vody v dynamické 

rovnováze) způsobená člověkem, můžeme chápat jako nemoc přírody. Příroda je v nerovnováze, má tzv. „Planetární 

horečku“, důsledkem jsou extrémy a nová rovnováha, které se člověk musí přizpůsobit.   

 „ČAS BĚŽÍ JAKO VODA a KOLOBĚH VODY NA PLANETĚ OVLIVŃUJE SLUNCE“ 

Koloběh slané a sladké vody 

Současnosti se objem srážek na planetě Zemi nemění, nebo jen velmi málo roste. Je dosaženo 

rovnovážného dynamické vzájemně provázaného stavu cyklování vody mezi mořem a pevninou 

(životodární a informační tok na planetě Zemi). Co se ale bude dít s tímto koloběhem díky změně 

klimatu (rostoucí teploty, dynamické změny a extrémy v počasí a teplotách atd.)? Pravděpodobně 

bude rovnovážný stav narušován vlivem zrychlujícího se oteplování a tím dojde k rozpouštění 

ledovců zejména na pólech a v Grónsku (zvětší se zemská plocha). Jaké to bude mít, dle mého názoru, důsledky? 

• Vznikne nerovnováha, která je součástí přirozených cyklů a mezi cyklů (které jsou vzájemně provázané), 

které se odehrávají v Přírodě a určitou dobu bude trvat, než nastane opět rovnovážný stav, který bude mít 

zásadní vliv na vše na Planetě zemi, protože bude spuštěn kaskádovitý efekt příčin a následků 

• Sníží se salinity vody (rozpuštěná sladkovodní voda ledovců), zvýší se teplota vody a její hladina (zaplavení 

přímořských území, změní se poměr souše a oceánů), roste teplota vody, která zvětšuje svůj objem a přispívá 

ke zvyšování hladin oceánů, změní se fungování podmořských proudů a vodních pump (např. Golfský 

proud) 

• Zvýší se extrémy v průběhu srážek s dopadem na suchozemskou část, důvodem je hledání nové 

rovnováhy, mění se vzdušné proudění, a tím je ovlivněna také atmosféra. To bude mít komplexními důsledky 

pro celou planetu, které ještě nyní neumíme plně odhadnout 

• Nedostatek vody v hustě obydlených částech světa, důsledkem bude „novodobé stěhování národů za 

vodou“. V Evropě je již 17 % území a 11 % obyvatel vystaveno nedostatku vody (tzv. „vodní stres“), ve světě 
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je to až 25 % obyvatel. Jak to bude vypadat po roce 2020? Bude tento trend dále pokračovat? Co si o tom 

myslíte VY? 

Existuje koloběh přírody a také voda je v neustálém toku (koloběhu), může měnit své skupenství, 

ale nemůže téci vzhůru (až na nějaké výjimky, např. kapilární vzlínání). Asi 96 % vody je 

shromážděno ve světových mořích, ale zhruba 90 % vypařené vody, účastnící se oběhu vody 

připadá na vodu z moří a oceánů. Za poslední doby ledové byla hladina oceánů pravděpodobně o 

zhruba 120 metrů níže než dnes. Výpar z oceánů, které tvoří cca 70 % povrchu, je primární cestou, 

kterou se voda dostává do atmosféry. V globálním měřítku je množství vypařené vody shodné s objemem vody 

vracejícím se na Zemi ve formě srážek. 

• Většina vody, která tvoří srážky u nás pochází z oceánu, úvahy o posílení malého hydrologického cyklu, ale 

reálné analýzy nepotvrzují, tak jsem pochopil jako laik tvrzení bioklimatologa prof. Miroslava Trnky 

• Oceány díky fytoplanktonu a fotosyntéze spotřebovávají CO2 a produkují kyslík (více jak 50 % světového 

kyslíku) 

• 96,5 % tvoří slaná voda a 3,5 % je sladká voda (ledovce, které nejsou dosažitelné potřebám lidstva) 

• Malý koloběh vody, probíhá nad oceány nebo pouze nad bezodtokovými oblastmi pevniny (malý koloběh je 

přirozený stav krajiny, která je v homeostázi) 

• Velký koloběh vody, dochází k přesunům vody mezi oceánem a pevninou díky výparu, větrným proudům a 

pulzování lesní pumpy. Asi 10 % vypařené vody z oceánu je přeneseno nad pevninu a padá zde ve formě 

srážek, tuto vody přitahují lesy jako čerpadlo (lesní vodní pumpa). 

• Koloběh vody pod zemí, probíhá velmi pomalu i tisíce roků (jde o zásoby, které nemají být nikdy použity na 

dluh, ale pouze množství nad přirozenou obnovu)   

• Koloběh vody začíná v oceánech, kde je soustředěno až 97 % veškeré vody na planetě. Vlivem slunečního 

záření se slabá vrstva odpařuje a v moři zůstává sůl. Voda nastupuje dlouhou cestu vzduchem v podobě 

vodní páry a potom se sráží v oblacích. Když miniaturní kapičky, z nichž se skládají mraky, dosáhnou 

dostatečné velikosti, mění se v déšť nebo sníh. 

• Ledovce představují 66 % sladké vody na planetě (rezerva, ke které nemáme zatím díky současným 

technologiím přístup) 

• V podzemí je akumulováno 100x více vody než na povrchu 

• Voda nepadá systematicky (ve stejný čas a ve stejné lokalitě, je to „živý organismus“, který je provázán 

systémem obousměrně propojených vzájemných vazeb), to znamená, že nepadá ve stejnou dobu a na 

stejné místo, podle doc. Cílka objem srážek na našem území kumulativně mírně roste. 

• Současně však platí, že úhrnný objem globálních dešťových srážek zůstává v průměru stejný (má to možná 

nějaké zákonitosti, kterým současná věda úplně nerozumí, asi se jedná o určitý princip homeostáze) 

• Mykorhiza, vzájemně výhodný vztah hub a vegetace, podporuje přirozený, malý vodní cyklus v krajině 

(zjednodušeně jde o pulzování vody, těkavých látek a cukru) 

• Vyšší teplota vzduchu nad tepelnými ostrovy (vykácené lesy po kůrovci, velkoměsta, liniové stavby atd.) 

dále zvětšuje výpar vody, a tak na jedné straně ještě zvyšují teplotu v okolí a na druhé straně brání průchodu 

malého vodního cyklu, proto zde méně prší. 

Dříve se častěji střídaly dešťové fronty a byl větší podíl dešťové vody, která pocházela z výparu z pevniny (malý vodní 

cyklus, který je nyní výrazně narušen). Podle celosvětových záznamů tvoří zhruba polovinu dešťová voda, která 

pochází z tzv. malého koloběhu vody. Ta druhá polovina je přinášena větry z oceánů a z moří. I v této rovině probíhá 

proces cyklů (pulzů), které se neustále mění a je tak zajišťována celoplanetární homeostáze vody. 

ZAMYŠLENÍ: díky narušenému malému vodnímu cyklu a podzemního vodního cyklu dochází odborníci k názoru, že až 

50 % vodních srážek může lokálně a v čase na našem území chybět. To představuje průměrně 200 až 300 

mm vody ročně, odhadovaný současný deficit v půdě je cca 400 mm vody, což představuje cca dvou roční 

deficit objemu vodních srážek malého vodního cyklu. Vůbec se tedy nedivím lokálnímu vysoušení krajiny, 

http://cms.voda235.webnode.cz/voda/
https://www.awashop.cz/fotosynteza-c2862/
http://cms.voda235.webnode.cz/ledovce/
https://www.awashop.cz/homeostaza-c2083/
https://www.awashop.cz/stromy-c1563/
https://www.awashop.cz/voda-c1792/
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které je způsobeno degradací tradiční krajiny, a proto je narušený vodní cyklus. Celý koloběh se dále stupňuje! Změní 

tento proces dotace, budování mokřad, rybníků, zadržování dešťovky obyvateli? Jaký máte názor na to vy? 

• V současnosti čerpáme cca 50 % pitné vody z podzemních zdrojů, díky suchu však musíme vodu čerpat 

z větších hloubek (žijeme na dluh podzemních zásob, které se doplňovaly stovky roků), je proto logické, 

radikálně omezit spotřebu podzemní vody a hledat jiné možnosti z povrchových zdrojů (zadržet více srážkové 

vody, vyčistit ji a používat jako pitnou vodu) 

• Rychlým krokem je, na takto postiženém území, zavést okamžitou regulaci pitné vody (přídělový systém 

100 litrů na osobu a den) 

• Pokud se tento krok naplní, bude to znamenat velký růst realitního trhu, propad cen nemovitostí a 

pozemků v dotčených oblastech 

• Pokud tak neučiníme, stanou se některé části našeho území neobyvatelné (vybudování nových přehrad a 

vodovodní páteřní sítě bude trvat desítky roků a nebude tak možné reagovat na rychle měnící se změny) 

Nadzemní a podzemní vodní cyklus 

Pokud je v půdě přirozená organická hmota a funkční půdní kapiláry, vsakuje se dešťová voda do hlubších vrstev a 

zadržuje se díky např. jílovitým, nepropustným vrstvám, kde se voda dlouhodobě akumuluje (i několik stovek a tisíců 

roků) 

• Přirozenému vsakování půdy brání zejména zhutněná půda těžkou technikou (jsou zničeny půdní kapiláry), 

eroze půdy, narušený malý a podzemní vodní cyklus, přirozený ráz krajiny, vysušená půda, chemizace 

zemědělství (ničí půdní živočichy, půdní mikrobiom a mykorhizu) a chybějící organická složka v půdě. 

Náprava těchto faktorů je možná v řádu 10 až 100 roků (jde dlouhodobý proces, který vyžaduje citlivou 

součinnost člověka a živé přírody pro její úspěšnou regeneraci) 
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Díky funkčnímu podzemnímu vodnímu cyklu se doplňují podzemní zásoby vody (50 až 100 % dešťových srážek se 

vsakuje do půdy s funkční půdním mikrobiomem a kapilárami, v závislosti na druhu deště a ročním období) a to 

přispívá k zvyšování hladiny podzemní vody. 

• Pokud jsou však narušeny podzemní jílové vrstvy (hloubkovými vrty, které jsou stále hlubší, aby zajistily 

zdroj nekontaminované pitné vody) je doplnění původních rezervoárů podzemních vod, v lokální podobě, 

téměř nemožné 

• Již nyní podzemní hloubkové vrty nestačí a vysychají, protože hladiny spodní vody klesají až do hloubky sto 

a více metrům, dále mizí a vysychají prameny v lesích a některé se již neobnovují 

Dvě třetiny podzemních vod jsou nějakým způsobem znečištěné. Jejich vyčištění může trvat 20 nebo 50 let, přečetl 

jsem si názor klimatologa doc. Václava Cílka. 

Podzemní voda (její hladina) a půdní sucho jsou spojité nádoby, díky rychlému odtoku srážkové vody po vysušené a 

rozpálené půdě nedochází k akumulaci podzemní vody (je narušený podzemní cyklus vody, mimo jiné i čerpáním 

z podzemních vrtů, které se dále prohlubují, a to situaci ještě zhoršuje, protože zasahujeme do systému, který 

nevidíme a může to mít dalekosáhlé dlouhodobé důsledky pro krajinu a její obyvatele). 

Zavedení a používání tzv. cirkulárních systémů (využití vody více než jednou) je jedním z efektivních způsobů, jak 

rychle a efektivně snížit spotřebu pitné vody, která bude stále dražší, pokud se naplní předpovědi vědců.  

JIŽ NYNÍ V ČESKU (2019) SE PODZEMNÍ ZDROJE PODÍLEJÍ NA CELKOVÉ SPOTŘEBĚ PITNÉ VODY z min.  50 %, 

TENTO RŮSTOVÝ TREND BUDE DÁLE POKRAČOVAT A NAVÍC SE TYTO PODZEMNÍ ZDROJE PITNÉ VODY 

TÉMĚŘ NEDOPLŇUJÍ (ŽIJEME NA DLUH PODZEMNÍ VODY, KTERÁ SE AKUMULOVALA PO STOVKY A TISÍCE 

ROKŮ). Přemýšlíme o této skutečnosti, víme o ní?  

Čím je způsoben nedostatek vody? 

Společnost je nemocná, každý člověk může začít u sebe v každodenních věcech (omezení nadměrné spotřeby, 

zvažovat nákupy spotřebního zboží, nepotřebného oblečení, přestože máme plný šatník, omezení 

produkce odpadu, třídění odpadu, nákup českých výrobků, omezení spotřeby masa, nevyhazování 

potravin...atd.), každý dle svých možností a chuti, není to povinnost, je to jeho volba. Společnost a 

přírodu navracíme do rovnováhy (snižuje zátěž ne spotřebou) svojí volbou ke spotřebě všeho, co ji 

nadměrně zatěžuje... 

Zadržování vody v krajině: retenční schopnost půdy (zadržování půdy v krajině) je nyní pouze cca 5 miliard m3 vody 

(dříve krajina zadržela až 8,4 miliardy m3 vody) a dále klesá. Současná spotřeba vody je cca 1,7 miliardy m3 vody. Na 

území České republika spadne cca 60 miliard m3 srážek. 

• Společnost chápe přírodu jako kolonii, ze které může těžit do nekonečna vše, co příroda vyprodukuje 

• Dotační politika v zemědělství preferuje pěstování technických plodin, tím jsou hospodáři motivováni 

využívat maximálně osevní plochy, tak aby ji mohli zařadit do této skupiny. Stát na tyto dotace vyplatí 

řádově miliardy korun ročně, současně vydává desítky miliard korun na obnovu zadržování vody, revitalizaci 

půdy narušené např. erozí, na obnovu druhové pestrosti v napadených lesích atd. Současný způsob 

hospodaření zemědělství a lesnictví se zásadně nezmění, proto investované desítky miliard ve většině 

případů vyletí komínem 

• Orientace společnosti na zisk, který je jediným motorem růstu, chybí způsob myšlení, podobný jako u 

našich předků: rovnováha mezi dáváním a braním, důsledkem je život na dluh, který ještě zvětšuje další 

nerovnováhu 
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• Vlastnická struktura (75 % půdy je v nájmu) nevytváří vztah k půdě (narůstá vodní a větrná eroze) a jediným 

kritériem jsou dotace a rychlý zisk (stát nedává zemědělcům dlouhodobější jistoty a zemědělci nemají zájem 

dlouhodobě investovat do půdy tak, aby nebyla degradována) 

• Chybí tzv, půdní mikrobiom (stručně řečeno život v půdě. humus, mikroorganismy, bakterie, 

minerály, mykorhiza, fagocytóza...atd.), který podobně jako u člověka zásadně ovlivňuje jeho zdraví a 

emoce, zajišťující půdě její schopnost nasávat vodu jako houba, zadržovat a v případě potřeby ji pozvolna 

uvolňovat, jde o přírodní proces, který nestojí miliardy korun v podobě přehrad, poldrů atd. 

• Průmysl, energetika, doprava, stavebnictví, lesnictví, turistika a intenzivní zemědělství, všechny tyto 

oblasti dále zvyšují potřebu vody 

• Růst populace (do roku 2050 až na 9 až 12 miliard), dobrovolné či řízené omezení populace 

• Přelidněné velké aglomerace (téměř 50 % světové populace žije ve městech a do roku 2030 se předpokládá 

růst až na 75 %) 

• V Česku jsme za posledních 30 roků zvýšili zastavenou plochu o 20 % 

• Trvale udržitelný ekonomický růst, ekonomický model Evropské unie, společnosti, jednotlivců a firem bez 

ohledu na důsledky pro přírodu a lidstvo jako celku. Rychlému zisku a závodům v požírání konkurence je 

podřízeno vše i sám člověk a příroda... 

• Plýtvání vodou a potravinami (až 30 % se jich vyhazuje), potraviny jsou náročné na spotřebu vody, to 

jednak zdražuje jejich cenu, ale roztáčí nekonečnou spirálu souvislostí např. větší chemizaci, znečištění 

životního prostředí, růst spotřeby pohonných hmot a elektrické energie, zmenšuje prostor pro obnovu 

krajiny včetně flóry a fauny atd. 

• Půda obsahuje malé množství humusu a jeho obsah se stále snižuje (humus a další biosložky zadrží v půdě na 

1 m3 200 až 500 litrů vody), zdravá půda by v české krajině dokázala zadržet 8,4 miliardy metrů krychlových 

vody. Kvůli špatnému hospodaření však v současnosti zadrží o 3,3 miliardy m3 vody méně, zhruba jen 5,04 

miliardy m3 

• Odlesňování (současná kůrovcová kalamita a sucho), lesní monokultury, rušení remízků a mezí, přehřívání 

pevniny (vybetonované plochy skladů, silnic, obytné výstavby bez zeleně, růst globální teploty) 

• V krajině ubývá přirozených trvalých luk, převažují jen občasné louky v osevním cyklu a ty jsou jen 

průmyslově obhospodařované 

• Rychlý odvod vody přímo do kanalizací ze střech, průmyslových areálů, veřejných ploch, cyklostezek a 

silnic (v procesu vodního cyklu je vynechána půda, která akumuluje vodu), zvyšování celkové plochy takto 

odváděné vody ze zastavěného území (zastavěná plocha se zvýšila za posledních 30 roků o min. 20 %), 

vysoké teploty těchto ploch vzhledem k zeleným plochám zvyšuje okolní teplotu, zrychluje se výpar vody, 

aniž by se přirozeně tyto plochy a okolní vzduch vlivem srážek ochladily 

• Ztráty vody v rozvodné síti dosahují až 10 až 50 %, nejsou reinvestice do obnovy vodovodního řádu, který 

stárne, netěsní a my zákazníci to platíme (přestože šetříme s vodou, nyní již spotřeba vody v domácnostech 

dosáhla tzv, technické hranice cca 90 litrů za den a osobu) 

• Spotřební způsob života, který potřebuje stále více vody (na produkci masa, spotřebních výrobků atd.) 

• Růst spotřeby masa na osobu a všeobecný růst populace (vodní stopa masa) 

• Nerespektování poznání a zásad našich předků (koloběh přírody a vody v dlouhodobých cyklech) 

• Umělé zásahy do přírody (regulace toků, budování přehrad, kanalizace, odlesňování, meliorace, budování 

asfaltovaných silnic a kanalizací i v lesních porostech, vysušování rybníků, bažin a mokřin, kácení lužních lesů 

atd.) 

• Narušení přírodních cyklů bez jejich poznání, pochopení, přírodní cykly zajišťují v dlouhodobém horizontu 

rovnováhu v koloběhu přírody a vody 

• Změna tryskového proudění neboli, „jet stream“ od západu k východu (změna na meandrovité proudění) 

• Intenzivnější deště, větší kapky a více vody naráz mají také výrazně vyšší erozní charakter (díky rozorání 

mezí ze svahů polí odtéká úrodná vrstva půdy) a tak odteče větší množství vody (nestihne se zachytit, 

vsáknout do hlubších vrstev v místě dopadu).   

https://www.awashop.cz/mykorhiza-c1774/
https://www.awashop.cz/fagocytoza-c1217/
http://cms.voda235.webnode.cz/energetika/
http://cms.voda235.webnode.cz/doprava/
https://voda235.webnode.cz/lide/
https://www.awashop.cz/voda-c1792/
https://permakultura2.webnode.cz/puda/humus/
https://www.awashop.cz/voda-c1792/
http://cms.voda235.webnode.cz/voda/
http://cms.voda235.webnode.cz/puda/
http://cms.voda235.webnode.cz/vodni-stopa-masa/
http://cms.voda235.webnode.cz/eroze-pudy/
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• Dramatický pokles hladiny podzemní vody (50 % pitné vody spotřebováváme z podzemních zdrojů, které se 

nestačí doplňovat), vysychání studní, způsobené také dlouhodobou nevhodnou péčí o vodu a krajinu s cílem 

maximalizovat zisk, pouze bereme a nevracíme zpět, díky klimatickým změnám se podzemní voda 

nedoplňuje, protože se prodlužuje vegetační období a jsou mírné zimy bez sněhu 

• Půda je náchylná k erozi (sklon větší jak 2 % způsobuje erozi zemědělské půdy díky intenzivním 

srážkám), pokud nemá dost organické hmoty (např. humus, mykorhiza, půdní mikrobiom, narušené kapiláry 

a tím i vzlínání vody atd.). Zemědělci pěstují jen omezené portfolio plodin, pokud na takovou půdu zaprší, 

voda se nevsákne, ale rychle odteče 

• Zvyšuje se výpar srážkové vody kvůli vykáceným stromům (i díky kůrovcové kalamitě), pěstování 

nevhodných plodin (technické plodiny, které podporují erozi půdy a potřebují chemizaci) a špatnému 

způsobu zemědělství 

• Podívejte se na solární panely, na biopaliva, přišli jsme o spoustu půdy, kde se dnes pěstuje řepka nebo 

kukuřice, nebo na ní stojí fotovoltaika (která zvyšuje teplotu ve svém okolí a tím zvětšuje vysušování krajiny a 

narušuje přirozené proudění malého vodního cyklu). Pak se nemůžeme divit, že máme problém s vodou, 

říká klimatolog Pretel 

• Je narušený malý vodní cyklus vody - půda se silně ohřívá, protože je bez vegetace a tím se voda rychle 

odpařuje, pokud se ale tento stav změní (např. vodními plochami a vegetací včetně stromů, např. 

větrolamy), dojde tak ke změnám, které se projeví tím, že když začne svítit slunce, voda se dostane do 

koloběhu, tedy bude se vypařovat a vracet se zpět v drobných srážkách, časem se dostane i do podzemí, 

protože bude víc pršet (bude funkční malý vodní cyklus) 

• Například Španělsko začalo vysychat už v dobách Kryštofa Kolumba, když začaly zámořské plavby. Tehdy 

zlikvidovali třeba i 500 až tisíc hektarů dubového lesa na jednu loď, dubové lesy padly a už se neobnovily. 

Španělé mají slušnou zemědělskou produkci, protože mají dotované zavlažování. Kdyby ho neměli, tak mají 

smůlu. Ve Francii je více menších zemědělských hospodářství, je tam více zemědělců, ale i zde mají ohromné, 

vysychající lány. 

https://permakultura2.webnode.cz/puda/humus/
https://www.awashop.cz/stromy-c1563/
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• Slunce, vegetace, zvířata a voda zajišťují homeostázi přírody, bez sluneční energie by teplota Země klesla 

asi o 280 stupňů a bez vody by nebyl život, takže poctivé studium klimatu a přírody jako celku je 

nutností říká biolog Jan Pokorný  

• Narušená kapilární síť v půdě a tím nefunguje pulzování vody  

• Klimatické změny, zvyšování průměrné teploty vzduchu, nedostatek srážek a tzv. záporná vláhová bilance, 

zejména ve vegetačním období (množství srážek ve sledovaném území je nižší než výpar)  

• Posun klimatických pásem způsobené zejména přírodními cykly, také přispěním člověka a jeho činností 

(produkce skleníkových plynů, výstavba, fotovoltaické elektrárny atd.) 

• Narušena struktura a celistvost bezzásahových tzv. horských lesů, (které jsou často transformovány na 

hospodářské), lesní ekosystémy dokáží zachytit 5 až 9 x více vody než bezlesá krajina 

• Chemizace zemědělství, těžká technika, eroze půdy, velké lány monokultur, nevhodná skladba plodin, 

nevhodné osevní plány způsobují následně nižší zadržování srážkové vody (krajina se rychleji ohřívá) 

• Hospodářské lesy a způsob hospodaření v nich (zisk), lesní smrkové monokultury, jen urychlují proces 

vysychání krajiny 

• Nová i současná urbanizace měst, která nekoresponduje s chápáním vody, jako klíčové složky pro 

přežití (budované stavby neaplikují moderní trendy, zelených střech, zelených domů, bez kanalizačních 

lokalit, kde se dešťová voda neodvádí do kanalizací, akumuluje se v retenčních nádržích, podzemních 

nádržích a dalších prvků, které podporují zadržování vody a její koloběh v lokalitě) 

• Nevhodné odvodnění liniových a pozemních staveb, které jsou projektované jen s ohledem na odvod vody, 

nikoliv na její akumulaci v době sucha 

• Díky intenzivní těžbě dřeva (kůrovcová kalamita a sucho) se násobně zvyšuje plocha nových lesních cest, 

odvodňovacích příkopů, které narušují lesní ekosystém a zvyšují půdní erozi v lesích 

• Vytěžené plochy lesa jsou díky vyšší teplotě (50 až 60 °C na povrchu) dále vysušovány, omezeně zadržují 

srážkovou vodu, umírá život ve svrchní vrstvě půdy a mizí houby (mykorhiza) 

• Pole bez organické hmoty a vody se chová podobně jako vyasfaltovaná plocha, když na ně svítí slunce, tak 

se přehřívá (teplota může dosahovat 50-65 °C, trávník s organickou hmotou bude mít teplotu pouze 25 až 28 

°C, za stejných podmínek) 

• Je narušená mykorhiza stromů, keřů, rostlin a hub, tím je oslaben přirozený vodní cyklus 

• Omezené vsakování vody a mizející podzemní voda, jsou signálem přírody, že člověk způsobuje její 

nerovnováhu a digitální ekosystém jen urychlí očistný proces přírody 

Nedostatek vody v řekách způsobuje potíže i jaderným elektrárnám (např. ve Francii jsou nuceni omezovat výrobu 

kvůli malému průtoku řek), které využívají vodu ke chlazení 

Po únoru 1948 bylo v rámci kolektivizace rozoráno asi 800 tisíc kilometrů mezí, inspirací byly „pokrokové zkušenosti“ 

ze Sovětského svazu, následovalo vysoušení mokřadů, pokračovala započatá meliorace z dvacátých roků minulého 

století, regulace potoků a říček. Krajina postupně přestala zadržovat vodu (v tomto období byl ještě vody nadbytek a 

nevnímali jsme tento fakt jako překážku pro populaci, protože jsme potřebovali více potravin pro obyvatelstvo). 

Nedostatek vody ve světě a jeho důsledky v Evropě 

Klimatické změny způsobené činnosti člověka a dynamický růst populace během 2 století vychýlily přirozenou 

rovnováhu v přírodě. Důsledkem je také velké sucho. Voda se tak stává daleko větší rozbuškou než 

hospodářská krize. Válka o vodu je daleko nebezpečnější než válka o nerostné bohatství. I takto 

můžeme chápat situaci ve které se nacházíme v globálním měřítku. Akutní nedostatek vody zvyšuje 

napětí, stres, a to spouští dynamické procesy ve společnosti. 

• Stěhování národů (migrace za vodou) a občanské či jiné války (boj o vodu, území, kde lze žít a pěstovat 

potraviny) a sociální důsledky zejména pro vyspělé západní země. Globální válka o vodu a o zdroje energie, 

až 84 % populace arabských zemí čelí riziku nedostatku vody, vysoká je závislost na dovážených potravinách 

https://www.awashop.cz/pokorny-jan-c2715/
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• Nárůst znečištění vody (vyšší koncentrace toxických a jiných látek - např. antibiotika, léky, chemie, prací 

prostředky atd.) vyžaduje použití dražších technologií k čištění vody 

• Mění se ráz krajiny, mizí lesní jehličnaté porosty, posouvá se klimatické pásmo směrem k pólům 

• Pokles a omezení produkce zemědělské (změna pěstovaných plodin), průmyslové produkce a dalších oblastí 

lidské společnosti (včetně poklesu HDP) 

• Díky nedostatku vody, poklesu hladiny spodní vody a suchu, vzroste o 100% plocha, kterou budeme nuceni 

uměle zavlažovat (Čechy i Slovensko) 

• Vynucená změna jídelníčku, v důsledku změny pěstovaných plodin a sucha jak pro člověka, tak i 

hospodářská zvířata 

• Narušení mykorhizy (vysychání hub) homeostázy zejména v lese s důsledky na faunu, flóru a další procesy 

v přírodě (celý přírodní ekosystém) 

• Snížení produkce potravin (zejména omezení produkce masa), tím jejich nedostatek a výrazný růst cen 

• Kromě přemnožení kůrovce u smrků (jejich následné usychání) se nedostatek vody projevuje i u borovic a 

také u listnatých stromů (bříza, javor, dub atd.), které schnou a jsou napadáni houbami a jinými škůdci, to 

má přímý důsledek na množství zadržované vody v lese, a to způsobuje další vysušování 

• Nedostatek vody prospívá kůrovci a dalším škůdcům (stromy jsou oslabené a nedokáží se bránit), kteří se 

opakovaně množí, způsobí kácení lesů, a tím se rozbíhá další proces narušení krajiny, vymírání fauny a flóry 

• Předčasné porážení dobytka pro nedostatek krmiva a vody (již se děje min. od roku 2018) 

• Devastace přírody, těžba nerostných surovin, stav fotovoltaických farem, změna rázu krajiny, vymizení 

vegetace a živočichů atd. (vlivem sucha a klimatických změn) způsobuje narušení malého vodního cyklu, a to 

ještě více prohlubuje vysušování krajiny 

• Nedostatek vody se projeví ve všech vrstvách o oblastech společnosti a důsledky tohoto stavu ještě 

nedokážeme jednoznačně domyslet (odpověď můžeme najít v historii v podobě zániku civilizací důsledkem 

přemnožení a nedostatku vody - prof. Miroslav Bárta, Doc. Václav Cílek) 

• Růst napětí díky nedostatku vody v jednotlivých státech, neexistuje rychlé řešení, které napraví 

dlouhodobé plýtvání s vodou, které vedlo k narušení rovnováhy a rázu krajiny, přírody a jejich cyklů 

• Nárůst extrémních projevů počasí a přírody (povodně, zemětřesení, sucho, sopky, požáry, záplavy atd.) 

• Důsledkem změn ve společnosti a přírodě může nastat rychlý pokles lidské populace (války, epidemie, 

choroby, požáry, nedostatek vody, klimatické změny atd.) 

• Dlouhodobý negativní dopad na budoucí generace obyvatel (narušená rovnováha přírody - homeostáza), 

nyní žijeme na dluh budoucích generací 

• Hloubí se hlubší studny, vrty a situace se z dlouhodobého hlediska stále zhoršuje (klesá ještě více hladina 

podzemních vod, narušuje se systém a vrstvy podzemního úložiště spodní vody), již nyní má 50 % studní 

nedostatek vody (žijeme na dluh podzemní vody) 

• Příroda se dostává do dlouhodobé nerovnováhy a je jen otázka času kdy....... přírodní síly obnoví rovnovážný 

stav (např. redukce přemnoženého druhu nebo jiný očistný proces, který postupně dynamicky obnoví 

rovnováhu) - homeostáza 

• Žijeme na tzv. ekologický dluh planety, spotřebováváme násobně více než je příroda schopna doplnit a 

regenerovat (včetně vody) 

• Některá území se stávají neobyvatelná a neproduktivní pro nedostatek vody a degradaci půdy 

• Snížení výroby elektrické energie v jaderných, tepelných a vodních elektrárnách v letních měsících díky 

nižšímu průtoku v řekách (voda se používá na chlazení) a na druhé straně rostoucí spotřeba vody a spotřeba 

elektřiny díky např. klimatizacím, tento stav zvyšuje riziko plošného či lokálního výpadku proudu (blackoutu) 

nebo výrazného omezení spotřeby pro průmyslové podniky a obyvatele 

• A další seznam důsledků, který je poměrně dlouhý a zasahuje do všech oblastí společnosti, můžete 

přemýšlet.... 

https://www.awashop.cz/stromy-c1563/
https://www.awashop.cz/barta-miroslav-c2704/
https://www.awashop.cz/cilek-vaclav-c2705/
https://www.awashop.cz/homeostaza-c2083/
https://www.awashop.cz/homeostaza-c2083/
https://www.awashop.cz/ekologicky-dluh-planety-c2728/
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Zajímavost: Vědci z Česka vyvinuli unikátní technologii S.A.W.E.R. na získávání vody ze vzduchu, tento systém 

vyprodukuje až 100 litrů vody za den. Soustavu tvoří 2 malé námořní kontejnery, které jsou osazeny technologií na 

získávání vody, solárními panely na horní části a bateriemi. Jinak jsou autonomní a nepotřebují ke své činnosti nic než 

sluneční svit. Vědci nyní tuto technologii začali testovat v ostrém provozu po dobu 6 měsíců ve Spojených arabských 

emirátech. 

V Izraeli vyrábějí podobné systémy, konkrétně firma WATERGEN připravuje do výroby zařízení GENNY kanceláře 

a domácnosti, které nahradí dávkovače a barely s vodou („mění vzduch na vodu“), jak to funguje? Větrák nasaje 

vzduch, který se nejdřív zahřeje, následně ochladí a zkondenzuje na vodu, jež následně putuje do zásobníku 

Kdy nastane „Den nula (bod zlomu)“ pro vodu (globální vodní krize)? 

Vody ubývá po celém světě a jak už bylo uvedeno dříve a počet lidí, kteří jsou vystaveni nedostatku vody dále roste, 

zvětšuje se území, na kterém nelze žít a pěstovat plodiny, přesto se s vodou stále dostatečně nešetří, spotřeba i 

populace neustále roste. Nyní je ohroženo nedostatkem vody cca 25 % světové populace, situace se dále zhoršuje. 

Nejblíže k této metě má Kapské město. Velké problémy s nedostatkem vody mají v Saudské Arábii, kde 98 % 

spotřeby vody čerpají z omezených zdrojů podzemní vody, která dojde již možná koncem příštího desetiletí. Podobně 

můžeme jmenovat Irán a Blízký východ, země v oblasti Nilu v severní Africe, Indii 

• Současná populace a ekonomiky dynamicky rostou, roste i bohatství obyvatel, a proto potřebují více vody. 

Naše zdroje vody jsou však omezeny a ohroženy změnou klimatu, plýtváním a znečišťováním vody. 

V žebříčku zemí, které trpí největším suchem, jsou na prvních příčkách státy, ve kterých zemědělství, průmysl 

a města vyčerpají každoročně přes 80 procent svých sladkovodních zásob na rok 

ZAMYŠLENÍ: vědci, odborníci a politici se přou, jaká jsou nejvhodnější opatření pro zadržování vody v krajině. Čas 

utíká, přijímání nových zákonů a změn vázne. Plánují se investice na zadržení vody v krajině v řádu 

desítek miliard korun ročně. Kladu si otázku jsou to opravdu klíčové faktory, které mohou zadržet vodu 

v krajině? Kolik máme na času na provedení změny? Rozumíme správně procesům, které se odehrávají 

v přírodě, když víme, že mají setrvačnost podle odhadů 10 až 30 roků? Na co vlastně reagujeme, když na začátku 

novodobé historie Česka jsme nic nepociťovali? 

• Rčení „práce kvapná málo platná“ a „dvakrát měř jednou řež“, vystihuje podstatu reakcí na současné 

klimatické změny, které jsou součástí komplexních změn na planetě Zemi, které jak víme se cyklicky opakují a 

jediné co má smysl je sundat si tmavé brýle (nebo tzv. tunelové vidění), a začít vnímat reálně 

„KAPITALISMUS 21. STOLETÍ, (v celoplanetárním i lokálním kontextu), pozorovat a správně pochopit 

procesy, které se odehrávají v přírodě a plynule přizpůsobovat svou činnosti v souladu s Přírodou a jejími 

cykly 

Čeká nás zdražování vody? 

Současné klimatické změny a vysoký počet obyvatel vytváří enormní tlak na dostatek, zejména však pitné vody (již 

nyní trpí nedostatkem vody cca 20% světové populace a tento trend se bude ještě zvětšovat). Voda se stává 

z obchodního pohledů klíčovou komoditou pro přežití. Voda se společně s kvalitní půdou se stává 

nedostatkovým zbožím. Klimatické změny (sucho, vysoké teploty a nedostatek práce) zejména 

v lidnatých oblastech jsou zdrojem rostoucí migrace obyvatel. Otevírá se tak pro některé státy a 

firmy obchod s vodou v podobě odsolování, čerpání hloubkové podzemní vody, čištění vody, 

akumulace vody a její distribuce. Tento stav (zdražení a nedostatek vody) ještě zvýší tlak a napětí 

mezi bohatými a chudými.  

• Investiční fondy investují do vody (voda je dar přírody i pro člověka) a technologií na úpravu vody, to je dle 

laického pohledu signál, že její cena bude růst 
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• Vodu má člověk od přírody zdarma, protože je součástí jejího koloběhu (samozřejmě dopravení do kohoutků 

něco stojí a za to se přirozeně musí zaplatí), ale současná vyspělá západní společnost nastavila jiná pravidla 

pro trh s VODOU, podřídila je tržním principům, které nerespektují přírodní zákony, a to se stává zásadním 

konfliktem lidské populace na planetě Zemi. 

• ANO, ČEKÁ NÁS VÝRAZNÉ ZDRAŽOVÁNÍ VODY PO ROCE 2020 a také výrazné zdražování elektrické 

energie, jsou to tzv. dvě strany jedné mince, který mají stejný základ 

• Lze očekávat, že v Česku stát postupně zavede povinné vodoměry i pro majitele soukromých studní 

(důvod: aby měl pod kontrolou odběr podzemní vody a další příjem do rozpočtu) 

Nedostatek vody, zmenšující se prostor k žití a nekvalitní půda (zdroj potravin) jsou další spouštěče v 

řadě, které čekají na aktivaci v nastávajícím období (připravená sněhová koule). Více str. 112 

• Nedostatek vody v chudých částech Afriky, Jižní Ameriky a Asie, neřešení problému (které způsobila západní 

civilizace), spustí další kolo migrace, hladomoru a polarizace ve společnosti, sucho a povodně jsou dvě strany 

jedné mince, a to co se dnes pro nás dnes světovým kolapsem, bylo před desítkou roků téměř 

nepředstavitelné 

Anomálie a vlastnosti vody 

není známa odpověď, proč voda, jako jediná látka na zemi může existovat ve více skupenstvích (kapalné, pevné, 

plynné, plazma)!? Je známo minimálně 66 anomálií vody a další průběžně s narůstajícím poznáním objevujeme. Níže 

jsou uvedené některé anomálie vody, které jsem jako laik dokázal vypátrat. 

• Hustota vody se při minusových teplotách zvyšuje a při plusových naopak zmenšuje (u jiných kapalin je to 

naopak) - mohou za to molekulové vazby (nejvyšší hustota a nejmenší objem je při +3,95 °C), za určitých 

podmínek může být voda tekutá i při mínusových teplotách (voda s měnící se teplotou mění, má různé 

vlastnosti a má i různou polaritu, např. někdy je izolantem, jindy vodičem atd.) 

• Voda je stlačitelná až 20 % při paskalizaci (tlak cca 6000 barů) 

• Voda má schopnost ukládat informace (informační paměť) - paměťové médium (voda zaznamenává co se v 

jejím okolí děje - vše co vidí, slyší, cítí atd...) - klastry (mají cca 400 000 informačních panelů) umožňují 

vepsání informací do vody (mozek obsahuje cca 85 % vody, tělo 70-90 % vody podle věku) 

• Voda má i holografickou paměť, Živá (voda ze studánek) a mrtvá voda (vodovodní síť – tzv. De 

fermentovaná s narušenou DNA a energií) 

• Čistá voda má neutrální pH=7, není tedy ani kyselá, ani zásaditá 

• Tzv. Čistá voda je téměř nevodivá (taková se v přírodě nenachází), vodičem se stává, jakmile začne 

rozpouštět látky kolem ní 

• Některé rostliny a jejich plody obsahují až 90 % vody (meloun, ananas, rajče, třešně, broskve, kiwi atd.), 

díky vodě se aktivují semena, voda dopravuje látky v rostlinách a je také zdrojem vodíku při fotosyntéze 

• V parních elektrárnách je na turbíně teplota páry 500 °C (pára však není vidět) a tlak 140Atm 

• Řezání tvrdých materiálů tlakovou vodou (rychlost 4 machy, tlak 600 atm), přesný řez, netupí se a není ji 

potřeba chladit  

• Voda je nestlačitelná a vodu lze zastavit zase jen vodou, kritická teplota vody, je stav, při něm se všechna 

voda najednou přemění na hustou páru. Neexistuje síla, která by dokázala páru udržet (všechny tlakové 

nádoby prasknou) na jedné straně a na druhé straně je voda nestlačitelná  

• Voda, která se mění při změně skupenství na páru (která se rozpíná až 1600x, kterou tak můžeme přeměnit 

na pohybem na kinetickou energii (princip parního stroje) 

• Ohřívání vody pomocí rázové vlny (rotor s otvory je těsně v tubusu, v mezeře je voda, rotor se roztáčí a 

vytváří páru), účinnost je téměř 100 % 

• Anomálie vody mezi čtyřiceti a šedesáti stupni Celsia - "nestandardní" změny stavů vody a na nich závislé 

původně neočekávané vlastnosti 

https://voda235.webnode.cz/kolik-existuje-skupenstvi/
https://www.awashop.cz/voda-c1792/
https://voda235.webnode.cz/voda/
https://www.awashop.cz/mozek-pamet-a-koncentrace-c667/
https://www.awashop.cz/mozek-pamet-a-koncentrace-c667/
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• Pomocí vody se těžil kámen (v létě se dřevěné klíny, zaražené do kamene, polévaly vodou a v zimě, v době 

mrazů, se do puklin ve skalách nalévala voda, která zvětšila svůj objem a vytvořila tlak až 400 atm) 

• Voda má vysoké povrchové napětí a také je nejsilnější přírodní rozpouštědlo planety 

 

• Není známo, jakým způsobem putuje voda vysoko do korun stromů (jaká pumpa tlačí vodu až do jejich 

listů) a také současně putují cukry získané při procesu fotosyntézy opačným směrem z listů do kořenů, 

možná tento proces toku vody, minerálů, cukrů a dalších látek podporují houby a funkční mykorhiza 

• Pokud máme vodu ve stříbrných nádobách, vytváříme z ní přírodní antibiotikum (ničí mikroby v těle, používá 

se armádou USA v Iráku a Afganistánu) 

• Lidské emoce dokážou silně ovlivnit strukturu a vlastnosti vody (prof. Korotkov, Dr. E moto) 

• Pozitivně strukturovaná voda má vliv na zrání, velikost úrody, obsah minerálů a vitamínů, potřebujeme ji 

až o 20 % méně 

• Zmrazené krystaly vody pozitivně strukturované vody fotografované Dr. E motem měly tvar 6-ti cípé hvězdy 

nebo 6-ti úhelníku s fraktály, žádné dvě sněhové vločky nejsou stejné, jsou jedinečné (podobně jako lidé) 

• Jezero zamrzá od hladiny ke dnu a ne naopak (led plave na vodě, je lehčí než voda, která je pod ním – 

protože má nejvyšší hustotu) 

• Tzv. Kyselé deště obsahují oxid siřičitý vznikající provozem elektráren, průmyslem a automobilovou 

dopravou, následně degradují přírodní ekosystém 

• Semínka moringy olejodárné dokážou vyčistit vodu, nebo pokud dáme znečištěnou vodu po dobu minimálně 

24 hodin na slunce, zničí se všechny baktérie (tento efekt se používá v Africe) 

• Voda moderuje, pára nikoliv 

• Při teplotě páry kolem 900 °C se přestane vést teplo, chová se jako izolace (chození bosou nohou po 

uhlících, nebo poskakující kapičky vody nad rozpálenými kamny) 

• Pokud je rozžhavená trubka nad 900 °C, snadno ji ohnete a nespálíte se (trubka nesmí mít hroty, nesmíte 

mít mastnotu na rukách, nesmíte se bát – strach totiž aktivuje vylučování kyseliny máselné do potu, 

slin atd.), nesmíme to však dělat příliš dlouho, na rukou nebo předmětu nesmí být žádná cizorodá látka a 

https://www.awashop.cz/prirodni-antibiotika-c672/
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trubka musí mít dostatečnou tepelnou kapacitu- aby neklesla teplota předmětu pod 900°C. Při strachu 

vylučujeme z těla kyselinu máselnou, pes ji cítí a tak pozná, že máte strach!! Pokud máme strach, kyselina 

máselná eliminuje tuto anomálii vody a spálíme se. 

• Výparné skupenské teplo, pokud máte v koženém vaku vodu, kde kůží voda mírně prolíná, odpařuje se a 

tím chladí vodu uvnitř (voda zůstává studená i na Sahaře) 

• Přehřátí, podchlazení (pro zamrznutí vody je nutný impulz-vibrace, zvuk) - voda na led (pokud zamrzne 

voda v led dojde ke zvukovému projevu v podobě prasknutí) to pozorujeme v zimě na řekách nebo v 

přehradách 

• Termoregulace díky vodě probíhá u člověka, živočichů, rostlin i planety Země 

• Kondenzační jádra, kde se mění skupenství z páry na vodu (ionty, prach) - cizorodé prvky okolo kterých se 

obaluje voda, díky kondenzačním jádrům prší 

• Pokud se zvýší sluneční záření, ohřívá se voda, odpařuje se, vytváří mraky (brání ohřívání země) a 

následuje déšť, který ochladí zemi (slunce může opět ohřívat zemi atd.) a tak se udržuje přijatelné klima a 

termoregulace zeměkouli, (malý a velký vodní cyklus je součástí tohoto složitého systému vazeb) 

• Voda, která se vypaří do atmosféry nese s sebou energii Slunce jako latentní teplo, díky němu se vytvářejí 

mraky a přes kondenzaci par v mracích se uvolňuje energie, voda prostě přenáší teplo z troposféry do 

stratosféry 

• Tepelná disociace vody, díky kombinaci vodní páry a ultrafialového záření slunce vzniká Hydroxyl, který 

působí jako „přírodní čistič vzduchu“ (atmosféry) a pohlcuje, prostřednictvím oxidace, většinu plynů 

• Tepelný index, voda akumuluje hodně tepla, než se začne ohřívat, používá se jako chladící kapalina v 

automobilech, je chladícím médiem při výrobě elektřiny u jaderných a tepelných elektráren 

• V blízkosti vodních toků, vodopádů, při bouřkách, ve vlhkých jeskyních a v lesích vznikají tzv. Záporné 

ionty, které působí příznivě na zdraví člověka 

• Molekula vody má polarizovanou vazbu mezi vodíkem a kyslíkem (jeho obsah se s rostoucí teplotou snižuje) - 

obdoba jin a jang lze vidět také u vazby vodíku a kyslíku 

• Voda je druhou nejčastější látkou v Univerzu a pravděpodobně jednou z klíčových složek při vzniku naší 

sluneční soustavy 

• Jádra komet obsahují až desítky procent vody a mohly být jednou z cest, jak se dostala voda na Zemi 

• Čistá destilovaná voda bez mikrobiomu zamrzá až při -40 °C 

• Voda je na jedné straně soudržná a na druhé straně přitažlivá k jiným látám 

• Voda vzniká na rozhraní dne a noci (dvou světů) a ovlivňuje teplotu na planetě Zemi 

• V květnu roku 2019 NASA potvrdila existenci „lunární vody“ na Měsíci (předpokládá se, že její původ je 

z komet, meteoritů a vzniká také přímo na Měsíci, kde elektricky nabité částice slunečního větru reagují 

s měsíčními minerály, předpokládá se, že voda na Měsíci koluje v uzavřeném cyklu). Voda jako zdroj energie 

se stane klíčovým faktorem trvalé kolonizace Měsíce a vesmíru, důležitým pro paliva kosmických lodí a také 

jako zdroj pitné vody. 

• Díky vysoké hustotě vody se zvuk šíří v mořské vodě (teplota 30 °C) vysokou rychlostí cca 1545 metrů za 

sekundu 

• Se změnou nadmořské výšky se mění i bod varu vody (čím vyšší je nadmořská výška, tím nižší je tlak 

vzduchu, tím nižší bod varu vody) 

• Hydrogel je látka akumulující vodu (půdní sorbent, který snižuje potřebu zalévání až o 70 %) a živiny v půdě, 

jde o ekologicky nezávadný produkt 

„JIŽ 20 % ZTRÁTA VODY JE PRO ČLOVĚKA SMRTELNÁ A TAKÉ, POKUD VYPIJE ČLOVĚK VÍCE JAK 6 LITRŮ 

VODY BĚHEM JEDNÉ HODINY, voda má dvě polarity, dává život, ale také zabíjí, proto je důležité ji chápat 

v dynamické rovnováze jako Jin a Jang“ 

 

https://www.awashop.cz/strach-c1675/
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Naše společnost „bojuje“ např. se suchem, povodněmi…. 

„STAŘÍ EGYPŤANÉ POVAŽOVALI ZÁPLAVY NA NILU ZA DAR BOHŮ ZEJMÉNA PROTO, ŽE DÍKY NIM 

NEZEMŘELI HLADY (objevila se životodárná voda, které přinesla nové živiny do půdy a následovala bohatá 

úroda“. Podle hladiny Nilu se stanovovala výše daní a tento faktor měl zásadní vliv na růst lidské populace, 

je to nekonečně provázaný systém dalších vazeb)“ 

Nepřipadá vám boj se suchem jako paradox? Na začátku tohoto století jsme zase bojovali s povodněmi. Povodně a 

sucho jsou dvě strany jedné mince. Co je tedy tou mincí a musíme s ní bojovat? Dle mého názoru nám stačí 

pozorovat přírodu a inspirovat se od ní. Pochopit přírodní zákony a jejich cykly a pružně na ně reagovat 

(rozpomeňme si na zkušenosti našich předků, jak souzněli s přírodou). Války nejsou řešením, vedou pouze k dalším 

válkám a nerovnostem. 

• Nastavení na „boj“ (boj se suchem, klimatickými změnami, povodněmi, nemocemi, konkurencí, uprchlíky 

atd.) je projevem narušené resilience, kdy se společnost, dle mého názoru, pohybuje v pólech (buď se 

stahuji, nebo útočím, nic jiného neznám) 

• Nastavení na pochopení, co to znamená? Myslím si, že jde o změnu v přístupu, kdy společnost (lidé, kteří 

přijali své ego) porozumí přírodě (pozorují ji, zkoumají, napodobují) a všem jejím cyklů a je schopna vytvořit 

základy pro její pochopení a další vývojový stupeň. 

• Synergie (homeostáza), je stav, kdy umí společnost i jedinec „komunikovat“ s Přírodou, žijí spolu v synergii a 

různorodosti (úcta, respekt, pokora, moudrost, radost, láska atd.) 

V květnu roku 2019 jsem si přečetl palcový titulek v novinách. “Vědci: „HONBU za penězi musíme nahradit honbou 

za přežitím přírody“.  

Zpráva mezinárodního panelu OSN, která byla zveřejněna 6. května 2019, pro biodiverzitu je varovná, ekologové 

a vědci říkají “MY NEŽERTUJEME“!!! Jde o nejrozsáhlejší studie, které kdy na téma ekosystémů a druhové 

rozmanitosti vznikly. Zpráva varuje, že může dojít k tzv. 6. globální vymírání druhů. Co si pod tímto titulkem má 

člověk jako já představit? Pro koho je ta zpráva určena? Zareaguje na tuto zprávu někdo?  

• Jak má obyčejný laik, jako jsem já, uchopit větu vědců „Honbu za ziskem nahradíme honbou za přežitím 

přírody“? Možná se příště také dozvím, jak se v praxi realizuje taková „Honba za přežitím přírody“? Myslí tím 

vědci snad, nic nedělat a pozorovat přírodu? Nevím… ale jako laik, jejich slova takto chápu! 

• Ale podobná hesla jsem slýchal za bývalého režimu „musíme“ a „je třeba“ (tzv. „JETŘELISMUS A 

MUSILISMUS“). Asi se za těch uplynulých 30 roků nic nezměnilo! 

Tato zpráva pro mě, v podobě slova „Honba“, jen potvrzuje přesvědčení, že jsme jako společnost v neustálém stresu 

a nevíme, co vlastně máme dělat! Na jedné straně dobýváme vesmír, na druhé straně mizí život na planetě Zemi. Má 

smysl pokračovat v současném materiálním způsobu života, dokážeme se ho vzdát dobrovolně? Jsme ochotni nést 

důsledky našich činů, nebo je raději přenecháme našim potomkům? Jakou máme alternativu? To jsou otázky, které 

mě napadají, NEBO REZONUJÍ, když vidím titulek obsahující slovo HONBA. 

ZAMYŠLENÍ: proč se celý život stále HONÍME? Nehoníme náhodou sami sebe? Když zajdeme do přírody, cítíme a 

vnímáme všudypřítomný klid, pohodu, kterou můžeme „nasávat“ plnými doušky. Příroda nám sděluje, že 

se nemusíme neustále za něčím HONIT, můžeme i v klidu odpočívat. My se stále za něčím honíme, máme 

větší dluhy, má to celé smysl? „JSME OCHOTNI NÉST NÁSLEDKY NAŠICH ČINŮ, NEBO TO PŘENECHÁME 

NAŠIM POTOMKŮM“? Můžeme se zastavit, přemýšlet a vykročit z koloběhu honění se „ZA DLUHY“! 

NAŠE KRAJINA PŘIPOMÍNÁ PRASKLÝ CHLADIČ, DO KTERÉHO LIJEME NEUSTÁLE DESÍTKY MILIARD KORUN A 

PROBLÉM TO STEJNĚ NEVYŘEŠÍ, PROTOŽE NEVÍME, JAK CHLADIČ OPRAVIT, STÁLE BEZHLAVĚ HASÍME 

http://cms.voda235.webnode.cz/a6-globalni-vymirani-druhu/
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PŘEHŘÁTÝ MOTOR DOLÉVÁNÍM DALŠÍCH DESÍTEK MILIARD DO PRASKLÉHO CHLADIČE A DIVÍME SE, ŽE JE 

BEZEDNÝ (voda „neposlouchá investované miliardy“ a nechce se zadržet v krajině)! 

PŘITOM STAČÍ SELSKÝ ROZUM A UTĚSNIT PRASKLÝ CHLADIČ! 

Hospodaření s vodou inspirace: Příkladem v Čechách a na Slovensku nám může být Izrael, kde recyklují odpadní 

vodu a tu až z téměř 85 % využívají pro zemědělství, v EU je to pouze 5 %. Díky nedostatku vody využívají tamní 

farmáři kapénkové závlahy (víc jak 90 % zemědělců tuto technologii používá také), kterou jsou protkána pole, a ta 

dodává rostlinám vodu a živiny. Výhodou je, že mají teplejší klima, které umožňuje sklizeň několikrát do roka. 

• Lze tyto kapénkové závlahy použít i v našich podmínkách (nemáme zde poušť, a dnešní sucho se po nějakém 

čase změní v povodně, nadbytek vody, silné mrazy, budou tyto kapénkové závlahy potom tuto přebytečnou 

vodu odčerpávat z polí, a tedy fungovala jako obrácený chod v podobě odvodnění území?), kdy máme úrodu 

pouze jednou za rok, ve srovnání s Izraelem, kdy tam je úroda několikrát za rok, a tudíž je kapénková závlaha 

několikrát efektivnější (není ohrožena mrazy a přebytkem vody, kdy ztrácí smysl) a u nás bude po zbytek 

roku ležet nevyužita? 

• Jsou opravdu kapénkové závlahy řešením a efektivní cestou pro naše pole v dlouhodobém horizontu 10, 20 

nebo 50 roků? Nebo je to jen zase nová „černá díra“ do které mizí desítky a stovky milionů bez 

dlouhodobého smysluplného výsledku pro naše klimatické podmínky?) Známe odpovědi na tyto otázky? Co 

si o tom myslíte Vy? 

Živočichové, hmyz, ptactvo a další obyvatelé přírody 

V posledních dvou letech jsem v denním tisku zaznamenal s přibývající frekvencí články, které přináší alarmující 

informace o změnách klimatu, o příchodu tzv. 6 globálního vymírání živočišných a rostlinných 

druhů (který je způsoben zejména HONBOU ZA ZISKEM, KONZUMEM, zemědělskou a průmyslovou 

činností, těžkými zemědělskými stroji atd.). Ano, řada z nás, co často jezdí autem, zaznamenala 

významnou viditelnou změnu. Po každé delší cestě jsem měl před pár lety vždy znečištěnou přední 

část auta drobným hmyzem. V posledních letech již nemusím čelní sklo po delší cestě téměř čistit. 

Podivoval jsem se nad tím, čím to je, po přečtení článků jsem příčinu zjistil. Pokles hmyzu a tím 

výrazný pokles počtu ptáků, pro které je hmyz součástí jídelníčku (narušuje se tak potravinový řetězec s dominovým 

efektem), jen potvrzuje výraznou změnu za posledních 10-15 roků. 

• Neutěšená situace je také u včelstev (v Česku máme cca 640 000 včelstev), které společně s hmyzem jsou 

klíčovými opylovači, v roce 2018 byla v některých lokalitách zaznamenána změna tohoto stavu, dle 

zahrádkářů došlo u různých stromů a rostlin k souběhu doby kvetení, včely a další hmyz nebyly schopné vše 

opylovat současně ve stejnou dobu. Možná můžeme v budoucnu očekávat podobnou situaci jako v Číně, kde 

květy musí opylovat ručně (štětečky) nebo pomocí robotických včel. 

• Pro přírodu a její opylování jsou důležité zejména divoké včely a další opylovači, nejen včely medonosné 

• Úbytek hmyzu a zejména opylovačů má dalekosáhlé důsledky pro celý ekosystém, včetně člověka. "Bez 

opylovačů bychom neměli plodiny pro zhruba 30 % lidské stravy" 

• Hmyz je zásadní složkou ekosystémů, živí se jím mnoho ptáků i spousta savců, je základem potravních 

řetězců. Když se sníží množství hmyzu na zlomek původního počtu, ovlivní to i další složky říká prof. David 

Storch 

• Obecně podle vědců, jak jsem se dočetl, platí, že vymírají rychleji malé druhy, velké se dokáží lépe 

přizpůsobit změnám a některé druhy se naopak mohou ještě více rozmnožovat, například krysy, myši, 

komáři, šváby (přežiji i jadernou katastrofu, protože jsou až 20 x odolnější než člověk)  

• Zásadním důvodem snížení počtu hmyzu podle některých vědců není klimatická změna, ale změna krajiny 

(pokles biodiverzity) v důsledku intenzivního zemědělství, jedná se o dlouhodobý trend 

https://www.awashop.cz/storch-david-c2714/
https://www.awashop.cz/storch-david-c2714/
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• V denním tisku jsem si přečetl, že za výrazným poklesem populace hmyzu a ptáků stojí pravděpodobně 

změna osvětlení (přechod od žárovek k led diodám) tzv. světelný smog, ale také chemický a hlukový 

• Říční ekosystémy, jezera a řeky pokrývají pouze jednu setinu povrchu Země, ale jsou domovem třetiny 

všech obratlovců, za posledních 40 let zmizelo z evropských řek téměř 90 procent všech velkých, 

sladkovodních zvířat (většina velkých ryb, savců a ptáků).  

• Mezi říčním ekosystémem funguje vzájemná homeostáze s dalšími ekosystémy, např. lesním a polním, 

jsou vzájemně oboustranně provázané vztahy, které jsou navíc také propojené s malý, velkým a 

podzemním vodním cyklem a také cykly rození a zániku zvířat a vegetace v jeden velký „Zemský 

ekosystém“, který je v neustálé vzájemné provázané dynamické rovnováze (homeostáza). Tento zemní 

ekosystém (rození a zániku) je dále propojen s celým Univerzem 

• Zvířata pružně reagují na změnu klimatu a přirozeně migrují (přibývají teplomilné druhy a mizí 

chladnomilné druhy, následně se proces vymění), mění se také vegetace, přichází nové invazivní druhy, které 

se rychle šíří po krajině, jiné druhy bylin naopak mizí a ustupují invazivním druhům (se zvířaty putují rostliny 

a naopak) 

• Až 82 % všech druhů rostlin na světě potřebuje opylování zejména hmyzem a jinými živočichy, bez hmyzu by 

téměř žádná z rostlin na světě neprodukovala semena a téměř všechny by zmizely, (mimo například žito, 

pšenici nebo ječmen, které se opylují větrem) 

• Na jedné straně masově vymírají různé druhy ptactva, hmyzu a dalších živočichů a na druhé straně se 

extrémně množí škůdci (kůrovec, jmelí, lesní zvěř a hraboši) a invazivní druhy zvěře, které pustoší dále již 

narušenou krajinu. Tyto extrémy pouze ukazují nerovnováhu v současném ekosystému, která si hledá svoji 

novou rovnováhu 

• Vyčerpávají se zdroje ryb v oceánech, což představuje obrovskou hrozbu hladomoru pro několik miliard 

lidí, kteří žijí na pobřeží různých kontinentů, tento faktor ještě zvyšuje tlak potřebu nové zemědělské půdy 

a také eskaluje migraci 

• Hojnost potravy a tím rostoucí populace (z pohledu člověka můžeme říci životní úroveň, hojnost) je následně 

vystřídána poklesem potravy, tak se potrava a její množství stává přirozeným regulátorem zvířecí populace 

(cyklování potravy v přírodě, např. množství žaludů, bukvic a obilí ovlivňuje i populaci zvěře). To je příklad 

fungování Herakteitova principu v praxi. 

• Již nyní se začínají průmyslově vyrábět roboti v podobě čmeláků a včel, zajišťující umělé opylování rostlin 

Při čtení knihy o fenomenálních včelách a jejich významu v přírodě jsem zaznamenal informaci, že už Albert Einstein 

tvrdil: Bez včel by lidský život na Zemi do čtyř let skončil. 

„ZA POSLEDNÍCH 29 ROKŮ (1990) ZMIZELO 75 % LÉTAJÍCÍHO HMYZU“ 

Vymírání hmyzu a následně ptactva je způsobeno mimo jiné světelným, chemickým i hlukovým smogem a ztrátou 

tzv. biodiverzity krajiny. Laicky řečeno, veškerá intenzivní činnost člověka narušuje přirozený koloběh Přírody a její 

cykly. Co můžeme udělat pro změnu?  Kolik to bude stát a jak dlouho to bude trvat? 

Hmyz ptactvo a další zvěř podobně jako lidé v případě klimatických změn migrují, je to přirozený proces 

přizpůsobování se změnám v přírodě, bohužel v současnosti tato změna probíhá možná příliš rychle. To, co se dělo za 

stovky a tisíce roků se nyní děje za jednotky či desítky roků. Pravděpodobně je to souběh více faktorů a cyklů, ke 

kterým výrazně přispěl svojí činností i člověk s celoplanetárním působením. 

Zajímavostí jsou švábi (Rus domácí), kteří patří k nejstarším skupinám létajícího hmyzu (existuje na planetě cca 

350 miliónů let, patří mezi nejodolnější a nejpřizpůsobivější hmyz, odolává až 300x větším dávkám radioaktivního 

záření než člověk) a dokážou se během několika generaci (díky působení těchto látek roste násobně jejich odolnost) 

přizpůsobit i mixu různých insekticidů a také, jak bylo zjištěno po bombardování Hirošimy a Nagasaki, byli schopni 

přežít působení atomové bomby (kozy mají podobnou vlastnost). 
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Přemnožená zvěř v lesích: např. v osmdesátých letech minulého století bylo odstřeleno cca 10 000 ks divočáků za 

rok, nyní v roce 2018 už to bylo až 300 000 ks za rok (nárůst 30 x), Příčinou přemnožení divočáků a další lesní zvěře 

jsou velké lány monokulturních plodin, které poskytují vhodný úkryt, dostatek potravy a dalším faktorem je i 

regulovaná střelba! Lesní zvěř páchá v lesích velké škody zejména na mladých semenáčích okusem listnáčů a také 

dalších zpevňujících a melioračních dřevin. Tato zvířata nemají potřebného predátora v krajině, který by přirozeně 

reguloval jejich počty. Tím brání přirozené obnově nových lesů (informace od Jana Štrobla). 

Proč hromadně umírají kytovci a další velcí živočichové v mořích? Vědci to přisuzují např. nečekaně rychlého odlivu, 

nemoci, navigačním chybám v jejich vnímání či extrémní počasí. Příčiny těchto úhynů však neznají. Může to však byt 

jeden z dalších signálů rychlých změn na planetě včetně oceánů (ty nesou velkou zátěž při současném oteplování). 

Ptactvo 

V novinách jsem si přečetl, že podle odborníků je velikost ptačí populace nejlepším ukazatelem stavu přírody. 

Globálně je vyhynutím ohrožen každý osmý ptačí druh. To je celkem 1300 druhů napříč všemi 

kontinenty! Britští ekologové z University of Exeter zjistili, že za poslední tři dekády se snížilo 

celkové množství ptáků o 421 milionů! A jaké jsou některé příčiny vymírání či „mizení“ ptactva? 

• Velké lány monokultur, chemizace a intenzivní zemědělství a lesnictví, odstranění 

přirozené rozmanitosti krajiny (remízky, květnaté louky, meandrující toky, mokřady, 

přirozené příbytky pro ptactvo a jejich potravu) 

• Klimatické změny (sucho, vysoké teploty, nedostatek potravy, narušený vodní cyklus a původní ráz krajiny) 

• Klesající množství hmyzu, který hraje klíčovou roli v potravinovém řetězci zvířat, pokud není dostatek 

hmyzu hladoví (nedostatek potravy), mizí také zdroj rostlinné potravy pro ptactvo (např. různé bobule a 

semena) 

• Chemický, světelný, hlukový a elektrický smog 

• Znečištění vody chemickými látkami, nedostatek vody, vysychání krajiny 

• Smog (hlukový, světelný, elektromagnetický atd.) 

• Díky rychlým klimatickým změnám (zejména činnost člověka) dochází ke snížení pestrosti ptactva a dalších 

navazujících procesů včetně vegetace a koloběhu vody 

• Ptáci komunikují se svými nenarozenými mláďaty ve vajíčku (slyší vnější svět a předávají si informace mezi 

sebou), které tak mohou být připravena na hrozící nebezpečí, případně urychlit nebo oddálit svoje zrození 

• Migrace ptactva způsobená změnou klimatu (teplomilné druhy přicházejí a chladnomilné odcházejí) 

• Podle výzkumu prof. Jiřího Horáčka ptáci vidí elektromagnetické vlnění 
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Po mrtvé půdě a hmyzu je ptactvo dalším článkem potravinového řetězce, který člověk svou aktivní činností 

nabourává celý ekosystém. Lidská populace se od roku 1970 globálně zdvojnásobila, populace rostlin a živočichů 

rapidně klesá, například počet ptáků poklesl o 3 miliardy pouze v USA. 

 

• Ptactvo je pomocníkem Přírody, starají o roznášení a koloběh a podporují druhovou rozmanitosti na planetě 

Díky přemnoženým hrabošům (hraboší rok) na polích se zvyšuje počet jejich přirozených nepřátel (sýček, sova, čáp, 

kalous, poštolka, káně a další). Příroda si automaticky našla řešení a obnovila přirozenou dynamickou vzájemně 

provázanou rovnováhu tím, že zvýšila počet nově narozených ptáků, kteří zajistí přirozenou redukci přemnožených 

škůdců (není nutný umělý zásah do koloběhu přírody). Přemnožení určitých druhů (hraboš) v přírodě probíhá 

v cyklech 3 až 5 roků a tento princip koloběhu zajišťuje přirozenou regulaci druhů v přírodním ekosystému. 

Máme minimálně tři cesty? 

Zásadní otázka zní, která cesta přinese potřebné výsledky? Co má být vlastně výsledkem? Pro každého z nás to může 

být něco jiného, existuje nějaká shoda, jakou podobu má mít vztah Civilizace a Přírody? Jsme dobyvatelé, 

kolonizátoři, nebo jen malý článek velkého celku? Známe všechny procesy, které se odehrávají 

v Přírodě? Na spoustu otázek si sám sobě ještě nedokážu odpověď, Dle mého názoru jsou klíčové 

tyto faktory: komunikovat a hledat shodu k pochopení co se děje, jak to můžeme řešit, důležitá je 

také změna pohledu na Přírodu a její smysl pro člověka, pozorovat a zkoumat ji jiným 

„nemateriálním pohledem“(který vše nepřepočítává na peníze, co nevydělává, nedělám, protože 

to negeneruje zisk), s využitím dostupné inteligence, technologií a elity národa (vědecké, filozofické, intelektuální 

atd.), pochopit procesy, které se v ní odehrávají a PŘIJMOUT JE ZA SVÉ. 

Vědci si kladou otázku: Proč klimatické změny probíhají tak rychle? Většina se shoduje, že dynamika je způsobena 

intenzívní činností člověka (rozpětí je 20 až 90 %). Odpověď na tuto otázku dostaneme až za nějaký čas. 

KLÍČOVÁ OTÁZKA ZNÍ: MÁME MINIMALIZOVAT ZTRÁTY A PŘICHÁZEJÍCÍ DŮSLEDKY ZPŮSOBENÉ ČINNOSTÍ 

ČLOVĚKA (PŘÍRODA SE NEDOKÁŽE TAK RYCHLE PŘIZPŮSOBOVAT ZMĚNÁM A DOCHÁZÍ K VYMÍRÁNÍ 
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ŽIVOČIŠNÝCH I ROSTLINNÝCH DRUHŮ anebo to pouze zrychlilo jejich přirozený vývoj?) VÝRAZNÝM 

SNÍŽENÍM INTENZIVNÍ ČINNOSTI ČLOVĚKA (ABY PŘÍRODA MOHLA PŘIROZENĚ OBNOVIT SVOJE CYKLY, 

TEDY POZOROVAT ZMĚNY, POCHOPIT JE A NAPODOBIT), NEBO NAOPAK ZINTENZIVNIT ČINNOST 

S VYUŽITÍM například PRŮMYSLU 4.0 A UMĚLÉ INTELIGENCE, ABYCHOM NÁKLADNĚ OBNOVOVALI TO, CO 

JSME NARUŠILI! 

• Zjednodušeně řečeno, zastavit veškeré destruktivní procesy v Přírodě, které provádí člověk svou činností a 

umožnit přírodě vlastní regeneraci bez přispění člověka (pouze ji pozorovat a nezasahovat) – příroda obnoví 

různorodost, pestrost a život. Minimalizovat současné a budoucí ztráty, které způsobují probíhající klimatické 

změny. Přijmout Přírodu jako „vyšší inteligenci“ jako živý organismus, podpořit obnovu přirozených procesů 

a dění v souladu s jejími cykly, které svou činností člověk narušil, důležité je pozorovat přírodu, pochopit, 

napodobovat a napravovat škody způsobené nevhodným zásahem člověka  

• Pomocí zákonů, regulací, finančních prostředků, dotačních programů pro ochranu krajiny a dalších 

nástrojů „vrátíme krajině biodiverzitu“ (k Přírodě se touto cestou chováme jako ke zvířatům v zoo a někdy 

podstatně hůře) a dále pokračovat v současném civilizačním systému. Aktivní nová intenzivní činnost za 

účelem nápravy stávajícího stavu (příroda nedostává příležitost na vlastní regeneraci) 

• Využít moderní technologie (PRŮMYSL 4.0) a propojení s umělou inteligenci, „citlivě a v souladu“ 

s Přírodou (bypass přírody řízený člověkem a moderními technologiemi a umělou inteligencí) jako živým 

organismem podpořit obnovu přirozených procesů a vazeb v souladu s přírodními cykly, důležité je také 

pozorovat přírodu a napodobovat ji (příroda je život) 

• Společnost 5.0 (prof. Peter Staněk), celoplanetární civilizaci, kterou navrhuje prof. Bárta? 

• ???? 

A co dělám já? Studuji a pozoruji přírodu, zajímám se o život v ní, studuji bylinky a suším a využiju je namísto 

koupených léků v obchodě. Chodím do přírody jako návštěvník, ne jako dobyvatel (nic cizího tu po sobě 

nezanechávám). Pro cesty do Prahy používám vlak, dříve to bylo pouze auto, jeho užívání jsem omezil. Používám 

jedlou sodu na čištění v domácnosti atd. Odnáším kávovou sedlinu z bistra, kam chodím na oběd, zpět do přírody, 

například na zahradu. Toto není vychloubání (to, co dělám, není nijak významné a zásadní), ale protože jsem změnil 

svůj postoj k Přírodě, stalo se to pro mě denní rutinou. Hledám způsoby, jak neudělat z Přírody umělý skanzen a 

umožnit ji, vlastním nezasahováním, obnovení přirozeného koloběhu. 

ZAMYŠLENÍ: Kladu si otázku: je to, co dělám opravdu smysluplné, nebo si tzv.“ LŽU SI DO VLASTNÍ 

KAPSY“ (tedy sám sobě)? Není to jen nějaká forma „odpustku“ pro mé EGO? Určitě 

mohu říci ANO, ale na druhé straně mám pochybnosti. Jsem zrnko písku, které hledá 

svoji cestu žití. Odpověď na tuto otázku ještě neznám, protože i já jsem kaprem ve 

„zlatém rybníku“. Ano, myslím si, že už vím, minimalizace ztrát způsobených rychlou změnou klimatu, zastavení 

degenerace přírody, pozorování, pochopení, napodobování a nápravy škod je mojí cestou (inspiraci jsem našel i u 

V. Schaubergera)! 

Co si o tom myslíte Vy? Jaké máte nápady a doporučení, které realizujete v praxi? 

„ŽÁDNÝ KAPR SI DOBROVOLNĚ NEVYPUSTÍ SVŮJ VLASTNÍ RYBNÍK!“  Na druhou stranu je nutné říci, že kapr 

patří k rybníku jako Jin a Jang! 

Příroda jako součástí Univerza si dříve nebo později poradí sama, díky cyklům, které probíhají v Univerzu (kladu si 

otázku: je například Evropan podřízen přírodním zákonům, nebo podléhá evropským anebo ani jiným zákonům?) 

Proč se tedy člověk snaží implementovat svoje zákony na Přírodu? Můžeme se od Přírody inspirovat a přijmou její 

zákony, máme volbu, která se dá zjednodušeně, dle názoru laika, vyjádřit slovy „V SOULADU SE ZÁKONY PŘÍRODY 

NEBO PROTI NIM“, nebo to může být ještě JINAK??? Známe jako lidstvo přírodní zákony, poznali jsme přírodu? 

Chceme PŘÍRODU léčit tak, jak „uzdravujeme“ lidi, přesto, že neznáme příčiny řady nemocí (rakovina, cukrovka, 

https://www.awashop.cz/prumysl-4-0-c2740/
https://www.awashop.cz/schauberger-viktor-c2840/
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obezita a další civilizační nemoci), umíme populaci udržovat zdravou pouze uměle, v podobě doživotní závislosti na 

lécích, to je řešení, které nabízíme přírodě??? Mně jako laikovi, tento přístup nepřipadá dlouhodobě udržitelný, 

smysluplný a vnímám ho jako nutnou „slepou uličku“ na cestě za poznáním UNIVERZA. 

„JEN BLÁZEN OPAKUJE STÁLE STEJNOU ČINNOST DO NEKONEČNA, a PŘESTO pokaždé OČEKÁVÁ NOVÝ 

nebo jiný VÝSLEDEK“ 

Jedno z efektivních a rychlých řešení současných problémů, které sužují lidskou civilizaci na planetě, je 

rychlé omezení spotřeby (všeho)! 

Plasty jsou přirozenou součástí přírody? Bohužel nyní už ano! 

Už i na dně Mariánského příkopu (nejhlubší místo v oceánech) máme svoji lidskou vizitku v podobě plastů, „krásná 

inspirace pro naše potomky“, kam až jsme je, díky moderní technice, dokázali dopravit – další rekord moderní 

vyspělé civilizace!! Kde všude je ještě najdeme? 

• V České republice se ročně vyrobí 250 tisíc tun plastových obalů, recykluje asi jen 30 %, a celosvětově končí 

8 milionů tun plastů každý rok v moři 

• Světový trh s plastem je zodpovědný za 5 % emisí skleníkových plynů a do roku 2050 se tento podíl zvýší až 

na 15 % 

• Za 20 % plastů v mořích jsou odpovědné rybářské lodě, jedná se zejména o rybářské sítě a další odpad 

• Na celém světě se každou minutu prodá milion plastových lahví. Podle statistik (Euromonitor International) 

bylo v roce 2018 prodáno přes 480 miliard plastových lahví. Jen pětina z nich se zatím recykluje. 

• Ve světových oceánech podle odhadů skončí každoročně 600 až 800 tisíc tun rybářského náčiní a 

plastového odpadu přes 8 milionů tun 

• Roční celosvětová produkce plastů se od roku 1950 zvýšila ze 2 na 380 milionů tun a předpokládá se, že se 

do roku 2035 zdvojnásobí a do roku 2050 se téměř zečtyřnásobí 

EU chce posílit důvěru ve vodu z kohoutku, cílem je snížit produkci plastů. Až 95 % českých domácností kupuje 

balenou vodu v plastu. Před 15 až 25 lety jsme ale byli také EU přesvědčováni, abychom pili balenou vodu, protože je 

čistější a kvalitnější, než kohoutková voda (je pravda, že se vybudovalo velké množství čistíren odpadních vod a 

kvalita vody z kohoutku se skutečně zlepšila), tehdy jsme nechápali proč takovou vodu z lahví pít, změnili jsme svoje 

návyky (pohodlnost, škála nabídky, sladké příchutě atd.)! 

• Všude, kam vyrazíte do přírody vidíte plasty a jsou obsaženy v půdě, vodě, v potravinách, rostlinách, 

živočiších, stolici i ve vzduchu, jsou všudypřítomné na celé planetě 

• Průměrný člověk sní a vypije nejméně 50 tisíc (ale možná jsou to i miliony, protože výzkum nebyl 

komplexní) částic mikroplastů ročně a stejné množství vdechne (The Guardian 2019) 

• Jak jsem se dočetl balená voda obsahuje o cca 20 x víc mikroplastů než má voda z kohoutku 

• Plastikové krusty tvořené polyetylenem, vytváří tvrdý povlak na kamenech (vypadají jako roztavené plasty), 

se objevili na Madeiře, zatím nevíme jejich původ a neznáme jejich vliv na lidské zdraví 

• Cílem z hlediska produkce plastů není 100% recyklace, ale upřesnění, jak tato výroba zatěžuje životní 

prostředí, hledáme tedy způsob a řešení, jak minimalizovat dopad na životní prostředí po celou dobu 

životnosti výrobku (např. nevyrábím výrobek z plastu, jeho případný obal navrhnu tak, aby byl šetrný k 

životnímu prostředí). Nepoužívám balenou vodu, ale vodu kohoutkovou. 

• Klíčové je předcházet vzniku odpadů (tedy nevyrábět je), nebo plasty používat dlouhodobě a současně 

přecházet vzniku odpadů tak, aby nekončily na skládkách (používaly se dlouhodobě). Pokud plast skončí 

svoji životnost (a pokud možno se používal co nejdéle), je důležité, aby neskončil na skládce, ale aby se 

dostal rychle do recyklace k dalšímu zpracování 
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• Podle WHO (Světová zdravotnická organizace) se plastové částice větší než 150 mikrometrů (jedna miliontina 

metru) nevstřebávají do těla. Do těla se naopak mohou vstřebávat plastové nanočástice. Nicméně 

nanočástice pro lidstvo skrývají velké nebezpečí, protože je neumíme z vody zatím odstranit a neznáme jejich 

dopad na zdraví obyvatel 

Účinky mikroplastů (vznikají rozpadem plastového odpadu) a jejich následky na lidské zdraví zatím nejsou 

prozkoumány, ale předpokládá se, že mikroplasty mohou uvolňovat toxické látky, a tak působit jak na imunitní 

systém, tak na celé tělo postupně a dlouhodobě (skrytě a neviditelně). 

• Mikroplasty můžeme označit za pomalu tikající bombu v lidském těle a v celé Přírodě, zatím neznáme 

všechny důsledky, které používání plastů (uvolňování mikroplastů) způsobí za 5, 10, 50 roků (pro Přírodu a 

celou lidskou civilizaci)!! 

Jaká taška je nejméně škodlivá pro životní prostředí podle VŠCHT Praha (děkan Vladimír Kočí)? 

Nejlepší taška je taková, která se používá dlouhodobě a je podružné z jakého je materiálu (nejvhodnější jsou asi 

polyesterové tašky, protože mají dlouhou životnost, nosnost atd.). Plastové a papírové tašky jsou na tom z pohledu 

negativního vlivu na životní prostředí zatím v poměru 1: 1. 

Ekologická inspirace: první evropská „vlaštovka“, v římském metru testují automaty, které umožňují směnu 

plastových lahví za jízdenky na veřejnou dopravu, jeden lístek za 30 plastových lahví, má to ale jednu malou vadu na 

kráse, vkládat se musí pouze plastové láhve s víčkem a neporušeným polepem (pokud budou zpětně využity je to 

výborný nápad) 

Zajímavý, realizovaný nápad českých hlaviček: různé tašky, kelímky a obaly z plastů umí rodinná firma pomocí 

vlastní technologie na zpracování plastového odpadu přeměnit pomocí depolymerizace (drcený plast je zahříván na 

teplotu až 420 °C) na velmi kvalitní olej, ostrý provoz bude spuštěn v letošním roce, technologie může fungovat 

naprosto ekonomicky i bez dotací. 

ORIGIN Materials, technologický startup z USA, chce vyrábět rostlinné, recyklovatelné lahve z dřevěných pilin. 

Některé nadnárodní firmy (Nestlé, Danone a Pepsico) budou od roku 2022 od této firmy nakupovat, plnit vodu do 

těchto obalů. Příští rok chce tato firma vyrobit cca 300 milionů „bioplastových“ lahví. 

SIERRA ENERGY, firma z USA je schopna řešit globální problém s odpadem, má technologii zplyňování FASTOX, která 

je založená na rozkladu odpadu na molekuly (bez spalován) při vysoké teplotě 2200 °C (tak se dokáže zpracovat 

téměř vše, včetně biologického odpadu ze zdravotnických zařízení) a z odpadu může vyrábět elektřinu, vodík nebo 

syntetická paliva. 

• Výborná zpráva nejen pro naše zapouzdřené toxické skládky, které produkují toxický metan 

THE OCEAN CLEANUP (Systém 001) neboli Úklid oceánu používá technologii v podobě plovoucího zařízení na 

deplastizace oceánů, Cílem je zbavit světové oceánské vody odpadních skládek o velikosti i dvaceti českých států 

(1,6 milionu km2). Bariéra ve tvaru půlměsíce (plovoucí hráz délky 600 m) zachytává odpad od velikosti pneumatiky 

nebo rybářské sítě po milimetrové úlomky plastů. Podle plánů flotila těchto plovoucích hrází dokáže zachytit až 

7 milionů tun plastového odpadu ročně. 

• Většina plastového odpadu se však pohybuje v hloubkách, kam Systém 001 nedosáhne. Spousta ho klesá až 

na dno, takže tato metoda nebude příliš efektivní. Dalším nepříznivým faktorem může mít významný dopad 

na fytoplankton a malé rybky. Nejefektivnější je prevence, tedy sběr plovoucího plastového odpadu v 

řekách a ale i na pevnině tak, aby se odpad nedostával do moří a oceánů, kde už je jeho 

odstranění mnohem složitější, pokud je na současné technické úrovni vůbec možné. 
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Odpadkový kolonialismus uplatňují vyspělé západní země od 80. Let minulého století vůči chudším asijským 

státům (Indonésie, Indie, Thajsko, Malajsie, Filipíny, Vietnam, Čína). Exportují do těchto zemí odpadky, které 

znečišťují životní prostředí. Země se již brání změnou legislativy a odpadky vrací zpět. Západní státy však hledají další 

teritoria, které by mohly zamořit a kolonizovat svým toxickým odpadem. 

V rozvojových a chudých státech žijí lidé jako my, ale plně si neuvědomují dopad tohoto toxického odpadu. Západní 

společnosti rizika a dopady toxického znají, a přesto aplikují exportní odpadkový kolonialismus, který je 

dalším spouštěčem čekajícím na aktivaci (sněhová koule). Více str. 111 

• Na začátku roku 2019 vyvezla EU měsíčně cca 150 000 tun plastového odpadu (v letech 2015 a 2016 

to bylo až 300 000 tun měsíčně) 

„Vývozní odpadkový kolonialistický kapitalismus“ a jeho vizitka ve světě: odpadkový kolonialismus praktikují 

vyspělé západní země od 80. roků minulého století zejména vůči východní Evropě a asijským státům 

(Indonésie, Indie, Thajsko, Malajsie, Filipíny, Vietnam, Čína), tyto odpadky zde znečišťují životní prostředí. 

Tyto země se již změnou legislativy intenzivně brání a odpadky vrací zpět (nemají technologie na skladování 

a zpracování tohoto odpadu, navíc jsou velmi nákladné i spotřebu energie). Ještě před cca 8 roky proudilo do Číny až 

50 % světového odpadu, dnes toto množství výrazně klesá k „nule“. Vyspělé státy však hledají další země, které by 

mohly kolonizovat a zamořit toxickým odpadem (exportují ekologický dluh), aby splnily své vlastní přísné ekologické 

limity!  Vývozní toxický koloniální kapitalismus 21. století je další spouštěč v řadě, který čeká na aktivaci 

v nastávajícím období (připravená sněhová koule). Více str. 129 

EXPORTNÍ FENOMEN 21. STOLETÍ VYSPĚLÉ ZÁPADNÍ CIVILIZACE: NAKUPUJÍ NOVÉ ZBOŽÍ (a tím současně 

exportují uhlíkovou stopu do chudších zemí, protože kupují výrobky, které odváží a emise zůstávají) I 

SUROVINY A VEŠKERÝ TOXICKÝ ODPAD EXPORTUJÍ ZPĚT, DO CHUDŠÍCH, VÝCHODNÍCH ZEMÍ, KTERÝM 

POŠKOZUJE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ! 

Některé výjimečné rekordy moderní vyspělé civilizace (Antropocén) 

Je potřeba připomenout, že termín ANTROPOCÉN (období ovlivněné činností člověka, člověk je považován za vládce 

na planetě) je zatím pouze virtuálním pojmem, protože se vědci nedokáží shodnout na definici tohoto pojmu. Člověk 

dle mého názoru neovládá planetu. 

• Žijeme na dluh planety, vše, co planeta vyprodukuje a obnoví, spotřebujeme průměrně v 

prvních dvou třetinách roku, se zhoršujícím se trendem, jak dlouho to ještě Příroda, jako živý 

organismus dovolí? 

• Máme znečištěnou vodu i podzemní zdroje (i oceány), stav se zhoršuje, přesto, že se kvalita 

vody v říčních tocích podstatně zlepšila a navrací se tam život 

• Vodu máme kontaminovanou mikroplasty, chemií a dalšími látkami (neumíme takovou vodu 100 % 

vyčistit), které mají negativní účinek na lidstvo i Přírodu 

• Máme znečištěný vzduch (extrémní růst koncentrací CO2, který ještě historicky, na planetě po poslední době 

ledové nebyl, a připsali jsme si tak další rekord moderní civilizace), půdu a vodu, které je plná chemických 

látek, o kterých nevíme, jak škodí zdraví. 

• Půda, ve které není život (na polích i v lesích), je mrtvá 

• Průměrný člověk sní nejméně 50 tisíc částic mikroplastů ročně a stejné množství vdechne, tyto částice jsou 

obsažené i v balené vodě, realita je však pravděpodobně mnohem vyšší (červen 2019 list The Guardian) 

• Do roku 2050 (možná i dřív) se předpokládá, že bude váha plastů ve světových oceánech vyšší než váha ryb. 

• Neumíme nahradit současný model intenzivního zemědělství (chemizace atd.) a lesnictví, založeného na 

zisku a drancování Přírody, hledáme spásu v umělých systémech (bez půdy), které řídí umělá inteligence a 

stále více se vzdalujeme živé přírodě. 

https://www.awashop.cz/antropocen-c2784/
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• Vymírá nám hmyz (za posledních 29 roků, počítáno od roku 1990, zmizelo 75 % létajícího hmyzu), ptactvo, 

rostliny a další živočichové, nedokážeme, nebo nechceme tento stav změnit? 

• Dočetl jsem se, že bez opylovačů bychom neměli plodiny pro zhruba 30 % lidské stravy a podle tvrzení 

Alberta Einsteina „bez včel by lidský život na Zemi do čtyř let skončil“, balancujeme tedy nad propastí? 

• Narušili jsme malý vodní cyklus a přirozené vsakování vody do půdy, důsledkem je sucho a extrémní výkyvy 

počasí 

• Na březích pláží na celém světě nacházíme obrovské množství větších ryb (kytovci, vorvani), kteří mají ve 

střevech nějaký plastový odpad, a ten jim způsobí smrt (mezi nejvíce znečištěné patří Středozemní moře, 

kde hynou velryby i delfíni) 

• Na ledovci Khumbu, v základním táboře pro výstup na Mount Everest, je WI-FI připojení a míst, kde ji 

nenajdeme, bude neustále ubývat a stane se dominantním (nahradí kabel)  

• WI-FI je pro současnou populaci druhou nejdůležitější věcí v životě, hned po jídle 

• Velký bariérový útes v Austrálii, dříve plný života, žloutne a je mrtvý 

• Mladá generace má v sobě závislostní složku v podobě sociálních sítí, internetu a dalších technologií, které 

způsobují tzv. digitální dopaminovou závislost a ta zapříčiní rozklad fungování společnosti, osobnosti a 

ztrátu přirozené resilience 

• Export ekologického dluhu (toxický odpad) vyspělých západních zemí do východní Asie a Afriky, pro 

splnění svých mezinárodních závazků (kapitalistický odpadkový exportní paradox 21. století na úkor méně 

vyspělých) a také export emisí způsobený přesunem výroby do méně vyspělého světa, kde je levná pracovní 

síla, energie (používají neekologické zdroje výroby elektrické energie, tepelné elektrárny) a suroviny 

• Nejvyšší budovy světa na velmi bohatém Arabském poloostrově staví dělníci z východní Asie, kteří nemají 

vlastní postel a neví, kde budou zítra spát. To je obrazem extrémního rozdílu v životní úrovní a bohatství 

v kapitalismu 21. století, AHA promiňte, teď si nejsem úplně jistý, zda jsem tuto zprávu v rádiu správně 

pochopil a nejednalo se o 21. století před naším letopočtem? Ne, nespletl jsem se, toho jsme svědky dnes! 

• V minulých stoletích a tisíciletích lidé lokální kolonialismus nenáviděli a dokázali se z něj vymanit, ale nyní 

jsme ve svém vývoji postoupili do stavu (po roce 2000), kdy je dnes většina světové populace na globálním 

digitálním kolonialismu závislá a nemůže bez něho existovat bez ohledu na životní úroveň a profesi. 

• Vypalování pralesů bylo po tisíciletou běžnou praxí, jak získávat úrodnou půdu zejména v tropických a 

zalesněných oblastech, současná podoba vypalování pralesů v duchu kapitalismu 21. století nám místo 

úrodného pole přinese jen „spálenou a zamořenou a těžko obyvatelnou planetu“! 
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PODLE NEJNOVĚJŠÍCH STUDIÍ 10 VELKÝCH světových ŘEK (8 V ASII A 2 V AFRICE) MÁ NA SVĚDOMÍ cca 93 % 

ZNEČIŠTĚNÍ OCEÁNŮ PLASTY (mimo jiné i proto, že vyspělé západní státy exportují do těchto zemí toxický a 

plastový odpad, tento systém se jmenuje „Vývozní odpadkový kolonialistický kapitalismus“) 

 

ZAMYŠLENÍ: Jak dlouho bude trvat, než lidstvo pochopí současný stav přírody kolem nás, odloží svoji informační 

matrici a začne tyto rekordy napravovat? Dostaneme k nápravě přírody vůbec čas? Kdo je ten, co nám 

tento čas na změnu, vymezuje? Jsme to my lidská populace (člověk) nebo někdo jiný? 

Informační, konfliktní, polarizovaná, nerovnovážná, nebo jaká vlastně bude příští 

společnost? 

Současná společnost (civilizace) se, dle mého názoru nachází ve fázi, kde se v mnoha oblastech začínají stále častěji 

objevovat polarizující a extrémní stavy (objevují se tmavá mračna na modré obloze, která se začíná zatahovat), a 

mám pocit, že současná společnost, založená na kumulaci majetku, spotřebě, ovládání, vršení dluhů a odpadků, 

exportérem emisí atd., vyčerpává svoji životodárnou energii a dochází jí síly. Již naši předci se orientovali v Přírodě a 

dokázali pozorovat signály, díky kterým rozpoznali nebezpečí nebo blížící se katastrofu (podobně jako zvěř a 

EVENKOVÉ, kteří zmizeli dříve, než nastala zničující tzv. „Tunguzská katastrofa“, jak to mohli vědět do předu, nad tím 

se láme současná věda hlavu a nezná uspokojivou odpověď). Přestože je naše civilizace na vrcholu, jsme vybaveni 

špičkovou technikou, nejmodernějšími technologiemi, plánujeme kolonizaci vesmíru, protože chceme obydlet jiné 

planety, přestáváme však vnímat Přírodu, co se v ní děje a dále ji ničíme současným nastavením, které je motorem 

současné civilizace v podobě kapitalismu 21. století. Tento systém není viník, to pouze někteří lidé realizují 

bezohledně a majetnicky, prostřednictvím tohoto systému, své cíle na úkor okolí. 

• DVS Digitální virtuální společnost, fenomén, který k nám přichází prostřednictvím digitalizace a moderním 

technologiím (str 93), je to pro postrach lidstvo nebo nová šance? Obojí, záleží na lidské společnosti, jak tyto 

dary využije v homeostázi s Přírodou. Bez současné transformace jedince i lidské populace to nebude možné!  

• Barevná společnost budoucnosti (str.106), může být příležitostí, jak po transformaci využít dary, které 

máme. 
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Některé signály změn, které vidím v Přírodě a společnosti již dnes 

Příroda a Univerzum znají a vidí architekturu vzájemně provázaných souvislostí a reagují na měnící se podmínky, 

které jsou způsobené činností člověka, člověk ale bohužel nevidí tuto architekturu souvislostí 

(vzájemnou provázanost všech činností a dějů), které působí na civilizaci a Přírody v Univerzu. 

Lidská civilizace má neochvějný pocit, že pouze člověk je hlavním hybatelem procesů v Přírodě, a 

proto se snaží defekty, které v přírodě svými neuváženými zásahy způsobil, napravovat dalšími 

umělými zásahy (bez znalostí všech vrstev ekosystému), které dále jen prohlubují nerovnováhu 

systému a mají destruktivní účinek na celý přírodní ekosystém. 

• Přijde malá vlna, přijde větší vlna (stále nic nevnímám) …potom přijde tsunami (očistný proces přírody a 

přirozený koloběh dějin lidstva) a potom už tu možná nemusím být 

• Narušení malého a velkého vodního cyklu, dramatické extrémní změny počasí 

• Výrazný úbytek denního hmyzu na čelním skle, a mucholapku už také nepotřebuji – kam se jen ten hmyz 

poděl?  Albert Einstein tvrdil: „Bez včel by lidský život na Zemi do čtyř let skončil“. Máme to brát vážně 

toto varování? Čas již běží! 

• Celoplanetární působení člověka na destrukci rodiny, společnosti, Přírody a Univerza, tempo tohoto 

procesu se v čase ještě zrychluje a současně působí kumulace vzájemně provázaných negativních 

synergických efektů 

• Sucho, zvyšující se teploty, rostoucí počet tropických dnů v roce, zvyšující se počet náhlých klimatických 

extrémů (různost a extrémnost projevů přírody), vymírání rostlinných a živočišných druhů, zejména hmyzu a 

ptactva způsobené činností člověka – mizí různorodost a tím i život 

• Efekt teplé sodovky, tak můžeme pojmenovat test Přírody na člověku, zvyšováním teploty, vzduchu roste 

tlak ve společnosti (např. rostoucí tlak chudoby a dluhů), co to společností udělá? 

• Migrují zvířata, rostliny, stromy (přicházejí nové invazivní, teplomilné druhy), mění se malý vodní cyklus, to 

vše jsou signály přírody a její reakce na klimatické změny (devastující se stává rychlost změny klimatu, jak 

pro člověka, tak i přírodu), člověk bude nucen také migrovat, důležité pro někoho bude minimalizovat ztráty 

způsobené tímto procesem, který nelze zastavit 

• V časopise NATURE jsem si přečetl, že podle vědců většina zvířat reaguje na změny klimatu velmi pomalu a 

jejich reakce na rychlost klimatických změn mohou být nedostatečné (posouvá se jejich roční cyklus např. 

zimní spánek, migrace, mláďata) a to může způsobit vyhynutí 

• Lesní kalamita díky oslabeným smrkům v Česku a okolních státech, je dalším projevem postupu klimatického 

pásma směrem k severu, tedy rychlá změna klimatu, na kterou stromy nejsou schopny reagovat. Dá se 

očekávat, že kůrovcová kalamita se rozšíří na celé území republiky maximálně do nadmořské výšky 700 m a 

může zdecimovat cca 50 % jehličnatých lesů 

• Koloběžková kalamita (zde můžeme vidět podobnost s kůrovcovou kalamitou a přemnožením určitého 

druhu) postihuje evropská velkoměsta včetně Prahy. Nový dopravní fenomén (rojení koloběžek), elektrické 

koloběžky způsobují chaos, jezdí po chodnících, cyklostezkách, silnicích i přechodech 

• Na uschlých jehličnatých stromech, ale i pod nimi je velké množství šišek, stromy již tušily, že umírají, a 

proto v posledním roce vyprodukovaly velké množství šišek pro svoje další množení. Je vidět nárůst nových 

zelených šišek na jehličnanech, které může signalizovat v dalších letech jejich postupné umírání 

• V přírodě se mění skladba divokých rostlin, objevují se nové druhy, včetně invazivních (sucho, posun 

klimatického pásma atd.), je to způsobeno oslabením mikrobiomu Přírody nebo to má jiné příčiny? 

• Přechod z přírodního a průmyslového ekosystému do digitálního ekosystému  

• Digitální dopaminová závislost“ populace na sociálních sítích a internetu 

• Zvyšování daní (pojišťovny, banky, digitální nadnárodní korporace, alkohol, cigarety, hazard, letecká doprava 

atd.), však se máme nejlépe, co jsme se kdy za existence lidstva měli, tak když se máme tak dobře, ještě 

zvýšíme daně! 
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• Západní civilizace je nemocná, oslabená a čeká na predátora (jiná civilizace, klimatické změny atd.), který jí 

podpoří v zrychleném procesu metamorfózy 

• Extrémní požáry na Sibiří (lesy jsou zde ponechány na pospas přírodě a jejímu zásahu v podobě dešťů) a 

v Amazonii jsou extrémní a ohrožují klima na planetě Zemi, zvěř a její potravu (mezi viníky se objevuje i 

člověk), na druhou stranu je potřeba říci, že požáry v těchto oblastech jsou pravidelné, ale v současné 

podobě se jedná o extrém. 

• Negativní šok v zásobování, může být způsobený narůstající technologickou studenou válkou, také 

rostoucí rivalitou v podobě soupeření o dominanci nad průmyslovými a technologickými odvětvími 

budoucnosti (umělá inteligence, robotika, 5G atd.), mezi USA a Čínou, protože světový obchod je provázaný 

různorodými vzájemnými vazbami, které mohou narušit současnou křehkou rovnováhu 

• Omezování svobody slova je vždy prvním krokem při tzv. nastolování totality, máme vlastní zkušenost 

z minulosti, a vidíme to dnes, jak se nám minulost opět vrací 

• Máme oslabený mikrobiom (nebo nefunkční) lidí, rostlin, zvířat i celé společnosti, kořeny a odkaz předků 

nám již nic neříkají 

• Kůrovcová kalamita (další škůdci na stromech) a její důsledky (na takový les není vůbec pěkná podívaná) 

nám zrcadlí stav lidské společnosti a její, postupně přicházející ,očistný proces (díky klimatickým změnám 

prochází jedinci a společnost vývojovou transformací), který je navíc zrychlený nepříznivými podmínkami pro 

život na planetě 

• Zrychlující se dynamika všech jevů ve společnosti (hlavním motorem je honba za ziskem a stále rychlejší 

internet) a Přírodě (stoupá tlak jako v tlakovém hrnci, a víte jak to potom dopadne…) 

• Zrychlující se tok informací a nemožnost je roztřídit dle důležitosti a pravdivosti (zacyklení rozumu,“ 

vytvoření obranné emoční matrice“) vytváří ve většině populace informační emoční bariéru 

• Zrychlující se polarizace ve společnosti (příjmová, majetková, omezených možností) a přírodě, nestále 

reklamou stimulovaná a vynucená spotřeba  

• Exodus (vylidnění) venkova, koncentrace lidí do velkých měst, do 10 až 20 roků se bude až 75 % obyvatel 

tísnit ve městech na malé ploše (příklady můžeme najít v Japonsku a Hongkongu), se všemi důsledky z toho 

plynoucími pro společnost i civilizaci 

• Pokud společnost kolabuje (kolaps je chápán jako očistný proces) a rozkládá se zevnitř, platí tvrzení, že čím 

horší je stát, tím více má zákonů, a to platí i pro celou západní společnost 

• Otevření  církevních archívů v březnu 2020 a další podobné informace tohoto typu (vnitřní očista církve) 

• Lidé se tzv. probouzí (zvyšuje se jejich počet) hledají informace, zajímají se o dění, ve společnosti narůstá 

polarizace 

• Na jedné straně blokování informací, které nevyhovují vladnoucí Elitě a jejich stále větší selekce (příklad 

máme v KLDR a my si myslíme, že je to u nás ještě jinak...), a naopak na druhé straně informace, které byli 

dříve tajené, jsou běžně viditelné v televizi, na internetu (před několika roky by to bylo nemožné) 

• Soustavný a stupňující se rozklad rodiny, která je chápana jako základ naší společnosti 

• Narůstající dluhy (finanční, klimatické, společenské, přírodní, sociální atd.) jsou spouštěčem dominového 

efektu (jak říká přísloví: „tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne“!) 

• Otevřený boj o změnu pozice dominantního lídra (nebo bloku států) ve světě (USA – Čína)- vznik nových 

zástupných konfliktů a eslakace válek či obchodních válek (obchodní války jsou předstupněm otevřeného 

válečného konfliktu a tím ohrožují celý svět 

• Koncentrace obyvatel do velkých měst na malou plochu, exodus venkova, extrémně přetížená příměstská 

doprava a páteřní komunikace, směřující do velkých měst, větší anonymita obyvatel, pokles osobní 

zodpovědnosti,vysávání mladé populace z venkova a jeho vylidňování (důsledek můžeme zjednodušeně , ale 

o to jasněji vidět v podobě velkochovů drůbeže a skotu) 

• Nárůst různých druhů smogů (světelný, elektromagnetický, hlukový, pracový, chemický atd.), působí 

negativně na přírodu, člověka, faunu i flóru 

• Nové druhy nemocí (např. z Afriky), vůči kterým nejsme odolní a na některé nejsou ani účinné léky 
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• Pokud budete tak chudí, že nebudete mít co ztratit, vyjdete do ulic a to je začátek občanské transformace 

• Stále větší závislost na systému, vše se stává složitější, do detailu se vše přesně, detailně stanoví (není 

prostor pro svobodnou vůli, selský rozum), už neznáte ani zákony, které právě platí, které vyšly včera ve 

sbírce zákonů…a systém utahuje tzv. smyčku stále rychleji 

• Odtržení politiků a vládnoucí elity od problémů běžných lidí (většina naší společnosti nevěří elitám, ať 

politickým, ekonomickým, nebo intelektuálním), mizí důvěra ve vládnoucí elitu, a proto elita nebude schopna 

vyvést současnou společnost z přicházející krize, jíž dojde energie nejenom vlivem byrokracie, ale také 

nefunkčností institucí a díky nezvládnutým mandatorním výdajům (nutné výdaje dané zákonem, které nelze 

zrušit pouhým škrtnutím pera) 

• Miliardáři nejen v USA volají po změně společnosti a zdanění bohatých, kapitalismus 21. století jako systém 

selhává (zisk se stal drogou kapitalismu), jsme na křižovatce, jakou cestou budeme pokračovat dále? Pokud 

nenastane změna, hrozí sociální revoluce (střed bohatých s chudými), která ublíží všem. 

• Roste účinek nástrojů manipulace vládnoucích elit, které používají celosvětově centrální banky (záporné 

úrokové sazby, manipulace s kurzem, kvantitativní uvolňování atd.), mezinárodní organizace, mezinárodní 

obchod (polarizace východ a západ) v podobě sankcí a obchodních válek k prosazování svých národních 

zájmů (zvětšuje se například geopolitická a obchodní polarizace a napětí) 

• Mobilní telefony a svět kolem nich je nový, digitální ekosystém (jsou zde příležitosti i nebezpečí), kterým se 

člověk může přizpůsobit, pokud chce, aby přežil (v tom je volba každého z nás) 

• Změna myšlení a zvyklostí (nemateriální faktor), zejména u mladé a také nejstarší populace, budou mít 

zásadní vliv na dění a transformaci v materiální spotřební společnosti (kapitalismus 21. století) 

Bez mobilního chytrého telefonu za chvíli neuděláte téměř nic (platby, komunikace s úřady, kamarády, ovládání 

přístrojů, komunikace s lékařem atd.), pro starší generaci nebude jiná alternativa, než si chytrý telefon také pořídit 

• Antibiotika přestávají být účinná zejména vůči superbakteriím a rezistenci vůči stávajícím bakteriím 

• Nepopsané, neviditelné, nevyjádřitelné, neznámé jevy (signály) v Přírodě a společnosti, které z principu 

existují, a jako člověk je nevnímám, přesto na naši společnost a Přírodu působí, ve vnitřní nebo vnější podobě 

Tato kniha není návodem na vidění světa kolem nás, ale může být námětem k zamyšlení nebo inspirací, jak se laik 

dívá na současnou společnost, člověka a Přírodu v Univerzu. Současný vývoj mě přivedl k postupné vývojové 

transformaci, (nejen myšlenkové a filosofické, ale i změně vlastního způsobu života a postojů v něm, str. 211), kterou 

jsem prožli během psaní této knihy a z části jsem ji popsal v této knize.  

Dopisuji poslední řádky této knihy a dívám se zpět na den, kdy jsem dostal nabídku na sepsání této knihy a jsem 

upřímně překvapen. Kde se to vše co jsem „dal na papír“ vlastně vzalo, ani nevím, co vše jsem do těchto stránek 

vtiskl? 

Motto. Touto knihou Vám podávám ruku, komunikuji a propojuji nás vzájemně na Vaší i Mojí cestě za poznáním… 

PŘÍRODA PŘEŽIJE VŠECHNO, PŘIZPŮSOBÍ SE A ZREGENERUJE, JEN CIVILIZACE ZANIKAJÍ (procházejí očistným 

procesem), ale člověk PŘEŽÍVÁ, prochází vývojovou metamorfózou, regeneruje se, posouvá se na novou úroveň 

poznání na základě prožitých událostí a následuje jeho další vývojový vzestup v procesu metamorfózy! 

 

8. Co byl laikův „Bod zlomu, obratu“ v napojení se na tok, vznikající 

neurální sítě prof. Staňka? 
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Cesta hledání sebe sama 

Moje cesta započala někdy v roce 2001, 

kdy jsem stále více vnímal, že současný 

způsob práce, který jsem realizoval, mě 

nenaplňuje, nepřináší radost a 

nenacházím v něm smysl pro svůj 

budoucí život, přestože mě materiálně 

nadstandardně zajišťoval. Začal jsem 

díky svému kamarádovi Radkovi 

otevírat dveře “duchovního světa“ v 

podobě rodinných konstelací a tam 

jsem poznal Jarka, který byl mým 

prvním průvodcem a rádcem na cestě 

osobního rozvoje a poznání (přečetl 

jsem knihy Osha, cvičil jeho meditace, 

Roberta Kyiosakiho, Edgara Cayceho a 

řadu dalších) … tak začala moje cesta za 

poznáním sebe sama. Na této cestě 

jsem potkal i svoji duchovní průvodkyni 

Eleen, což jsem ještě v té době netušil, 

která mě provází na mojí cestě do 

dnešních dnů… ale zpět k mému 

příběhu. V polovině roku 2005 jsem 

nabyl přesvědčení, že moje manažerská 

cesta je u konce a rozhodl jsem se tuto 

práci na začátku roku 2006 ukončit a 

prodal jsem svůj obchodní podíl ve 

firmě. 

Foto: Vchod do Kouzelné zahrady Simony Berkové Tancerové 

Vykročil jsem na tzv. cestu duchovního rozvoje 

Po realizovaném prodeji firmy jsem odešel do tzv. „podnikatelského důchodu“, věnoval jsem se 

investicím na burze a osobnímu rozvoji. Chtěl jsem vybudovat „duchovní centrum“ v přírodě. 

Neměl jsem k tomu však dostatečné zkušenosti ale jen naivní představy o tom, jak to v této oblasti 

funguje. Myslel jsem si, že utíkám z materiální oblasti, kde „kvete korupce“, lidé mají masky, 

podvádí, lžou a odcházím do oblasti duchovní, kde je to naopak, vše krásné, ideální, bez konfliktů, 

ve zkratce „Ráj na zemi“ a že přesně to, chci vytvořit a žít. Po několika měsících a návštěvách různých kurzů a skupin 

duchovně smýšlejících lidí, jsem došel k poznání, že lidé jsou všude stejní, i v této oblasti! Růžové brýle jsem si však 

sundal až po několika letech kotrmelců, „ASI MNĚ SLUŠELY A OPRAVDU VELMI BYLY DRAHÉ“!  

Cesty za poznáním do zahraničí 

• cesty do Nepálu (2007, 2010) 

• cesta do Indie (2019) a návštěva knihovny palmových listů (2017) 
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Jaký význam pro mě měly návštěvy Nepálu? 

Moje cesty do Nepálu směřovaly za poznáním, jak naše civilizace žila před 200 až 300 roky. V oblasti, kterou jsem 

navštívil, byl pěší okruh (trek) okolo Manáslú (výška 8 163 m) v roce 2008, kde se pohybovali poblíž Tibetsko-

Nepálských hranic do výšky 5 200 metrů. Turistický ruch zde byl regulovaný, nevedly sem silnice, mohli jsme se sem 

dostat pouze pěšky, na mule nebo koni. Proto mě tato oblast velmi lákala, která mi poskytla část mého poznání. 

Tento, civilizací téměř neposkvrněný, zakonzervovaný svět, (před naší západní kulturou orientovanou pouze na zisk), 

díky odlehlosti a dostupnosti, do dnešních dnů. Ptám se sám sebe, jak dlouho to zůstane v této podobě zachováno? 

Budou to roky, desítky roků, sám neumím na tuto otázku odpovědět. Nebudu líčit podrobnosti cesty, jelikož pro 

účely této knihy nejsou podstatné. Díky úžasnému průvodci jsem měl výjimečnou možnost jít svým vlastním tempem 

a plně vychutnávat magickou sílu a energii této zajímavé oblasti (Střechy světa). 

• Život je zde velmi náročný po všech stránkách, člověk, rodina nebo komunita je odkázána jen na své síly (bez 

lékaře, psychologa a dalších profesí, jen občas se objeví nějaká karavana se zásobami potravin atd.) 

• V oblastech ve výšce nad 3 500 m pobývají lidé pouze přes léto a na zimu se stěhují do nížin, kde nejsou 

podmínky pro život tak extrémní 

• Potkával jsem po cestě domorodce a pokaždé při setkání jsem je pozdravil sepětím rukou a pozdravem 

NAMASTÉ, v tom okamžiku jsem vždy vnímal jejich zkoumavé pohledy, ale také jejich úsměv na TVÁŘI… 

• V oblastech, kam vedla silnice, místní opustily tradiční způsob života (zemědělství) a věnovali se obchodu a 

ubytování pro turisty (silnice tedy na jedné straně byla příležitostí zvýšit životní úroveň místních lidí, na druhé 

straně znamenala zánik původní civilizace a způsobu života, důsledkem byly poházené plastové obaly a další 

odpad produkovaný moderní civilizací) 
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•  Kde silnice nebyla, věnovali se obyvatelé 

původnímu způsobu života a obdělávali svá 

políčka, na každé střeše chalupě byly vyrovnány 

hromádky nalámaného dříví (dříví bylo rodinným 

zlatem pro další generace – největší cenností, 

kromě zlata, tyrkysu a dalších kamenů), protože 

ve výškách nad 3 600 metrů byly veškeré stromy 

vykáceny 

• Život zde je tak drsný (ve srovnání s naší západní 

civilizací), že si místní obyvatelé zatím asi plně 

neuvědomují, že ničí krajinu záplavou odpadků, 

které nechají tam, kde jim doslova vypadnou 

z ruky, a mýcením stromů, podobně jako u nás 

v Evropě 

Další cesta do Nepálu směřovala po třech letech v roce 

2010. A změnu jsem viděl hned po příjezdu na 

Káthmándú, nové evropské kavárny, bylo tam více aut, 

nový semafor, mnoho mobilních telefonů. Během tří 

roků nastala rychlá proměna a posun ve společnosti 

směrem k západnímu konzumnímu způsobu života a 

současně postupný, téměř neviditelný zánik jejich vlastní 

kultury 

• Téměř každý z našich průvodců a Šerpů na cestě 

po Nepálu měl mobilní telefon (v roce 2007 je 

ještě neměli) a západní styl oblečení, přes tento fakt ale neztratili nic ze svých profesionálních dovedností 

průvodců a znalců krajiny i přírody 

Jak asi vypadá život v odlehlých částech Nepálu dnes? Dochovalo se ještě něco z původního života těchto obyvatel, 

nebo už je naše moderní západní civilizace totálně převálcovala? 

Současní obyvatelé Nepálu si většinou asi neuvědomují, že vzešli z přírody a jen příroda je ta, která nás přežije a 

dokáže se sama zregenerovat. Proto se k přírodě chovají mnohdy macešsky a podléhají tlaku větších kultur, které je 

inspirují ke konzumnímu způsobu života (život na dluh, neúcta k člověku) a ztrácí tak vlastní identitu. Utíkají za lepší 

obživou od přírody k západnímu způsobu života a my naopak u nich vyhledáváme návrat k přírodě, zvláštní paradox. 

UŽ V 80. LETECH MINULÉHO STOLETÍ SIR EDMUND HILLARY UPOZORŇOVAL A VAROVAL PŘED DEVASTUJÍCÍM 

ÚČINKEM KLIMATICKÝCH ZMĚN NA HIMÁLAJSKÉ EKOSYSTÉMY (ODLESŇOVÁNÍ SVAHŮ KVŮLI TĚŽBĚ PALIVOVÉHO 

DŘEVA). 

Zamýšlím se jako laik, JAK VYPADÁ SVĚT ZE „STŘECHY SVĚTA, HIMALÁJÍ? 

Každý má před sebou nějaký Mount Everest (nazvaný třetí pól) 

Každý má před sebou nějaký „svůj“ Mount Everest (výzvu nebo příležitost) a je pouze jeho volbou, jestli se na cestu 

k němu vydá. Co to znamená? Můžeme si to zjednodušeně představit jako výpravu na nejvyšší horu světa. Do 

prvního základního tábora vám nosiči vynesou veškeré zásoby potravin a materiálu (můžeme to chápat jako dostat 

rybu až do základního tábora). Další cesta na vrchol je už pouze na vás, nikdo Vám po cestě nepomůže (je to na 

hranici lidských možností, umění chytat rybu). Vaší volbou je, zda se na tuto cestu vydáte s vědomím, že můžete přijít 

o vlastní život (to jediné co patří pouze vám) i když dosáhnete vrcholu. Cestu na vrchol Everestu nechápu jako zdolání 



215 
 

středa 25. září 2019 

mety ve výšce 8 848 n n.m., ale chápu ji jako vykročení z koloběhu Jin a Jang (dostat rybu a umění chytat rybu) na 

cestu poznání sebe sama, kde brzdou přestává být mé ego (různá závislost nebo opak nezávislost, rozum a nerozum, 

logika a emoce, vztah otrok a otrokář atd.) a mohu volně žít (jsem připraven být vzájemně závislý), neovládá mě mé 

ego. 

• Pro každého může být Mount Everest něčím jiným, důležitá je ale podstata tohoto příměru (podobenství) 

• Přijmout svoje ego, uvědomit si své závislostí (svoje omezení nechat v základním táboře) a vykročit za 

poznáním sebe sama, ale to pravděpodobně cíl každého člověka, který prochází vývojovou transformací. 

Já se, při psaní této knihy připravuji na svůj výstup na pomyslný vrchol Mount Everestu, zda to zvládnu, nevím, zatím 

se mě ego drží pevně, jsem na něm závislý, mým cílem je uzdravení (odpoutat se, rozpustit svoje ego, zbavit se 

závislosti na něm, vymanit se z jeho vlivu)) a regenerace (mít ego je lidská přirozenost, nelze ho setřepat, lze ho 

přijmout jako jeden ze svých jedinečných darů a svých učitelů a vnímat svoji jedinečnou osobnost). Až se mně to 

podaří, přijde nová výzva, zda jsem pochopil smysl své cesty (ego si mě důkladně otestuje, jak jsem na tom). Možná 

uvidím z vrcholu Mount Everestu „Barevný svět“?! Kdo to ví? Možná až v základním táboře, ale místo není tak 

důležité. První slovo, které vypustím z úst, při dosažení svého cíle, bude s pokorou vyslovené DĚKUJI! 

Můj cíl se v průběhu dokončování knihy dále posunul, moje ego nebylo hlavním cílem a vrcholem, jak jsem se mylně 

domníval, ale pouze další vyvýšeným bodem na cestě k cíli na vrchol. Mým pomyslným vrcholem Mount Everestu se 

stává datum 9. září 2019, tento den je počátkem mojí transformace, vývojové metamorfózy sebepoznání 

(konjunkce Saturnu a Pluta podle astrologie) a také obdobím, kdy mohu pomocí své vůle dosáhnout to, co je jinak 

nedosažitelné a tím je pro mě PROPOJENÍ SE SVÝMI KOŘENY, PŘEDKY (vnitřní sílou, temnotou, informační a 

energetickou úrovní)! Současně také tuto knihu „posílám do Barevného světa“ 9. září 2019 v elektronické podobě. 

Děkuji podruhé!! 

SIR EDMUND HILLARY („Velký muž“) SE STAL PRVNÍM ČLOVĚKEM, KTERÝ BYL NA OBOU PÓLECH I NA 

EVERESTU (STŘECHA SVĚTA A TŘETÍ PÓL). 

Cesta do Indie a knihovny Palmových listů 

Jaký to mělo smysl, nebo přesněji řečeno, měly tyto cesty (Nepál a Indie) vůbec smysl? S odstupem času mohu říci, 

že smysl určitě měly. Na cestách jsem byl pozorovatelem, vnímal jsem přírodu, obyvatele a vše 

kolem sebe. Význam těchto cest mohu částečně pochopit i při psaní těchto řádků (některé 

pochopím možná až za několik roků, snad), kdy si spoustu detailů uvědomuji a zasazuji je do tzv. 

architektury souvislostí, učím se vytvářet si reálný obraz dnešních i budoucích dnů… Cesta do Indie 

a čtení z palmových listů pro mě osobně bylo velkou inspirací na cestě poznání sebe samotného. 

• Pokud člověk něco neprožije, nemůže plně pochopit spoustu věcí, které jsou s tím spojené (čtení nebo 

vyprávění není prožitek, který se zapíše někde v člověku a vynoří se v pravé chvíli, často teprve potom dojde 

k pochopení, uvědomění a následně ke změně v životě) 

• Indie (28 federálních států a 18 úředních jazyků, má více jak 1, 4 miliardy obyvatel, nyní je nejlidnatější stát 

na planetě) je země extrémů, na vesnici vládne středověk, kde buvoli tahají povozy s dřevěnými koly, 

protipólem k tomu je například špičkový kosmický program jednadvacátého století (vyslali sondu na Mars a 

plánují sondu na Měsíc) 

• Cca 15 % populace žije na hranici extrémní chudoby (příjem na osobu a den pouze 1,9 USD, tj. 44kč), Indie 

je státem s největším počtem extrémně chudých obyvatel (cca 30 % z celkového počtu extrémně chudých 

žije v Indii) a také cca 25 % obyvatel je negramotných, ale to jim nebrání v tom, aby používali chytré telefony! 

Z tohoto pohledu mohou být jedním z největších trhů na světě. 

Závěr z cest a poznání: lidé si neváží si přírody, (poškozují ji, okolí jejich příbytků je plné odpadků, nevadí jim to, 

nechávají je tam) a neuvědomují si tento rozměr a jeho dosah takového přístupu k přírodě. Při zamyšlení mně 
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dochází, že je to pouze odrazem stavu, ve kterém se člověk nachází (neváží si sám sebe). Tato situace je stejná 

v Nepálu, Indii i Česku. Toto je pro mě zásadní zjištění, kromě dalších osobních prožitků z těchto exotických cest. 

• Indie hierarchický systém (kastovní systém), extrémní rozdíly ve všem (životní podmínky, jazyky, 

náboženství, životní úroveň, majetek, vzdělání atd.), tmelícím faktorem toho různorodého státu je armáda 

• Např. při návštěvě chrámů jsme absolvovali celou řadu obřadů (např. pudža) v různých městech států 

Tamilnádu a Kerala, všiml jsem se, že téměř každý muž, který sloužil obřady, měl za pasem mobilní telefon a 

peněženku, také sem už plně dolehl vliv západní civilizace a komerce (z historie a vědění pravděpodobně 

nám zůstane pravděpodobně jen skanzen) 

• V Himalájích, mimo pozornost veřejnosti, však může být uchována linie vědění a poznání minulých 

civilizací 

 

Vyplnilo se již laikovi něco z předpovědí knihovny palmových listů? 

• Předpověď do budoucna jsem dostal po cca 30 měsících (co bude 2,5 roku, 5 roků od data výkladu atd.) až do 

věku cca 80 roků 

• Ano, moje mladší dcera se dostala na gymnázium (přestože toužila studovat na jiné škole) 

• Ano, potkal jsem svého učitele, jméno osoby ale bylo jiné a „cesta“, kterou jsem očekával byla jiná, ale směr 

zůstal nezměněn 

• Měl jsem se podle výkladu PL věnovat „spirituálním masážím“, možná tato kniha může být začátkem 

vývojové cesty v duchovní rovině, například prostřednictvím psaní této knihy (to ještě nevím) 

• O této knize tam však zmínka nebyla, ale o osobní rozvoji a transformace tímto směrem, ano 

• Zveřejnění knihy Cesta v desetiletí metamorfózy může být chápana jako způsob „LIGHT masáže, nebo 

spirituální masáže“ (motivace a impulz k zamyšlení) o které informace v palmových listech byla. 
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Výklad z knihovny palmových listů, astrologický výklad nebo osud dle mého názoru laika můžeme chápat jako knihu 

s listy a nadepsanými kapitolami, které jsou dané a ostatní je na vás, jaký budou mít jednotlivé kapitoly obsah … 

(nebo také divadelní hra s kulisami a rolí, text je na vás) … všelékem na veškeré životní konstelace, astrologii, osud 

nebo výklad palmových listů je být „dobrým člověkem“ (např. nelhat, nekrást, nepodvádět, nečinit jiným to, co 

nechceš, aby dělali tobě), tím se tupí ostří všemu (změkčí účinky, důsledky), říká Richard Stříbrný. Ale kdo je autorem 

té knihy (lidských osudů), jejího názvu, děje a kapitol? Je to „stvořitel“ (UNIVERZUM)? 

• Díky tomu jsem částečně pochopil svou cestu a smysl výkladu palmových listů, které mi mohou být 

vodítkem, podobně jako astrologický výklad pro mou životní cestu (osoby a drobné epizody se mohou měnit, 

děj a smysl zůstává zachován) 

Na svém videu, jak jsem slyšel Richard Stříbrný říká, stav života na tomto světě je daní za pár procent svobodné vůle 

(ostatní je pevně ohraničené v podobě kulis), kterou nám pán BŮH dal. Karma v podobě Indické nauky není trest, ale 

pouze pulzování mezi póly ovlivňovaný duchem na cestě životem. Karma možná v našem pojetí a chápání (zpětné 

zatížení člověka vykonanými skutky) ani neexistuje. 

Moje inspirace ve filmech a knihách 

Zde uvádím několik filmů, které mě ovlivnily za posledních 15 roků mého osobní vývoje. 

• Avatar: Jeden z nejznámějších filmů posledního desetiletí AWATAR může být pro nás 

studnicí, jak načerpat sílu a pochopení sebe sama a přírody, jejímž jsme součástí. Jake Sully (Toruk 

Makto) se stal sjednotitelem všech kmenů za záchranu přírody, přestože měli pouze luky a šípy, 

dokázali sjednocením přemoci nepřítele, který chtěl zničit jejich rodný strom a vše v co věřili, kvůli 

nerostu zvanému Unoptánium …., víra v sílu Přírody jim pomohla v boji s nepřítelem. Dokázal 

sjednotit okolní klany, propojit se s Přírodou a bojovat proti silnějšímu nepříteli, který používá sofistikovanou 

techniku a roboty, v zájmu záchrany své civilizace proti cizákům s pomocí síly Přírody. Spojení přírody a 

člověka vytváří sílu, která dokáže překonat veškeré překážky. Transformace z člověka na vozíčku v AVATARA 

spojeného s přírodou, který je sjednotitelem, vůdcem klanů a dokáže obnovit rovnováhu (na Pandoře) 

narušenou člověkem. 

• Gladiátor: Hlavní představitel filmu Gladiátor, pootevírá klikou dveře, za úchvatného srdce, rozechvívajícího 

zpěvu Lisy Gerrard (Now we are free), kterými obrazně duše odchází z těla ven… stejně tak můžeme vnímat i 

tyto dveře a přírodu a za nimi – ráj, do kterého vstupujeme po narození, prostřednictvím naší Matky na 

planetu Zemi. Dívejte se pozorně na tento obrázek, který vás může inspirovat…fantazii nechávám na nás….  

Mě zaujal: čest, bojovnost, oddanost, osobní příklad a integrita 

• Poslední Templář: inspirací pro mě bylo poznání respektu a úcty k protivníkovi, vlastní čest, nikdy se 

nevzdávej, dodržuj své slovo a sliby 

• Templářský rytíř, inspirace a poznání, kouzlem válek a vítězství se Saladinem byla voda, kdo mněl vodu, byl 

vítěz, také respekt a úcta k nepříteli. Drží slovo! 

• Ranhojič, byl pro mě inspirací nezměrné touhy poznávat a učit se novým věcem, být otevřený, překonávat 

nástrahy, využívat příležitosti na cestě za svým cílem 

• Poslední Samuraj: hlavní hrdina ztratil smysl života a chtěl najít řešení na bojišti, nezemřel, ale padl do zajetí 

nepřítele a osud mu umožnil najít nový smysl života v novém domově (nové kultuře Samurajů, pochopil, že 

stál na špatné straně) svého původního nepřítele, kde objevil také hodnoty, které zjistil, že jsou mu vlastní. 

Dále je to tradice, čest a věrnost císaři i za cenu vlastní smrti, to jsou základní atributy, které jsou důležité 

právě v době středu různých kultur (v tomto případě západní a východní) a zachování národní kultury 

znamená zachování vlastní tradice a identity 

• Království nebeské 

• Poslední mohykán 
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• 7 let v Tibetu, každý má svoji cestu, přestože se setkají a mají vzájemné společné prožitky, které je posouvají 

v poznání. Zvláštní příběh dvou osamělých lidských duší (současného Dalajlámy a horolezce Harera) ze dvou 

různých světů, ze kterých se stali přátelé 

• Dr. Strenge z jedinečného úspěšného chirurga, který po havárii přijde o své výjimečné chirurgické ruce, se 

stane lidská troska, která ztratí smysl života a hledá nový, v jiném neznámém světě s duchovním přesahem 

• Příchozí: zaujal mě PALINGROM, zrcadlově obrácená slova nebo číslo, které se čtou stejně zleva i zprava 

např. awa, 010010 atd., další inspirací byl možný způsob a forma komunikace jiných civilizací 

Knihy:   

• Alchymista, putoval přes půl světa, aby poznal, že to, co hledá je kousek od jeho domu (nebo přímo jeho 

součástí) 

• Mnich, který prodal své Ferrari, Příběh extrémně exponovaného člověka a jeho přerod v osobnost 

s duchovním rozměrem (našel svoje životní poslání, smysl života a uzdravil se) 

• 7 návyků, triáda vztahů: závislý, nezávislý, vzájemně závislý (v duchovní a materiální rovině) 

• Bohatý táta a chudý táta, byl pro mě novým pohledem na finanční svět a investování 

Tyto příklady uvádím jako moje zamyšlení nad tím, čím si mě tyto filmy přitáhly a co z nich mi bylo inspirací v mém 

životě. Co pro Vás znamenaly tyto filmy? Jaké filmy ovlivnily Vás? 

 

Závislý, nezávislý, vzájemně závislý, co to znamená? 

To to slovní spojení jsem poprvé slyšel od kamaráda Radka. Tuto obdobu tzv. Triádu jsem našel 

v dalších oblastech například i ve filozofickém učení (např. TADŽAS, TAMAS, SATTVA, 

nebo podobně jako tři principy u Paracelsa, teze, antiteze a syntéze atd.) a přírodě. Pochopil jsem, 

že tato vývojová triáda, kterou následně stručně popíšu, je pro mě, z hlediska poznání velmi 

důležitá. Pokud pochopíme její principy a budeme se dívat na život kolem nás, umožní nám nalézt 

spojitosti mezi člověkem, Přírodou a Univerzem a tím pochopit lépe sami sebe a určit místo, kde se právě teď na této 
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vývojové triádě (vývojová metamorfóza) nacházím, ve všech vztazích, které máme se svým okolím. Lidský život na 

planetě Zemi se tak stává příležitostí, kde můžeme postupně realizovat vývojovou triádu s metamorfózou. 

• Závislý vztah (přijímá, dostává, je závislý, ÚROVEŇ 1), dítě je závislé na mamince, tento druh závislosti 

můžeme vidět také u dospělých lidí a společnosti („zaseknutá holčička nebo chlapeček“- způsobený např. 

narušeným vztahem s otcem nebo matkou, kterému může být i 60 roků a nepoznal, co je to rovnováha, umí 

jen dávat nebo brát, nemá potřebu udělat další vývojový krok, který ale postupem času neodvratně přijde 

• Nezávislý vztah (já, ničí, odmítá, ÚROVEŇ 2), mladý student je nezávislý, přestává uznávat např. autority, 

osamostatňuje se, tvoří se jeho osobnost, jeho vlastní ego, já jsem střed světa, všechno vím, všemu 

rozumím, nemýlím se, realizuje proces uvědomění a přijetí sama sebe, ničí vztahy, co jej stvořilo, případně 

vše, co se mu postaví do cesty (hledá v sobě vlastní rovnováhu) 

• Vzájemně závislý (tvoří, sdílí, vzájemně pulzuje, je různorodý a pestrý, ÚROVEŇ 3), je vztah zralé osobnosti, 

která prošla vývojem odpoutání se od kontroly svého ega, která přijímá, umí s ním pracovat a je připravena 

na vztah, který bude vzájemně obohacující a pevný (tvoří, žije), hledá rovnováhu uvnitř a ven 

• Všechny úrovně vývojové triády sebepoznání s metamorfózou (závislý, nezávislý, vzájemně závislý, 

probíhající na úrovni sebeovládání a sebepoznání v procesu metamorfózy) se ještě dělí na materiální a 

nemateriální rovinu (duchovní rozměr). Pro vývoj jedince (rodiny, společnosti, civilizace atd.) je důležitý 

vývoj v materiální oblasti (fyzické tělo se svými dispozicemi), duchovní oblasti (duše se svými programy, 

bloky neboli poznání sebe sama), a následně vzájemně spolupráce provázanost materiální a duchovní 

oblasti v UNIVERZU (vše prostupují duch, vše je provázané se vším v duchovní i materiální rovině podobně 

jako JIN a JANG v 3D). Můžeme to vyjádřit: tělo je „3“, duše je „6“ a duch je „9“. 3 + 6 = 9, to znamená, že 

tělo a duše je v rovnováze s duchem 

• Dokončeným procesem vývojové triády je rovnováha v materiálním a nemateriálním světě ve vzájemné 

provázané závislosti a dynamické rovnováze (já to nazývám „barevný svět“). Zúžené tunelové vidění (černá 

a bílá, polarizace, se projevuje viděním světa v polaritě, to zvyšuje emoce, neustálou kritikou jiného názoru, 

hledáním polarity a nárůstem agresivity u jedinců i v celé společnosti) se transformuje do barevné (vidím 

polaritu, ale hledám smysl a propojení, rovnováhu, spolupráci, stávám se moudrým) 

• Každá vývojová fáze ve vývojové triádě je podrobena testu odolnosti (resilience, zda jedince prošel „bodem 

zlomu na novou úroveň a již se nevrátí do původního stavu) jedince (společnosti), jestli se na této úrovni udrží 

nebo se vrátí zpět, prostřednictvím dynamické rovnováhy vzájemných souvislostí (Jin a Jang v 3D modelu) 

• Triádu mohu také vyjádřit: 1. stupeň (jsem závislý, potřebuji mít někoho nad sebou, kdo mě řídí a já žiji jeho 

život a na svůj zapomínám, nemám víru sám v sebe, vytvářím model Otrok a otrokář, Oběť a útočník) 2. 

stupeň (kritizuji, bojuji, útočím, vymezuji si prostor, chci ovládat, vytvářím model Otrokář a otrok, Útočník a 

oběť), 3. stupeň (naslouchám, snažím se pochopit, vnímám, jsem otevřený a sdílím, spolupracuji, komunikuji, 

hledám dohodu, nechávám plynout více věci současně a pozoruji, podporuji pestrost a různorodost) 

• Vývojová triáda sebepoznání (sebeuvědomění a sebeovládání) je propojená se základním zákonem přírody, 

dynamickou, vzájemně oboustranně provázanou, rovnováhou v prostoru (Jin a Jang v prostoru), která 

umožňuje při změně podmínek vývojovou metamorfózu (transformační změnu) například pomocí 

„emotivního prožitku a pulzové změny“ (událostí, setkání s člověkem, ztráta jistot, majetku, partnera atd.)  

na vyšší úroveň, dochází tak k pulzové změně podmínek, (rozvoj plasticity a adaptace na nové podmínky) 

hledání nové rovnováhy (pro některé to může být AHA efekt, nyní však jde o hlubší proměnu, která se 

postupně v minulosti připravovala a nyní „dozrává“. Sklidíme tak plody za naše činy, vlastní, rodové či 

civilizační) 

• Každá úroveň vývojové triády v sobě obsahu také další vývojovou triádu ((například ÚROVEŇ 1 v sobě 

obsahuje PODÚRONEŇ 1, 2 a 3 (závislý, nezávislý a vzájemně závislý), která tak se může transformovat do 

ÚROVNĚ 2)), protože ÚROVEŇ 1 (závislý) obsahuje široké spektrum vzájemně provázaných vazeb, které 

ovlivňují jedince na různých úrovních ve vývojovém procesu. Pokud některá vývojová ÚROVEŇ nebo 

PODÚROVEŃ nebyla dokončena (vývojový tok se v této oblasti zastaví a vznikne blok), vývoj jedince 

pokračuje dále v ostatních oblastech. Vzniklý blok člověka v životě omezuje (situace se mu opakovaně vrací 
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do života a způsobuje mu komplikace ve vztazích) a ten je nucen okolnostmi, aby blok napravil (dokončil jeho 

vývojový proces poznání, uvolnění bloku). Někteří tomu říkají „zaseknutá holčička nebo chlapeček“. 

• Pokud se neposouváme ve vývojové transformační triádě, může být vývoj mezi jednotlivými úrovněmi 

zablokován opakujícím se „BODEM OBRATU“ (dochází k zacyklení a zastavení přirozeného vývoje a 

informačního toku díky blokům a programů duše), který může být způsoben strachem ze změny, ze 

zablokovaní v důsledku emotivním prožitku, traumatem z minulosti, strachem ze ztráty současných jistot 

atd. Vývojová transformace mezi jednotlivými vývojovými úrovněmi prochází přes „BOD OBRATU“ za kterým 

následuje „BOD ZLOMU“ (pulzová transformační změna do nové kvality, zánik starého a vznik nového, nové 

poznání, změna myšlení a plasticity s duchovní a materiální složkou), str.149 

Příklad pojmenování jednotlivých vývojových úrovní těla a duše: 

• ÚROVEŇ 1 závislý (představuje dítě „nevnímá svoje JÁ“, dítě, ego, učení, věřím rodičům, boří, ničí, opakuje 

číslo 3, fyzické tělo) 

• ÚROVEŇ 2 nezávislý, (představuje studenta, vnímám svoje „JÁ“, vzdělání, víru v sebe, vnímá, staví sám, číslo 

6, duše) 

• ÚROVEŇ 3 vzájemně závislý (představuje učitele, „VZTAH“, naplněná „RODINA“ s potomkem, moudrost, 

vidím vzájemně provázané souvislosti, věřím v UNIVERZUM, poznání, tvoří, společně s ostatními číslo 9, 

duch) 

• Každá vývojová ÚROVEŇ 1 až 3 je v toku energie, které je dynamické rovnováze v UNIVERZU (přirozený 

vývojový tok v rozmezí „BODŮ OBRATU“ “, roste diverzita a plasticita nastává tvořivý proces), pokud je 

narušen tento tok „šumem nebo blokem“ dochází k polarizaci (nepřirozený tok vyvolávající extrémy a 

„BODY ZLOMU“, nastává dynamická rovnováha extrémů, klesá diverzita a plasticita, nastává destruktivní 

proces, např. v podobě Tsunami) a zastavení vývoje, protože chybí energie tvoření (plasticita v duchovní 

rovině).  

• Přechod mezi ÚROVŇEMI 1 až 3 probíhá prostřednictvím vývojové metamorfózy s pulzovou změnou a 

přechodem přes „bod zlomu“ (vývoj těla a duše, informace, pochopení, změna myšlení, rozpuštění programů 

a bloků a následná aplikace do života) do „vyšší ÚROVNĚ“, je zde rozvoj a tvůrčího informačního toku 

s materiální a duchovní složkou, které jsou v homeostázi (plasticita v dynamické rovnováze) 

 

ÚROVEŇ 1 – BOD OBRATU – BOD ZLOMU – BOD OBRATU - ÚROVEŇ 2 

ZAMYŠLENÍ: Tento vývoj jedince (vývojová metamorfóza s překonáním „Bodu zlomu“ v sebepoznání a 

sebeovládání), společnosti ve vztahu k přírodě a UNIVERZU nelze přeskočit (lze, ale potom se člověk musí 

zpět vrátit k tomuto bloku a zastavenému toku poznání a vývoje), protože jde o postupný proces poznání 

v našem osobním vývoji, na tzv. vyšší stupeň. Pokud uvízneme na určitém stupni (stále dokola se opakují 

stejné situace, např. stejný typ partnerů, „kteří nám ubližují“ a opakovaně se s nimi rozcházíme). Jde o test vlastní 

integrity (resilience, odolnosti, vůle). Zde můžeme hledat příčiny a důsledky současných problémů (zacyklení, je 

zastavená metamorfóza) ve vztahu člověka k člověku a člověka k Přírodě. 

• Vývojová triáda sebepoznání (sebeuvědomění, sebeovládání a duchovní rozměr) s metamorfózou může 

probíhat u člověka (rodiny, společenství, společnosti a civilizace) na různém vývojovém stupni a v různých 

oblastech života různě (vztah penězům a majetku, partnerský život, závislosti, vztah k dětem a rodičům, 

vztah k okolí a Přírodě atd.), rychlost posunu ve vývoji (ÚROVEŇ 1 až 3) je individuální a je pravděpodobně 

dána jak rodinnými liniemi, místem a dobou narození, ale dalšími, mně zatím neznámými parametry a 

souvislostmi (někteří to nazývají např. karma, dědičný hřích, minulé životy atd.) 

• Vývojový proces člověka, partnera, rodiny, komunity a společnosti je provázaný a vzájemně se ovlivňuje, ke 

změně poměrů dochází postupným vývojem jedinců (prací na svém vlastním vývoji) a potom u většinové 

populace skokově díky silnému emotivnímu prožitku k transformaci (většinové populace) 

https://www.awashop.cz/metamorfoza-c2857/
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• Závěrem a poučením z vývojové triády je, že pokud se nenaučíš „najít“ vztah k sobě (naučit se číst v sobě a 

poznat sám sebe), ke svému partnerovi, potom nezvládneš vztah k celku, a pokud je v takovém stavu celá 

naše společnost, potom postupně společnost zaniká a je nahrazena ve vývojové transformaci novou 

společností prostřednictvím „bodu zlomu“, kdy budou jiné podmínky pro život! 

• V jednotlivých společnostech, komunitách (podle jejich vývojové fáze, ÚROVEŇ 1 až 3), probíhá přirozený 

proces, který bude dále pokračovat postupnou metamorfózou dle místních podmínek (vývoj tedy není 

stejnorodý všude, ale naopak je různorodý, mění se v čase a formách), u určitého množství jedinců může 

dojít k náhlému pulzu, kdy při skupinové metamorfóze dojde k silnému emocionálnímu prožitku či 

uvědomění (nebo může jít o pulzní vlnu z jiné společnosti) 

• Současná civilizace v různých odlišnostech a obdobách, dle mého laického názoru, opakuje „model otroka a 

otrokáře“ (je to závislost a ovládání), neposouvá se (neproudí energie, je zastaven vývoj), pravděpodobně 

proto dochází k zacyklení (stagnaci a tím zániku civilizace). Existuje nějaký jiný model, který naše současná 

civilizace používá, nebo pokračujeme ve stejném modelu? 

• Nová doba (klimatické změny, umělá inteligence, moderní technologie, přelidnění planety atd.) přináší 

možnost změny, urychluje se vývojový proces a máme příležitost k vývojové metamorfóze s pulzovou 

změnou 

• Možná, jsme my lidé, ztratily komunikační kanál s tzv. „kořeny předků“ a Přírodou? Je možné ho obnovit? 

U zvířat a rostlin funguje například efekt tzv. sté opice, je u lidí něco podobného, co zajišťuje vzájemnou 

komunikaci mezi lidmi, napříč kontinenty v UNIVERZU? 

A tak se dostáváme opět k Taoismu, „Moudrý muž dělá, ale neužívá toho, co je uděláno. Tvoří, ale nevládne tomu, 

co je stvořeno. Dokončuje díla, ale nevychloubá se….“ 

• Přemýšlím nad touto větou, zaujala mě, jaký má dosah a smysl … (možná jde o otevřenou nádobu, přes 

kterou proudí tok informací, které jedinec vnímá, realizuje a svoje EGO má „pověšené na věšáku“) 

AHA ano, už možná začínám uvedený citát nebo jeho část, PŘI PSANÍ TÉTO KNIHY, lépe chápat, jde o „souboj“ se 

závislostí na vlastním egu, ÚROVEŇ 2 (nezávislý vztah), uvědomuji si svoje ego, přijímám je, učím se opustit potřebu 

vše ovládat, kontrolovat, srovnávat, SOUSTŘEDUJI SE NA TVOŘENÍ atd. Pokud se dokážu se současnou druhou úrovní 

vyrovnat, pochopit a přijmout ji (znamená přijmout svoji závislost na vlastním egu, ovládání okolí, pozorovat tuto 

závislost a uvědomovat si její důsledky na sobě, i okolí, učím se své ego ovládat, když potřebuji je aktivní a dodává 

mně energii, soutěživost a motivaci, a když tvořím pouštím svoje ego „na procházku“), dostanu se na ÚROVEŇ 3 

(vzájemně závislý vztah) a tím se naplní (dojde k realizaci) slova: „Moudrý muž dělá, ale neužívá toho, co je uděláno. 

Tvoří, ale nevládne tomu, co je stvořeno. Dokončuje díla, ale nevychloubá se….“ 

LAO-C': „NEJLEPŠÍ VLÁDCE JE TAKOVÝ, O KTERÉM LID TÉMĚŘ NEVÍ“ 

Dynamická rovnováha Jin a jang v prostoru, plasticita, bod obratu a zlomu, homeostáze, cyklování přírody, 

diverzita, pulzování, metamorfóza, Schumannova resonance a triáda vztahového vývoje 

prostřednictvím metamorfózy (závislý, nezávislý a vzájemně závislý), jsou pro mě 

jedny ze základních článků (puzzle) do mojí mozaiky poznání, společně s 

architekturou vzájemných, provázaných souvislostí (propojení všeho se vším obousměrně, tak to 

funguje v Přírodě) Tyto puzzle jsou společné pro vývoj člověka, civilizaci a Přírody ve vzájemné 

homeostázi (zjednodušeně, rovnováze uvnitř a vně). 

• Symbolem dynamické rovnováhy v prostoru je „ležatá osmička“, jde o neustálý provázaný tok (zrychlování 

i zpomalování, smršťování a roztahování, zahřívání a ochlazování atd.). V Indii ji nazývají „KARMA“. 

• Dynamická rovnováha se dá vyjádřit v podobě rovnováhy materiálního a duchovního světa v UNIVERZU 

• Symbolem dvou ležatých osmiček (čtyřlístek) je HOMEOSTAZE (dynamická rovnováha uvnitř a vně, jak ve 

fyzické, tak i duchovní rovině) 
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Dostat rybu a umění chytat rybu 

Umění naučit se chytat rybu a dostat rybu je způsob, jak se dívat na svůj osobní vývoj. Dovednost, naučit se chytat 

rybu a závislost dostat rybu jsou spolu spojené jako Jin a Jang. Co to znamená pojem chytat rybu a dostat rybu? 

• dostat rybu a naučit se chytat rybu je možno chápat jako neustálý koloběh Jin a Jang (svět je černo - bílý) . 

Koloběh Jin a Jang je součástí různorodého pestrého světa (barevný svět, třírozměrný svět). Jaký máte výhled 

z Vašeho okna černo – bílý, nebo barevný? 

Dostat rybu (myšleno třeba dostat informaci, chleba, peníze) je termín, který vyjadřuje stav, kdy člověk něco dostane 

zadarmo a nemusí pro to nic udělat, nic se učit, je to pohodlné. Příště natahuje automaticky ruku a 

chce to znovu a neváží si toho. Stává se tak závislý na dostávání ryby (nemusí nic dělat ani měnit). 

• Například dávky, dotace, dary jsou projevy a formy „dostat rybu, dávat rybu“ (otrok a 

otrokář) 

• Současně digitální společnosti systém „dostat rybu“ zdokonalili o návykovou digitální 

dopaminovou složku (digitální závislost na dění v této realitě), která ničí přirozenou resilienci 

Naučit se chytat rybu (naučit se získávat informace, naučit se péci chleba) je termín, který vyjadřuje dovednost, jež 

se člověk naučí, váží si naučené dovednosti, zná její hodnotu a umí ji opakovaně používat, to nejpodstatnější je, že 

dokáže učit druhé. Stává se nezávislým, protože si osvojil dovednost chytat rubu. (dovednost chytat rybu navozuje 

rovnováhu a odpoutává člověka od závislosti dostat rybu). Systém „dostat rybu a naučit se chytat rybu“, můžeme 

chápat jako koloběh dynamické rovnováhy Jin a Jang. Dovednost získáte opakovaným používáním, nikdo jiný vám v 

tom nepomůže, to je pouze vaše cesta!  

• Dovednost chytat rybu si ověříte tak, že budete schopni dosáhnout svého cíle, aniž byste potřebovali při tom 

svého učitele. A tuto dovednost budete schopni dále cizelovat a zdokonalovat (být sám sobě učitelem) a 

následně předávat ostatním „umění chytat rybu“ 

Předávat umění chytat rybu dalším: 

• Vyzrálý člověk s velkými zkušenostmi, moudrostí (ÚROVEŇ 3 ve vývojové triádě duše a těla) a se 

zpracovaným egem (které pulzuje v „barevném“ prostoru, model Jin a Jang v 3D prostoru, třírozměrný 

prostor) je schopen učit jiné dovednosti „CHYTAT RYBU“ a také je schopen je naučit, jak se zbavit závislosti 

na "DOSTÁVÁNÍ RYBY" (rozpustit staré programy, vzorce a bloky) 

• Moudří a vzdělaní lidé učí (na základě poznání a moudrosti) méně vzdělané, to je způsob, který funguje 

v přírodě 

• „Zvědavost“ je nejsilnější motor poznání pro člověka i civilizaci, která musí být propojena informačním 

tokem s Přírodou a jejími zákony a také v dynamické rovnováze s UNIVERZEM 

Vývojová triáda s metamorfózou a pulzní změnou má tuto podobu: závislý (dostat rybu) - nezávislý (naučit se 

chytat rybu) - vzájemně závislý (předávat a učit umění chytat rybu ostatním) 

Umění chytat rybu, dynamická rovnováha Jin a jang v prostoru, homeostáza, plasticita, bod obratu a zlomu, 

diverzita, cyklování přírody, Schumannova resonance, triáda vztahového vývoje, prostřednictvím 

pulzové změny s metamorfózou (závislý, nezávislý a vzájemně závislý) a poznání významu i smyslu 

„bodu obratu a zlomu“ jsou jedny ze základních článků (puzzle) do mojí mozaiky poznání, společně 

s architekturou vzájemně provázaných souvislostí (propojení všeho se vším, obousměrně). Tyto puzzle jsou společné 

pro Přírodu, člověka a civilizaci. Více str.273 

 

https://www.awashop.cz/signatura-rovnovahy-c1633/
https://www.awashop.cz/chytat-rybu-c2779/
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Blížíme se do finále mé současné cesty za poznáním? 

Posledním dílem, z pohledu této knihy, na mojí cestě za současným poznáním bylo osobní seznámení se 

s profesorem Staňkem v listopadu roku 2018, kterého jsem více, jak 2 roky sledoval 

prostřednictvím videí na Youtube. Oslovily mě jeho názory, postoje a vize na současné i budoucí 

dění ve společnosti a přírodě. V březnu letošního roku jsme společně s paní Alicí zorganizovali 

přednášku profesora Staňka, a to se stalo impulsem – startem mojí cesty. Položil jsem si otázku, 

zda, chci nečině přihlížet na proces dějů, které probíhají ve společnosti, v přírodě a být schovaný ve 

své ulitce? Tehdy jsem si jasně dokázal říci, ne!! Chci vykouknout ze své ulity (přijmout svůj strach, pojmenovat ho, 

uvědomit si ho, poznat sám sebe, co chci, co je pro mě důležité, co jsem Já. Doc. Václav Cílek tomu říká krásně 

„vědecky“, „Emoční matrice“, tedy opustit svoji ulitu, kde všechno znám, mohu kritizovat, a hlavně nemusím nic 

dělat (nést nějakou odpovědnost za své činy). Kladu si otázku? A jak to já sám mám uchopit? Tehdy jsem ještě přesně 

nevěděl… jak?? Následně v dubnu letošního roku mě inspirovala na mojí cestě Beruška, když jsem měl již jasně 

„nalajnovanou cestu“, byl jsem před podpisem smlouvy na prodej bytu (která byla již právníky odsouhlasená) a chtěl 

jsem se odstěhovat, z města někam do přírody („utéci z města“, kde mě to nenaplňovalo). Kombinací všech těchto 

událostí a zkušeností, které jsem v průběhu svého života prošel, jsem udělal obrat o 180°!!! Zrušil 

jsem prodej bytu, zapojil se do spolupráce na „cestě změny“ s prof. Staňkem a tím jsem zásadně 

změnil svůj život. Vykročil jsem do neznáma, z mé ulity, kde mně bylo „dobře“, protože jsem 

neznal nic „pestřejšího“. Záhy potom přišel „nečekaný šok“. Dostal jsem nabídku, abych napsal 

společně s prof. Staňkem knihu, kde vyjádřím svoje myšlenky a svoji cestu jako laik z praxe… je to 

pro mě velká výzva, zvládnu to? Posuďte sami…. 

Všem, kteří mě na mojí cestě ovlivnili (i těm nejmenovaným), s úctou a pokorou za vše děkuji. 

Řešení a cesta toku změn…. Moje osobní, dynamická a pulzující filosofie DE LUCE 

Transformaci (neustálý tok změn a někdy také stagnace) si můžeme představit jako strom s kořeny, 

semínko v zemi, které čeká na vhodné podmínky pro svůj růst (začíná pulzovat), zakoření a vyráží 

vzhůru na světlo, vytváří kmen a korunu (mezi korunou a kořeny pulzuje míza, jako energie ČCHI mezi 

póly jin a jang). A tak se to v Přírodě opakuje stále… Zde uvádím velmi stručný příklad, jak jsem 

postupoval já. 

• Začal jsem u sebe, ukazovat na druhé (hledat viníka) je pouze důkaz (vlastním zrcadlem), že nechci začít u 

sebe 

• Našel jsem svoje „životní poslání“, svůj cíl cesty na zemi (smysl života, který se v průběhu života a psaní této 

knihy mění. Dimenzi svého duchovního smyslu života, jehož vývojovou metamorfózou právě procházím, 

který ještě plně nechápu). I u životního poslání platí rčení: „co na zemi, to na nebi“ (Slunce a konstelace 

planet, které jsou naše astrologické hodiny) 

• Našel jsem svoji víru, osobní filosofii (své kořeny, pohled na svět okolo sebe, pohled na to, v co věřím, čím 

se řídím), kdo jsem já (podle vývoje, poznání), ne nějakou „cizí“ filozofii nebo náboženství 

(kterému slepě věřím a nemohu na něm nic změnit, některé však byly pro mě inspirací), 

kterou se zaštítím a vytvořím tzv. emocionální matrici – tedy masku za kterou se schovám…! 

• Pochopil jsem rozdíl, co je dostat rybu (myšleno třeba dostat informaci) a naučit se chytat 

rybu (naučit se opakovaně zasadit tuto informaci do architektury souvislostí, porozumět ji) a 

pokračoval jsem na cestě poznání sebe sama, tím jsem začal vnímat i společnost (dá se 

uvést na příkladu: dostat chleba, naučit se péct chleba), jaká je, co se v ní odehrává, jak reaguje atd.  

• Vývojová triáda s metamorfózou v podobě (proces sebepoznání a sebeovládání): „nezávislý, závislý a 

vzájemně závislý“ a jejich vývojová metamorfóza s pulzovou změnou (bod zlomu), se stala pro mě mapou, 

která mi ukázala místo, kde se nacházím. Moje „životní poslání“ je mým kompasem (např. společně s 

konstelací planet od mého narození a po celou dobu života ve vzájemné dynamické rovnováze v UNIVERZU), 

https://www.awashop.cz/stanek-peter-c2706/
https://www.awashop.cz/chytat-rybu-c2779/
https://www.awashop.cz/chytat-rybu-c2779/
https://www.awashop.cz/metamorfoza-c2857/
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„víra v sebe“ (můj pulzující život, vnitřní odolnost, pevný bod, o který se může jedinec opřít v případě 

ohrožení, rozpouštím své programy a bloky), znamená pro mě rozhodnutí: směřuji tímto směrem (mám 

jasný smysl života, poslání, nové poznání a soužití s Přírodou ve fyzické a duchovní rovině) (str. 216)  

• Frekvence Země (Schumannova fregvence 7,83Hz), str.126 

• Příroda (její pestrost, různorodost, diverzita, plasticita, koloběh a pulzování), její pozorování, pochopení, 

napodobování a léčení sebe sama a současně také Přírody (tedy moje puzzle: dynamická architektura 

souvislostí, rovnováha Jin a Jang, cyklování) 

• Plasticita, je zásadní proces, který je nastartován po „Bodu zlomu“, pokud není zablokován (str. 147) 

• Dynamická architektura vzájemně oboustranně propojených souvislostí v UNIVERZU 

• Poznání a pochopení významu a smyslu „BODU OBRATU“ a „BODU ZLOMU“ ve svém osobním vývoji, jak 

dovnitř, tak i vně (homeostáza) 

• Víra (pevný bod v nás), tzv. kořeny předků, propojení vývojových linií a smyslu koloběhu života 

v UNIVERZU (podobný kanál mají rostliny a zvířata, kterým si mohou předávat zkušenosti i dovednosti, 

napříč kontinenty, tzv. efekt sté opice) jsou mě důležité pro vývoj v osobní i společenské rovině 

• Obnovení toku tvoří duchovní energie, kterou mám nyní zablokovanou, je pro mě klíčovým bodem mojí 

metamorfózy s pulzovou změnou (nastartuje se obnovení toku, plasticity – proces samoléčení ducha) 

• Stále je a bude v mém životě něco nepoznané, nepochopené, přestože jsem měl několikrát pocit, že už 

tomu rozumím, potom jsem však opět zjistil, že jsem to stále nepochopil a žil jsem v omylu. Proto jsem si 

připustil možnost se mýlit (nedokonalost), tím jsem se dopracoval k poznání, že „ŠTĚSTÍ a ŽITÍ“ je ta odměna 

na mojí cestě životem 

Musí každý projít pulzovou změnou a emotivním prožitkem? Podle názoru prof. Staňka asi 80 % lidí ano, ale 

zbylých 20 % to má tzv.“ ve výbavě“ (stačí jim k transformaci nové informace, znalosti a studium). Kdy lze emotivní 

prožitek nahradit setkáním s člověkem (nebo díky získaným informacím a díky vlastnímu poznání), který vám 

pomůže (podobně jako mně prof. Staněk), a vnitřním vývojem kombinovaným s hledáním, poznáním (informace, 

nebo tato knížka) a změnou myšlení a pohledu na svět v souladu s přírodními zákony? 

• Informační vývojová transformace (cca 20 % populace) a emoční vývojová transformace (80 % populace), 

mezi těmito póly (body obratu) pulzuje vývoj ve společnosti, kde fungují stejná pravidla, „staré vzorce a 

programy“ myšlení 

• Pro změnu „starých vzorců a programů“ myšlení (například v podobě úspěchu, honby za ziskem, 

konzumního způsob života, žití na dluh atd.) je nutná vývojová transformační změna s metamorfózou a 

pulzem prostřednictvím „BODU ZLOMU“, která se realizuje ve správný čas, který nastává, když jsou splněny 

všechny podmínky pro realizaci této změny v UNIVERZU! 

Aplikace Paretova pravidla 80/20 na bod obratu a zlomu: je potřeba min. 20 % jedinců (kteří prošli tzv. informační 

transformací) z celé společnosti, kteří jsou schopni ovlivnit zásadní dění ve společnosti (prostřednictvím emoční 

transformace), v tomto případě se pohybujeme mezi „body obratu“. Pokud je však „Bod obratu“ překonán, proces 

směřuje k polarizaci a nárůstu extrému. Následkem překonání „bodu obratu“ dochází k destrukci společnosti 

(samodestrukce systému) s následným „bodem zlomu“. Současně v této fázi (cca maximálně 1 % populace) pracuje a 

vytváří podmínky pro vznik nové společnosti 

SAMODESTRUKČNÍ PROCES v sobě vždy obsahuje zárodky nového života, protože max. 1 % POPULACE 

ovlivňuje a tvoří po „BODU ZLOMU“ BUDOUCNOST NOVÉ SPOLEČNOSTI (realizuje se proces samoléčení)! 

Laik se zamýšlí: přispívám něčím v běžném životě a má to smysl? 

• Třídím domovní odpad včetně přírodního a minimalizuji ho, škoda, že se netřídí kovy do kontejnerů 

• Nekupuji jídlo do zásoby, abych jej nemusel vyhazovat, pokud mně přesto nějaké zůstane, schovám je pro 

domácí drůbež u mojí mamky 
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• Moje malá zahrádka na terase (panelákový dům) je z 60 % divoká, bez mého zásahu, objevují se na ní běžně 

ptáci, motýli, včelky a další hmyz (mají tu zdroj vody a úkryty), různé bylinky (testuji to v praxi a pozoruji stav 

již třetím rokem) jitrocel, divizna, šrucha zelná, popenec atd. (skladby bylin se v průběhu času z části změnila) 

• Piji vodu z kohoutku 

• Chodím si pro kávovou sedlinu do sousední kavárny a dávám ji na terasu nebo na zahrádku k mamce  

• Divoké bylinky sbírám v lese nebo louce na Vysočině, nekupuju je v lékárně 

• Nepoužívám téměř žádné chemické přípravky v domácnosti 

• Omezil jsem svoji osobní spotřebu (nákup spotřební zboží), nemám televizi 

• Používám slovo „skromnost“ v praxi 

• Chodím do přírody, pozoruji ji, snažím se pochopit procesy a principy, které se v ní odehrávají (lesní kalamita 

z působená škůdci, ale škůdci působí i na polích, sucho a nedostatek pitné vody atd.), díky tomu vnímám 

částečné to, co se děje kolem nás je důležité pro moji změnu a také změnu našeho chování k ostatním lidem 

a Přírodě 

• Píšu tuto knihu, která je pro mě učebnicí (pro vývojovou osobní transformaci), ke které se vracím, stále ji 

upravuji, měním, prochází neustálou proměnou… 

• Poznávám, posiluji a regeneruji vlastní vnitřní soudržnost (integrita, resilience, víra v sebe) dovnitř i vně 

v dynamické rovnováze a procházím procesem „sebeovládání“ prostřednictvím vlastní transformace (zánik 

a zrození nového poznání o sobě, práce na vnitřním stínu) 

• Podle mínění laika i takové drobnosti mohou být sněhovou koulí, která se na konci stane lavinou (tzv. efekt 

sněhové koule), protože lidé okolo nás jsou „spícími sněhovými koulemi“ a čekají na probuzení, aby se přidali 

k lavině změn. Dnes již nestačí kroky jednotlivců (po osobní transformace), nebo skupin (např. dny bez aut, 

zalesňování atd.), je nutná změna životního stylu, myšlení a také koordinovaná spolupráce 

transformovaných skupin (kolektivní spolupráce spotřebitelů) v rámci států nebo kontinentů s ohledem na 

měnící se podmínky ve společnosti, Přírodě a UNIVERZU (většinová populace to však považuje zatím za 

utopii). 

• Položte si otázku, kolik odpadu a obalů vyhodíte Vy a vaše rodina za den, týden měsíc? Můžete do změnit? 

Ano, ale to vyžaduje změnu postoje a trochu více přemýšlení, důsledků a odpovědnosti vůči sobě, druhým a 

přírodě. A pokud to změníte, stáváte se příkladem pro druhé, kteří vás mohou následovat a v tom se 

objevuje skrytá síla „sněhové koule (příklad pro druhé). 

• Nekupuji mimo sezónu ovoce (borůvky, maliny, jahody atd. pěstované v umělém prostředí, nebo 

přepravované tisíce km, tělo je při jejich pravidelné konzumaci v zimním období zmatené a narušuje to jeho 

přirozené cykly), kladu si otázku, zda mě stojí potěšení z chuti ovoce za ničení životního prostředí a 

oslabování vlastního imunitního systému (ovoce je vhodné konzumovat přímo ze stromu nebo to, co se urodí 

v našem zeměpisném pásmu) 

• V případě jedince může platit tzv. „efekt motýlích křídel“, kdy i mávnutí jediného motýlího křídla, může z 

dlouhodobého hlediska za určitých předpokladů, způsobit obrovské síly a změny počasí 

Jeden ze signálů Univerza na mojí cestě za poznáním 

Kořeny předků: sedím v čajovně, hodiny ukazují 19.36, právě zhasla svíčka na stole, a já měl pocit, že zemřel můj 

otec. Ležel asi 2 km ode mě, na nemocničním lůžku. Byl jsem u něj před tím na návštěvě a vycítil jsem, že odchází ze 

světa, v očích neměl život (byl jsem poslední z rodiny, kdo ho viděl živého, naposledy vydechl 20.20 téhož dne, tuto 

informaci jsem se dozvěděl až druhý den ráno). Po roce, 22. listopadu 2017, sedím ve stejné čajovně, v tutéž dobu 

jako před rokem a vzpomínám na svého otce, popíjím oblíbený čaj a najednou vidím něco pod stolem, shýbnu se, 

jsou tam dvě mince. Jedna z nich je mince štěstí FENG SHUI zlaté barvy se čtvercovým otvorem uprostřed, ta druhou 

je jednoeurovka.  

• Vnímal jsem zvláštní pocit, jako by to byl nějaký „SIGNÁL UNIVERZA OD MÉHO OTCE“ (informační sít mezi 

lidmi) 

https://www.awashop.cz/herbar-c1491/
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Po návratu z čajovny jsem zážitek vyprávěl svým dcerám, společně jsme poslouchali skladby od Lisy Gerrardové a 

vzpomínali na otce. Zajímavá příhoda!! Tuto příhodu jsem pochopil jako vzkaz Univerza, že otec neodešel do záhrobí 

přes řeku STYX, nalezené mince byli pro převozníka CHÁRONA. Možná jsem blázen a nepochopil jsem správně tento 

vzkaz Univerza, kdo ví? Den po Vánocích jsem se vydal k řece, kde otec trávil dětství a hodil obě mince do řeky. Za 

chvíli jsem zpozoroval na obloze hejno kachen, které mě zdravily a mířily k severu. Jejich hejno mělo tvar obrácené 

jedničky a tím končí můj příběh rozloučení s otcem. 

Sám přesně nevím, jestli to, co jsem vám popsal, mělo a bude mít nějaký smysl nebo význam pro pochopení přírody a 

Univerza. Čas ukáže… 

Motto mého otce Josefa: pokud ti někdo brání v tvé cestě, třeba „politika, bývalý režim“ neskláněj se, máš svou čest, 

snaž se být chytřejší, studuj, poznávej, abys nemusel být závislý…ale, „vzájemně závislý“ (aby tě společnost 

potřebovala třeba jako výjimečného odborníka), to nejde poručit, to musíš pochopit a žít (slzy v očích), asi je nikdy 

nevyslovil, ale přesto podle něho žil a řídil se jím celý život… 

• Poselství mého otce: čest a neohýbání zad před nikým, jen sám před sebou, díky píli, vytrvalosti, 

znalostem, odborností a dovednostem, je udržet se na špičce (nebýt závislý na společnosti či systému) 
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9. Jak můžeme vnímat a následně obnovit homeostázu Přírody a 

člověka v UNIVERZU? 

Současná civilizace se dostala do stavu, který si můžeme představit následovně. Ve velkém stadiónu (velkou výletní 

loď s veškerým pohodlím) jsou desítky lidí, mohou se kdekoliv volně pohybovat, mají dostatek prostoru a v podstatě 

o tom, že je tam ještě někdo jiný, kromě nich nikdo neví. Postupně se stadion plní, až je úplně 

zaplněný, protože začíná úžasný program, tlačí se tam další lidé, zvyšuje se tlak, vznikají drobné 

konflikty, napětí houstne a blíží se efekt „teplé sodovky“. 

Následně zhasne proud a nastane panika, my se v tomto příběhu nacházíme v bodě, který je těsně 

před výpadkem proudu (někteří již stadion opouštějí, protože tuší, co bude následovat). Lze 

zamezit výpadku proudu nebo eliminovat a minimalizovat jeho následky? Nad touto otázkou se zamýšlí miliony lidí 

na celé planetě a hledají cestu nebo řešení? 

Reálný příklad stavu můžeme vnímat v Amazonských deštných pralesích (plíce a srdce planety), kde původní 

domorodí obyvatele žádají současnou civilizaci (vládu a jiné světové organizace), aby zastavila likvidační kácení 

původního divokého pralesa, kde žijí od nepaměti (hrozí jejich genocida, část populace již odešla do měst a opouští 

původní tradice a soužití s přírodou, podlehli konzumu), Vyspělá civilizace říká, my ale potřebuje (patří státu) tuto 

půdu vykácet, abychom mohli těžit ropu, suroviny a pěstovat potraviny pro nás a celý svět. Jak tuto situaci vyřešit? 

Každá strana konfliktu má svou pravdu, která ji opravňuje k realizovaným činům! Jak tento patový stav vyřešit? 

Podobné situace jsou na celé planetě a žádná strana nechce ustoupit, protože má svůj důvod, svoji pravdu. 

• Tento reální příběh je jednou z mnoha křižovatek, kterým je lidstvo denně vystavováno (kácení pralesa, 

vypouštění chemických látek do přírody, produkce emisí, těžby ropy z břidlic atd.) Je to jeden ze signálů, kdy 

jednotlivci i lidstvo ztrácí zdravý vztah k lidskému životu a Přírodě v UNIVERZU 

• V džungli si domorodí lidé pomáhají (mají potraviny zadarmo), nemusí odcházet do měst, kde žijí lidé 

sobecky (potraviny si musí kupovat) a domorodci tomuto světu nerozumí 

• Lidská civilizace v dnešní době zapomíná odkud jsme vzešli (Příroda a UNIVERZUM jsou naší matkou, tělo-

duše-duch) 

• Univerzum přirozeně vytváří homeostázi člověka a Přírody, totéž platí pro naši civilizaci, člověk však svou 

činností vychýlil rovnováhu jedním směrem, a to ve formě destrukce Přírody a žití na její úkor 

Většina populace si řekne, to nemá smysl, co já mohu na této celoplanetární situaci a jejich problémech změnit? To 

musí udělat stát, politici a vládnoucí elita! Existuje jiné řešení? Ano existuje, jen dobře nevíme (někteří už ano, ale 

ještě to společnost nevidí nebo nevnímá, protože neexistuje jednoduché, všeobecně aplikovatelné řešení pro celou 

planetu), jakou cestou jít a co přesně a v jakou dobu udělat! 

• Pro uvědomění potřebujeme jako jednotlivci vidět extrémy, které v nás vyvolají emoce (slzy, vztek, vytočení, 

tlak a následně potlačené se uvolnění díky prožitku) abychom prošli prožitkem a udělali změnu 

Z historie a pozorování ale vím, že cesta existuje a je potvrzována opakovaně po celou dobu historie planety Země! 

• Jednou z možností je nic nedělání, ponechání procesu regenerace Přírodě (dát ji prostor na její regeneraci) 

a přizpůsobovat se probíhajícím změnám tak, aby se nenaplnil „EFEKT UVAŘENÉ ŽÁBY“ (zastavit kácení 

pralesa a nechat volný prostor pro kulturu původních obyvatel, kteří jsou spjati s přírodou) 

• Pochopit co se děje v přírodě a napodobit celý proces (v souladu s přírodním ekosystémem) s využitím umělé 

inteligence, robotizace a moderních technologií zmírnit a napravovat současné škody, které lidstvo 

napáchalo 

• Ponechat současný stav a čekat, jak bude „vypadat stadion, až se rozsvítí světla“ pokračovat v současném 

konzumním způsobu života) 
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PRAVIDELNÝ POBYT BEZ MOBILNÍHO TELEFONU V PŘÍRODĚ PODPORUJE FYZICKÉ I DUŠEVNÍ ZDRAVÍ, ČÍM 

DÉLE TAM POBÝVÁTE, TÍM SE CÍTÍTE LÉPE. 

V JAPONSKU JE OBLÍBENÉ KOUPÁNÍ V LESE, TERAPIE SHINRIN-YOKU, KTERÁ VNÍMÁ A POZORUJE PŘÍRODU 

KOLEM SEBE VŠEMI SMYSLY. 

Pobyt a osvěžující koupel v přírodě ve vás navodí klid a pohodu (zapomenete na uspěchanou dobu plnou stresu), 

zastavení je tedy ideální stav ke srovnání myšlenek v hlavě. Násilí a násilné přesvědčování nevede k očekávanému 

cíli, je nutný emotivní prožitek, jde o osobní, svobodné rozhodnutí, a s tím spojená změna každého jednotlivce, 

kterou vnímá pozitivně, vědomě a ztotožňuje se s ní.    

Obnovení homeostáze člověka (na individuální a skupinové úrovni) prostřednictvím vývojové transformace (někteří 

ji mají již za sebou a mohou být příkladem a učiteli pro ostatní) je, dle laického názoru, jednou ze základních 

podmínek pro obnovení homeostáze s Přírodou v UNIVERZU. A současně platí, že Příroda je náš mocný a moudrý 

spojenec, který nám podává ruku, abychom zvládli vlastní homeostázi s ní. 

• Obnova a regenerace vlastní vnitřní soudržnosti (resilience, sebeovládaní, víra a poznání sama sebe), 

jedince, rodiny, skupiny atd. je obranou před nastupujícími změnami ve společnosti (přicházíme do období, 

které je na konci cyklu, kdy se obrací vše tzv. vzhůru nohami, míra abnormalit je velká a vidíme ji všude, to 

jsou signály bezpečnostních protokolů tzv. „bod obratu“, po jejich překročení přichází „bod zlomu“ 

s transformační pulzovou změnou a kvalitativní změnou podmínek pro život, rozvoj plasticity ve všem), které 

působí na „ROZKLAD VNITŘNÍ SOUDRŽNOSTI JEDINCE I SPOLEČNOSTI“ 

• Osobní a celoplanetární vývojová metamorfóza s pulzovou transformační změnou v souladu s Přírodou a 

jejími cykly v UNIVERZU str. 224 

• Osobní vývojová metamorfóza spočívá v procesu vývojové změny ze „zúženého tunelového vidění světa“ 

(např. honba za ziskem, úspěchem mocí, spotřebou, bojem s klimatickými změnami), kdy jsme v tunelu a 

vidíme pouze černo-bílý obraz reality a na následně vyjdeme z tunelu, nastává „bod zlomu“, vidíme 

„barevný svět“ (dojde ke změně myšlení, poznání nebo víry v sebe, a to se transformuje do změny životního 

stylu v souladu s přírodou, spustí se proces plasticity a naváží se nových vazby se vším v dynamické vzájemně 

provázané rovnováze v novém prostředí). 

• Bez zdravého lesa (plíce matky přírody) který je plný života, neexistuje zdravá voda, která je krví země a 

současně umožňuje život (i člověku) na planetě ZEMI (Viktor Schaberger). Tato obecná „pravda“ je také 

jednoduchým klíčem k našemu pochopení stavu ve kterém se nacházíme. 

Co navrhujete Vy, jaké máte zkušenosti? Podělte se s ostatními a inspirujte je!  

VAROVÁNÍ: Podle OSN (2019) pomůže pouze rychlé a celosvětové řešení: šetření půdy, konzumace menšího 

množství masa a přestat plýtvat … Čas se ale krátí – příští desetiletí rozhodne.  
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10. Cesta desetiletím metamorfózy, poselství na závěr z pohledu laika 

Lidé a celá naše civilizace vstupuje do desetiletí metamorfózy. Co to znamená? Laik to nazývá: lidská vývojová 

transformace na jedné straně do nového ekosystému UNIVERZA („Barevný svět“) nebo na druhé 

straně do digitálního virtuálního ekosystému. 

Pokud platí základní zákon přírody (zjednodušeně: dynamická rovnováha v prostoru), jedná se o 

vzájemně, oboustranně provázaný systém souvislostí, mezi člověkem a Přírodou v Univerzu. 

Potom není možné, aby zničená příroda na celé planetě a její stav, který se „každý den“ zhoršuje, 

neměla žádný vliv na člověka a dění v Univerzu. Tuto nerovnováhu vnímám v přírodě, ale plně si to možná někteří 

neuvědomují, co to přesně znamená (ano i Mezivládní panel vědců pro změnu klimatu a jeho zpráva z května 2019 již 

jasně ukazuje, že situace, ve které se nyní nacházíme, stručně a jasně řečeno, směřuje k opakovanému kolapsu 

civilizace na mnoha úrovních)! Zde je několik základních faktorů: 

• Vysoké zadlužení států, nerovnost a rostoucí napětí mezi ELITOU a MASAMI (polarita s narůstajícími 

emocemi a nerovností, jak příjmovou, tak majetkovou) 

• Neochota a nechuť, vytvořit společnou akci všech vyspělých států (ztráta plasticity a neschopnost reagovat 

na nové podmínky), na koordinované a rychlé změně současného stavu na Zemi, protože čas na změnu, se 

každým dnem krátí, možná už je tento běžící proces nezvratný (to je pravděpodobnější varianta) 

• Klimatické změny, dále se zhoršující podmínky pro život lidí a jejich obživu, ale i nárůst různých extrémů ve 

společnosti a Přírodě 

• Masy z chudých částí planety se dávají do pohybu (nová vlna migrace) 

Cílem této dynamicky se rozvíjející knihy (její obsah roste jako cibule, od středu do všech směrů v dynamické 

rovnováze dějů ve společnosti a naopak) je pojmenovat a pohledem laika ukázat, co vidí kolem sebe a jak na 

uvedené děje reaguje vlastní vývojovou metamorfózou. To, co probíhá v současnosti na planetě je, z pohledu laika, 

vývojová metamorfóza sebepoznání člověka a také celé civilizace! Tato informace nebo tento proces však 

v rostoucím toku senzací a negativních informací zapadá (naplňuje se tzv. efekt vařené žáby). 

Ano můžeme burcovat všechny kolem sebe a zachraňovat přírodu, ekonomiku, zničené oceány atd., ale neméně 

důležité je věnovat pozornost záchraně lidského druhu (vývojová metamorfóza jedince a tím i celé společnosti, 

civilizace, protože vše je oboustranně provázané). Pokud platí dynamická rovnováha v prostoru (JIN a JANG 

v prostoru, 3D model), která je provázaná v celém Univerzu. Potom je jasné, že dění na planetě Zemi je obousměrně 

provázané se změnami v celém Univerzu a to, co se odehrává na zemi je důsledek daleko širších souvislostí, než je 

na první pohled zřejmé, protože to souvisí s celou historií lidské civilizace od jejího vzniku na Zemi (počátek člověka 

na Zemi). Nad námi je inteligence (duch), která stvořila tento dokonalý a pestrý život na planetě Zemi a nejen zde. 

• Osobní transformace, rychlé přizpůsobení měnícím se podmínkám, je další velmi důležité sdělení této 

knihy (nikdo jiný to za Vás neudělá), které ovlivní vás (mně) i další jedince, a společnost (stejně tak vás 

mohou ovlivnit jiní lidé nebo i tato kniha). Pokud jste dočetli až sem, víte, že i laik prochází touto osobní 

metamorfózou sebepoznání a umožnil Vám, čtenářům, nahlédnout pod pokličku tohoto procesu, abyste 

pochopili, o co se jedná a o čem píšu. 

Současné změny na planetě mají hlubší rozměr (fyzický i duchovní) a přesahují moje laické 

znalosti 

Nějaká vyšší inteligence v UNIVERZU „naprogramovala“ Přírodu, vegetaci, zvířata a člověka. Dějí se procesy, které 

nemůžeme ovlivnit (zrození, smrt, dýchání, krevní oběh atd.) a které probíhají podle předem daného 

naprogramovaného scénáře. Z toho mě, laicky odvozeno plyne, že i tento proces, před kterým není stojíme není 

náhoda, ale jde součást komplexního, vzájemně dynamicky, obousměrně provázaného ekosystému, který vyšší 
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inteligence „naprogramovala“. Tím mám vytvořila pevné mantinely našeho vývoje na planetě v interakci 

s UNIVERZEM, jako živým organismem. 

• O vývojových fázích člověka na Zemi, jsem se dočetl v knihách, které popisovali výpovědi Edgara Cayceho. 

• Změny, které vnímáme na povrchu Země (klimatické změny a zrychlování informací a veškerého života na 

Zemi) však probíhají také uvnitř planety Země (země se zahřívá, zvyšuje se její frekvence, zvuk atd.) a také v 

Univerzu (o těchto dějích nemám žádné informace a předpokládám provázanost celého Univerza) 

• Klimatické změny (signál přírody) v architektuře vzájemně oboustranně provázaných souvislostí znamenají 

pro člověka i Přírodu zrychlenou vývojovou metamorfózu (rychlé přizpůsobení svého vývoje novým 

podmínkám, které člověka sám vyvolal svojí činností) na planetě Zemi v Univerzu. 

• Metamorfóza člověka a Přírody probíhá v dynamické vzájemně provázané rovnováze Jin a Jang v prostoru 

(3D model) a hledá novou rovnováhu (proto vidíme množící se extrémy každý den všude kolem nás) 

• Pokud tedy člověk udělal celoplanetární krok „AKCI“, spustil tím i proces, jehož dalším krokem je 

„REAKCE“, výsledkem je „SYNTÉZA“ 

Zjednodušená triáda: Člověk – Příroda – UNIVERZUM (planetárním systémem se Sluncem je zdrojem 

duchovního působení). Člověk je katalyzátorem (urychlovačem) v tomto procesu (například probíhající 

klimatické změny, intenzivní celoplanetární činnost člověka a další viditelné a neviditelné procesy 

v Univerzu) změn. Co tyto změny vyvolané člověkem způsobí? 

Klíčová otázka pro každého z Vás, kteří jste dočetli až sem. Čemu dáme přednost, nebo čemu, budeme věnovat náš 

„drahocenný“ čas, kterého ubývá?! Budeme ho věnovat boji s kůrovcem, migraci, klimatickým 

změnám, zalesňování, elektromobilitě, udržitelnému rozvoji, honbou za majetkem, ekonomice, 

která směřuje do spotřební recese? Máme volbu. Můžeme svůj čas a energii věnovat svojí (své 

rodině a také sobě) vývojové metamorfóze sebepoznání (sebeuvědomění, sebeovládání, duchovní 

rozvoj). Pro tuto vývojovou metamorfózu jsou důležité informace a jejich propojení do 

souvislostí. Nebo, může dál jedinec pokračovat ve svém způsobu života, pozorovat (podobně jako, 

když jedete vlakem nebo autobusem) jak se kolem nás se mění svět a Vy jste v bublině dopravního prostředku, sedíte 

na měkkých pohodlných sedačkách s perfektním servisem (naplní se „EFEKT VAŘENÉ ŽÁBY“?). 

Neexistuje žádná univerzální cesta nebo řešení, lze ale říci, že informace, vnímaní změn, které se kolem nás dějí, 

vzájemná komunikace a sdělování si těchto změn (ve skupinách lidí, kteří se o to zajímají), jsou klíčem k nalezení 

cesty pro každého z nás. Někteří mohou najít inspiraci v různých knihách, nebo filmech nebo při setkání se 

zajímavými lidmi. Mě inspiroval např. film AVATAR, kdy, pro diváka na počátku, byl boj původní obyvatel marný díky 

přesile, přesto se to, díky věrnému spojenci Přírodě podařilo (proto je důležitá je víra a poznání sebe, vše je vzájemně 

propojené a probíhá toku dynamické rovnováhy)! 

Stojí lidstvo a jednotlivci na křižovatce (prahu), kdy si můžeme vybrat různé cesty? 

• Digitální vývojová transformace, přechod do digitálního ekosystému (Technokracie, DVS) 

• Přírodní vývojová transformace do nového ekosystému Univerza společně s dalšími, kteří již vykročili nebo 

teprve vykročí do „Barevného světa“ 

• Zablokování procesu transformace, setrvání na současné cestě kapitalismu 21. století, postupná atomizace 

jednotlivých obyvatel a následné zhroucení systému (proces vývoje nelze zastavit) 

• Pro mě, zatím neznámé, další, vývojové transformační cesty, v různých rodinách, oblastech, komunitách, 

státech, národnostech atd. 

Všechny cesty jsou možné, nutné, mají smysl z pohledu UNIVERZA (vývoj každého jedince a současně i celku) a 

pravděpodobně všechny vedou k cíli, pro každého je cíl, v tomto životě jiný, a proto existuje dynamická rovnováha 

bílé a černé, která se pro některé stává „barevnou“ (to je smyslem celé osobní i společenské vývojové metamorfózy). 

https://www.awashop.cz/cayce-edgar-c1906/
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• Nyní probíhá zrychlená vývojová metamorfóza jedince (dovnitř), společnosti (vně) v homeostázi s věrným 

společníkem Přírodou (v celku) v UNIVERZU 

• Jako příklad popisu vývojové metamorfózy, jsem uváděl čolka (motýla atd.), který touto změnou prochází 

při svém přirozeném vývoji, ke zrychlení procesu dochází při zhoršení podmínek (ve vhodném prostředí 

čolka nic nenutí k vlastní metamorfóze), více na str. 125, 206 

Můžete člověka, který projde kolem vás vnímat jako přítele, nebo nepřítele (tzv. tunelové vidění“), smyslem 

probíhající transformace je, propojovat a inspirovat lidi (aby se nebáli objevovat sami v sobě to co cítí a nebát se 

tohoto poznání) na této cestě, nikoliv je přesvědčovat, je to dobrovolná svobodná volba každého z nás. 

To, co vidíme kolem nás, je pouze zrcadlením stavu, ve kterém jsem já a každý člověk na planetě Zemi. Protože 

pokud platí zákon homeostáze (dynamická rovnováha uvnitř a vně), tak je člověk propojen s Přírodou v Univerzu. A 

pokud ničí člověk Přírodu kolem sebe, tak vlastně ničí člověk sám sebe (vidíme stav našich lesů, polí a vodních toků, 

které jsou obrazem našeho vlastního stavu v celé civilizaci)! 

• Někdo očekává blahobyt v DEMOKRACII, díky moderním technologiím, umělé inteligenci a robotizaci 

(kapitalismus 21. století prochází metamorfózou, nastupuje TECHNOKRACIE s virtuálním digitálním 

ekosystémem), bez ohledu na důsledky pro přírodní prostředí a vztahy mezi lidmi 

• Další skupina očekává příchod krize, kolaps civilizace a má strach z přicházející změny (je na venek pasivní, 

pozoruje, kritizuje situace a současné dění ve světě, má informační a emoční matrici, polarizuje se, protože 

nechce přijít o své životní jistoty, nebo má emoční bloky a traumata) 

• Další očekávají očistnou duchovní obrodu a přechod do „5. dimenze“ 

• Pro některé může být důležité získávat nové potřebné znalosti (uvnitř sebe i vně), informace a 

transformovat se  

• Někdo prochází osobní vývojovou metamorfózou a připravuje se na pulzovou změnu, která je průpravou 

(testem osobní integrity, vnímavosti, přizpůsobivosti a víry v sebe) na přicházející změny 

• Kudy vede cesta pro každého z nás? Co si o tom myslíte Vy? 

Nastat může cokoliv. Člověk je hybatel osobní transformace a Příroda je jeho věrný spojenec v UNIVERZU, člověk 

má volbu „BOJ“ (současný stav), nebo změnu myšlení a jejím výsledkem bude „SPOLUPRÁCE s PŘÍRODOU 

v UNIVERZU. 

Už nestačí pouze diskutovat, hádat se, jak řešit současnou situaci, vyžaduje to od nás rázně vykročit a reagovat na 

přicházející změny vlastní vývojovou metamorfózou, čas ubývá! Procesy již probíhají od konce minulého století a 

dále se zrychlují (podobně jako rychlost připojení k internetu, který nám může být příkladem rychlosti probíhajících 

změn, pokud se ohlédneme do minulosti, co bylo před 5, 10 nebo třiceti léty). Například podle astrologie procházíme 

změnou věku ryb a vodnáře, a to jen, drobný příklad ještě významnější, či méně významných vývojových cyklů 

v UNIVERZU. 

• Tento vývojový proces nazval výstižně i docent Václav Cílek „VĚK NEROVNOVÁHY“, ale také to můžeme 

nazvat „OBDOBÍM EXTRÉMŮ A NÁRŮSTU POLARIZACE a NESPOLUPRÁCE“ 

Každý neustále prochází vlastní metamorfózou v jedné, nebo více oblastech, podle úrovně vlastního poznání (vztahy, 

rodina, majetek, práce, zdraví, moderní technologie, příroda, duchovní svět atd.), ale tato vývojová metamorfóza, 

kterou nyní procházíme, nám nedává již více času, vyžaduje reakci, nebo jinou volbu, které je na úvaze každého z nás. 

To, o čem mluvím, je vynucená změna. 

Metamorfóza, o které mluvím, je metamorfózou planetární (podobně, jak se musí přizpůsobovat, na jedné straně 

Příroda konání člověka, tak i na druhé straně i člověk, se musí přizpůsobit Přírodě, a tato celoplanetární změna 

člověka působí na UNIVERZUM, které reaguje tak, že se mění podmínky na planetě Zemi). Myslím si, jako laik, že 
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současná změna již přichází z vnějšku, tedy „cyklická reakce z UNIVERZA“ (člověk, před reakcí již nemůže utéci, ani to 

nemůže, jak je zvykem, nechat na další generaci potomků). 

Proč si laik myslí, že je celoplanetární transformace tak důležitá? Někteří si možná řeknou, že jsem blázen, i tak to 

může někdo vnímat. Jedním příkladem, proč, je tato proměna důležitá, je astrologie (působení planet) a druhým 

důvodem je celoplanetární působení člověka na planetě a v jejím okolí (dříve to bylo pouze lokální působení, a 

přesto opakovaně civilizace zanikaly), tím člověk vychyluje rovnováhu nepřírodním způsobem. Působí tak přímo na 

dění v UNIVERZU, důsledkem je celoplanetární působení UNIVERZA (co vysíláš to dostaneš, nebo co zaseješ, to 

sklidíš) na člověka. 

• Náhodná, chaotická a neuspořádaná čísla se začnou opakovat, nebo gradovat (např. 1929, 1939, 1969, 

1989, 2019), to signalizuje přicházející změny, které rozpozná ten, co vnímá tok života v UNIVERZU (inspirace 

od Ondřeje Habra) 

• Jak se na tento celoplanetární vývoj v čase dívá astrologie (podle Ondřeje Habra nazvaná „jízdní vývojový řád 

lidstva“)? To můžete sledovat v měsíčních i ročních předpovědích na Youtube od různých astrologů. 

• To, co nyní vidíme v Přírodě, nám jen ukazuje, jak člověk podléhá vlastní sebedestrukci a nechápe, že Příroda 

a UNIVERZUM jsou živé organismy, které na globální akci člověka reagují celoplanetární reakcí (princip 

dynamické rovnováhy v UNIVERZU). Člověk a Příroda je vzájemně provázaná v dynamické rovnováze 

v UNIVERZU, a to co činíme Přírodě, činíme vlastně člověku. 

V médiích slyším neustále o změnách klimatu (klimatických změnách), kůrovcové kalamitě, nedostatku srážek a 

suchu, nedostatku vody a potravin na planetě, Ale zapadá jeden klíčový fakt, nebo informace. Přes všechny tyto 

velmi důležité události okolo nás, zapadají informace o metamorfóze, kterou prochází planeta Země (zvyšuje svoji 

teplotu, vibrace a zvuk). Je to náhoda, že ve stejnou dobu se dějí jevy na povrchu, uvnitř i vně planety? Možná se 

dějí i změny na Slunci a v celém Univerzu a my to nevíme, nebo je nám to zatajeno, nevím. Pokud tuto hypotézu 

rozvineme, je jasné, že změny vně a uvnitř planety Země, mají zásadnější význam, než se dozvídáme z médií! 

• Klimatické změny na planetě jsou pouze signálem (varovnou světlicí nebo „BODEM OBRATU“) zásadnějších a 

hlubších změn, kterými současná civilizace nyní v koloběhu vývoje prochází a které budou následovat po 

překročení „BODU zlomu“ (zánik starého a vznik nového) v celém UNIVERZU,  

Co si o této hypotéze hlubších změn v UNIVERZU myslím? 

Pokud rozvinu to, co vidím v přírodě na člověka, můžeme očekávat: 

• Ostrůvky lidí, kteří budou jiní než ti ostatní, změny nebudou probíhat ve stejném čase a plošně, budou mezi 

nimi velké rozdíly 

• Civilizace bude postupně napadána jinými škůdci (ekonomická krize, tvrdý brexit, migrace, rozklad rodiny, 

boj člověka proti člověku, válka atd.) 

• Budou dále vzrůstat teploty, bude suchou, důsledkem bude další ztížení podmínek k přežití na planetě, 

zasažené ostrůvky se budou dále zvětšovat, nastane konec života těch, co se nepřizpůsobí změnám a 

nebudou dostatečně odolní (podobně jako schnoucí stromy v lesích a vymírající, nebo nerodící se populace 

hmyzu a ptactva) 

• Příchod nových lidí do nových zemí (stěhování národů od rovníku k severnímu pólu) 

• Na povrchu, již klíčí zárodky nového života, nové společnosti jedinců, kteří přežili vnitřní a vnější 

vývojovou metamorfózu a pokračují dále ve svém životě a rozvoji 

• Vyžaduje to od nás celoplanetární koordinovanou reakci propojených jedinců (skupin, národů atd.), 

abychom eliminovali ztráty při „nárazu do zdi“ (většinová populace považuje společnou akci nebo vůbec 

nějakou potřebnou reakci za zbytečnost a utopii) a následné přizpůsobení se novým podmínkám o obnovu 

toku (plasticita) ve vzájemně provázaných vazbách v UNIVERZU 
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Děkuji úctou a pokorou všem, kteří dočetli až sem a věnovali této knize svůj drahocenný čas, v této 

dynamické době.  

Inspirací, nám všem, na této transformační cestě do příštího desetiletí, může být motto:  

Moudrý muž dělá, ale neužívá toho, co je uděláno. Tvoří, ale nevládne tomu, co je stvořeno. Dokončuje 

díla, ale nevychloubá se (je odpoutaný od svého ega, ale současně ví, že ho má, a to je přirozené). Nemluví 

a ti co chtějí (chápou význam tohoto citátu), mu naslouchají, rozumí a následují ho… (upravený citát TAO) 

 

 

 

 

                                                                                          LAIK, Brno 10.10.2019 

 

 

 

 

Nestojíme před žádnou „katastrofou“, které bychom se měli bát, pouze to pro některé z nás znamená, 

anebo bude znamenat, transformaci z „Tunelového vidění světa“ do „Barevného světa“. Zreálnění 

pohledu na stav věcí (v Přírodě a ve společnosti), nám na základě vlastních a získaných informací, umožní 

„akci a reakci“, nebo „akci a ne reakci“ na probíhající změny (to je volba každého z nás) v dynamické době 

kapitalismu 21. století, ve které se nedá ani na chvíli zastavit! I zastavení a ujasnění si životního cíle, je 

volba („akce“, která vyvolá „reakci“) každého z nás. 
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11. Termíny 

Achillova pata, je příměr zranitelnosti (slabé místo systému), který může končit smrtí, podobně jako u bájného 

bojovníka Achillea 

Ákáša (vesmírná kronika, paměť země, univerzální duch nebo také kolektivní nevědomí) pochází ze sanskrtu a 

znamená všeprostupující „duch“ nebo „éter“. Podle teorie britského biologa Ruperta Sheldraka (1942) jde o paměť 

přírody, nebo dokonce Země jako takové a nazývá ji „morfogenetické pole“ 

Amazonské pralesy (produkují cca 6 až 20 % světového kyslíků) jsou bohaté a unikátní, zejména proto, že téměř 

nehoří (pouze nízko u zemně, sice pravidelně, ale déšť je většinou brzy uhasí). Současné, umělé vypalování člověkem, 

je může nenávratně zničit, pokud to nastane, a lidé zasadí biliony stromů na ploše o rozloze celé Brazílie, rozmanitost 

a vzájemná provázanost ekosystému, která je pro Amazonský prales unikátní se, „nevrátí ani za deset milionů 

let."  Jejich umělé vypalování, za účelem zisku, jen dokresluje současný stav společnosti, na planetě Zemi. 

Astrologie nám nabízí obraz, na který se můžeme podívat, když probíhají v našem životě nějaké změny, kterým 

nerozumíme. Také můžeme říci, že astrologie není nástroj, k přesnému rozpoznání budoucích dějů, ale nástroj 

k uvědomění si a rozložení planet a jejich pozic, v životní partii, není však jasné, co sehraje v této partii duch s tělem, 

důležitá je však neméně i interpretace astrologa (Richard Stříbrný) 

• Podle Ondřeje Habra je astrologie „jízdní vývojový řád lidstva“ 

• „Duchovní působení“ na civilizaci a člověka, představuje planetární systém se Sluncem z pohledu Richarda 

Stříbrného 

• Přírodní a planetární cykly jsou vzájemně propojené v dynamické rovnováze v UNIVERZU 

• Astrologie je nauka ducha (nástroj na rozpoznání typu lekcí, která nás čekají), popisuje materiální a duchovní 

věci 

Přizpůsobivost (adaptibilita, plasticita) je schopnost se adaptovat na změny v přírodě, podle Darwina přežijí ti, kteří 

se dokážou přizpůsobit nejen změnám prostředí, ale také novým podmínkám k životu (klíčový faktor pro přežití 

druhů na planetě), pokud se nepřizpůsobí, následuje “efekt vařené žáby“ 

• I přizpůsobivost má svoji diverzitu a extrémy v polaritách, které způsobují „Bod zlomu“ 

Architektura souvislostí (AS) je dynamická metoda (odborný termín), způsob pracování s informacemi z různých 

oborů, kterou při své práci používá evropský prognostik prof. Peter Staněk. Jde o komplexní vhled do činností 

člověka, v různých oborech a s tím spojenými důsledky, které člověk svojí činností i rozhodnutími udělal a do 

budoucna udělá 

• Slabinou tohoto může být systému ztráta zdroje informací (např, mazání informací z médií v průběhu času., 

informace nebudou k dispozici, dezinformace, manipulace spojená s cenzurou a propagandou) a jejich toku 

(klíčový v tomto systému je člověk, jeho schopnosti a jeho adaptace na změny) 

• Slabinou je také časová náročnost na pravidelné zpracování dat v této dynamické době a také to, že se 

mohou stát současné ověřené zdroje nepravdivými např. změnou majitele média, politickou situací, 

kybernetickým zásahem, cílenými dezinformacemi a manipulacemi tajných služeb, UI (umělá inteligence) 

může cíleně vytvářet neznatelný posun v informačním toku a čase atd. 

• Na vše výše popsané slabiny se dá najít způsob řešení, zdrojem informací je člověk, Příroda a Univerzum, 

které pulzují mezi sebou (jsou v homeostázi), tzn. pozorovat přírodu a vnímat zprávy a signály i v ní 

• Každá informace v sobě obsahuje pravdu i lež, jsou v dynamické rovnováze (Jin a Jang), příroda informaci 

nedělí na pravdivou a nepravdivou, ale vnímá jí jako různorodou (barevnou) ve všech souvislostech, a proto 

nemá stálou polaritu, ale pulzuje (neustálý tok informací a dějů)! 

https://www.awashop.cz/achillova-pata-c2835/
https://www.awashop.cz/architektura-souvislosti-c2727/
https://www.awashop.cz/stanek-peter-c2706/
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• Umělá inteligence (UI) již v současnosti používá architekturu vzájemných souvislostí díky strojovému učení, 

analýze metadat, a proto dnes můžeme modelovat předpovědi počasí, vývoj klimatu za 20 až 100 roků, 

rozvoj populace, průmyslu, vesmíru, ale také plnit kapříky pro digitální „zlatý rybník“. 

• Dynamická architektura souvislostí je syntéza rozumu a meditace – emocí v jeden provázaný celek 

Autistické firmy: firmy mají pocit, že žijí v jiném světě (žijí sami sebou, okolní svět je příliš nezajímá) a nechápou 

pohledy a potřeby zaměstnanců, obyvatel a ostatních partnerů. Jedním z příkladů jsou fintech firmy, investiční a 

hedgeové fondy, startupy atd. 

Bývalý režim, termín, který označuje období od roku 1948 do roku 1989 a byl spojen se socialistickým zřízením naší 

společnosti pod vlivem Sovětského svazu 

Bionická síť přírody je propojení všeho se vším v rámci celého Univerza, propojuje všechny 4 prvky (Země, Voda, 

Vzduch Oheň), mezi kterými pulzuje voda jako nositelka informace (podobně jako to funguje v lidském těle) 

Bod obratu a bod zlomu jsou signály opakujícího se vývojového cyklu, které vidíme v Přírodě nebo ve společnosti 

jsou tzv. „bezpečnostní protokoly“ (hranice, meze) můžeme nazvat „BODEM OBRATU“ (akumulují se protichůdné 

polarizující energie), kdy je možné ještě zvrátit a obnovit přirozenou dynamickou rovnováhu provázaných vztahu 

v UNIVERZU, po překročení této hranice nastává „BOD ZLOMU“ (je naplněn „EFEKT VAŘENÉ ŽÁBY“, přelomový 

okamžik, přestupní práh, pulzová změna na kterou je potřeba velké množství energie, kumulace transformačních 

podmínek s následujícím přelomovou změnou, kdy probíhá i dostředivý a  odstředivý pohyb současně,), po kterém 

následuje jednosměrná vývojová pulzová transformační změna (vzniká silná paměťová stopa tzv. ENGRAM) 

v morfologickém poli v UNIVERZU) to je stav, kdy přestávají platit původní podmínky a platí nové, současně se mění i 

kvalita (zrod života, odchod ze života, bod varu atd.), kterým se musíme přizpůsobit, abychom přežily my nebo 

cokoliv v UNIVERZU. Projevem blížícího se „bodu zlomu“ je nárůst extrémů a polarizace a současně platí, že již jsme 

schopni tuto transformační změnu zvládnout a přizpůsobit se novým podmínkám. Klíčová z pohledu jedince 

(civilizace) je v tomto vývojovém procesu „VÍRA V SEBE“ (vnitřní odolnost a schopnost se přizpůsobit vnitřním i 

vnějším podmínkám v UNIVERZU). 

• Většinu života trávíme mezi „BODY OBRATU“, ale ve svém vývoji se posouváme pouze prostřednictvím 

„BODŮ ZLOMU“ 

Cirkulární ekonomika: cílem je současný lineární model zdroj−produkt−odpad transformovat do uzavřeného okruhu, 

ve kterém se odpad stává zdrojem pro výrobu jiného produktu, to funguje formou homeostáze v přírodě, kdy stromy 

odchází (dřevo se rozkládá po dobu desítek roků a je zdrojem potravy pro spoustu živočichů) a přichází (rozkládající 

se dřevo je živnou půdou pro semenáče) nové stromy, a tedy les zůstává! 

Diverzita (různorodost) jedním z přírodních zákonů UNIVERZA a tvoří soudržnosti (čím větší je diverzita, tím větší je 

soudržnost a naopak) nebo resilienci.(odolnost, ohebnost), diverzita a její pulzování (pokles nebo růst) se stává 

hybatelem zásadních změn v lidské populaci i přírodě, které jsou vzájemně provázané s dalšími procesy v přírodě a 

UNIVERZU. 

Dekarbonizace ekonomiky, termín, který vyjadřuje proces snižování škodlivých emisí způsobený činností člověka, 

zejména spalováním uhlí 

Desertifikace půdy probíhá zejména v Africe a Číně, jde o degradaci půdy a území která se postupně mění na stepi, 

pouště a polopouště. Příčiny najdeme ve změně klimatu a činnostech člověka, např. intenzívní zemědělství, 

odlesňování a pastevectví. Tím dochází k úbytku vegetace, zvětšuje se větrná a vodní eroze půdy. Nyní se realizují 

velké projekty s názvem „Velká zelená zeď“ v Číně a napříč Afrikou v délce 8 000 km. 

https://www.awashop.cz/bod-zlomu-a-obratu-c2889/
https://www.awashop.cz/diverzita-c2864/
https://www.awashop.cz/resilience-c2721/
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DE LUCE a Kompas: jednoduchá filosofie v podobě návodu Cesty k PŘÍRODĚ, podle které se může člověk 

snáze orientovat ve svém poznání, rozvoji, vývoji (kde se nacházím, jaké vazby mám, jsem v homeostázi 

s přírodou nebo nejsem atd.) a pozorovat tak souvislosti mezi přírodou a sebou samým, jako osobou. 

Filosofie De LUCE v sobě obsahuje soubor puzzle, které jsou pro mě významné v mém poznání, učiněném v životě 

(DE LUCE je propojení dynamického cyklování a pulzování, dynamické rovnováhy Jin a Jang, dynamické architektury 

souvislostí, triádou vztahů: a jejich vývojovou metamorfózou (závislý, nezávislý a vzájemně závislý), a také umění 

chytat rybu). DE LUCE je propojení (homeostází) člověka a Přírody 

Digitální ekosystém je závislostní prostředí, které můžeme také nazvat virtuální realitou (v reálném životě člověk 

tráví stále méně času), v tomto prostředí člověk díky chytrým telefonům a internetu prožívá svůj život (digitální 

ekosystém je protikladem reálného života). Vznik digitálních států, 5G sítí a očistná, cyklická krize tento proces 

urychlí. 

• člověk se tomuto systému stále více přizpůsobuje, přestává žít v reálném světě a tím se vzdaluje přírodě 

(postupně ztrácí pud LIDSKÉ sebezáchovy a roste digitální závislost) 

• většina prodávaného zboží a služeb bude mít nemateriální podobu 

• vše co člověk bude potřebovat k životu najde v tomto digitálním ekosystému 

Digitální hloupnutí (digitální demence) je důsledkem a přímo souvisí s rozvojem moderních technologií, postihuje 

nejčastěji mladou generaci, která není schopna v běžném životě řešit svoje každodenní problémy, to způsobuje např. 

úzkosti, deprese, nadváhu (narušují se přirozené procesy v mozku). Pro tuto generaci je řešením únik do virtuálního 

světa sociálních sítí, kde nemusí řešit problémy reálného života a stávají se, díky mobilu a připojení k internetu, 

závislými. Je tlumena mezilidská komunikace (z očí do očí a neverbální komunikace) s projevenými emocemi a je 

nahrazena virtuální komunikací na sociálních sítích. 

Digitální hygiena (klid od technologií), vypnout telefon na hodinu, den, týden, měsíc a jít do přírody, nebo odjet na 

dovolenou (kde není signál), kde je klid, ticho, kde mizí většina strachů, úzkostí, stresu, kde mohou přicházet nové 

nápady a mizí nesoustředěnost a závislost tzv. „rozplétá se začarovaný kruh“ a nacházíte hranici mezi užíváním 

technologií a závislostí na nich. Nacházíte hranici mezi užíváním technologií a závislostí na nich, tzv. dynamickou 

rovnováhu a osobní integritu jedince a následně i společnosti. 

Digitální virtuální stát (DVS, technokracie, ekonomika digitálních platforem), současný digitální věk s sebou přináší i 

změny v oblasti státu. Na obzoru se rýsují nové státy, můžeme je nazvat Digitálními virtuálními státy, které jsou 

vytvářeny nadnárodními korporace. Tyto korporace se pravděpodobně stanou klíčovým faktorem uspořádání nové 

civilizace, nebudou mít hranice ani národnosti. DVS bude mít svoji měnu, bude zaměstnávat lidi, bude vyplácet 

penze, bude mít vlastní dopravu, zdroj energie, potravin, vlastní zdravotnictví atd. Pořádek v novém digitálním státě 

bude zajišťován prostřednictvím tzv. sociálního bonusu, kontrolované společnosti a dalších technologických 

alternativ. Počet obyvatel bude větší, než má Čína a Indie dohromady. Více str. 93 

• Digitální virtuální státy se mohou stát zastřešujícím prvkem digitálního ekosystému a používají vlastní 

digitální virtuální měnu 

• Čeká nás vývojový střet současné civilizace a DVS (ekonomiky digitálních platforem) se zlatým rybníkem? 

Divoká příroda, panenská příroda bez zásahu člověka, kterou už asi u nás nikde nenajdete, ale možná v divočině 

Čergov, Amazonských pralesích nebo na Sibiři 

Dopaminová digitální závislost, dopamin je látka, která se vytváří při stimulaci mozku a tím se vytváří závislost, 

podobná závislosti na drogách. Tohoto poznatku se využívá při konstrukci programů a různých her, které vytváří 

závislostní vztah (např. uspokojení ze zpětné vazby) a poškozují kognitivní funkce mozku. Děti klíčových manažerů a 

majitelů těchto digitálních firem mají používání sociálních sítí zakázané! 

https://www.awashop.cz/de-luce-c2760/
https://www.awashop.cz/digitalni-ekosystem-c2842/
https://www.awashop.cz/digitalni-demence-c2843/
https://www.awashop.cz/digitalni-hygiena-c2877/
https://www.awashop.cz/digitalni-virtualni-stat-c2834/
https://www.awashop.cz/divoka-priroda-c2766/
https://www.awashop.cz/dopaminova-zavislost-c2876/
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• sociální sítě ničí základy fungování společnosti a lidé jsou snáze manipulovatelní a dostávají rybu, která je 

předem „upravená“ o dopaminovou závislostní složku 

Dostat rybu (myšleno třeba dostat informaci, chleba, peníze) je termín, který vyjadřuje stav, kdy člověk něco dostane 

zadarmo a nemusí pro to nic udělat, nic se učit, je to pohodlné. Příště natahuje automaticky ruku a 

chce to znovu a neváží si toho. Stává se tak závislý na dostávání ryby (nemusí nic dělat ani měnit). 

• Například dávky, dotace, dary jsou projevy a formy „dostat rybu, dávat rybu“ (otrok a 

otrokář) 

• Současně digitální společnosti systém „dostat rybu“ zdokonalili o návykovou digitální dopaminovou složku 

(digitální závislost na dění v této realitě), která ničí přirozenou resilienci 

Naučit se chytat rybu (naučit se získávat informace, naučit se péci chleba) je termín, který vyjadřuje dovednost, jež 

se člověk naučí, váží si naučené dovednosti, zná její hodnotu a umí ji opakovaně používat, to nejpodstatnější je, že 

dokáže učit druhé. Stává se nezávislým, protože si osvojil dovednost chytat rubu. (dovednost chytat rybu navozuje 

rovnováhu a odpoutává člověka od závislosti dostat rybu). Systém „dostat rybu a naučit se chytat rybu“, můžeme 

chápat jako koloběh dynamické rovnováhy Jin a Jang. Dovednost získáte opakovaným používáním, nikdo jiný vám v 

tom nepomůže, to je pouze vaše cesta! více str.266 

• Dovednost chytat rybu si ověříte tak, že budete schopni dosáhnout svého cíle, aniž byste potřebovali při tom 

svého učitele. A tuto dovednost budete schopni dále propracovávat (sám sobě učitelem) i předávat ostatním 

Druidé: byli výjimeční znalci přírody, filosofie, zákonem druidů bylo pravidelné setkávání, výměna informací, shoda a 

přizpůsobení se změnám (hlavní princip koloběh, neustálá změna) 

Dynamická (nebo také pulzující) architektura souvislostí je termín, který je doplněním významu „Architektura 

souvislostí“ (termín prof. Staňka), obsahuje navíc faktor pulzace (život, pohyb dovnitř i ven a naopak), 

který probíhá mezi člověkem, přírodou, UNIVERZEM a naopak. Architektura souvislostí je doplněna o 

pozorování přírody a pro mě jedním ze základních puzzlů poznání v mém životě (cyklování, dynamická 

rovnováha Jin a Jang, vztah: závislý, nezávislý a vzájemně závislý, umění chytat rybu) 

• Architekturu souvislostí můžeme ve zjednodušení připodobnit k šachovnici s figurkami, kdy každý pohyb 

figurky ovlivňuje děj na šachovnici a není nevýznamného pohybu, který by nemohl mít v dalších tazích fatální 

důsledky v podobě Matu. 

• Architekturu souvislostí si také můžeme představit jako knoflík přišitý na látku (která má tisíce vláken) ve 

srovnání s knoflíkem položeným na látku, pokud zvednete přišitý knoflík, tak s knoflíkem zvedáte i vlákna 

látky, to znamená jeden knoflík je propojený se všemi vlákny na látce přes Architekturu vzájemných 

souvislostí 

• Každá informace z pohledu Jin a Jang v sobě obsahuje pravdu a lež, které jsou v dynamické rovnováze a nelze 

oddělit pravdu a lži stejně jako Jin a Jang. Můžeme se o to neustále dokola snažit, ale je to z principu 

nemožné. Můžeme ale tento fakt přijmout a udělat další pulz 

• Dynamickou architekturu souvislostí lze použít jako nástroj pro osobní transformaci, z více stran přesně 

odhalí, kde máte zablokovaný tok energie, a tak vám umožní vidět sebe bez různých matricí, masek, odhalí 

stav vašeho EGA atd. 

Efekt městského tepelného ostrova představuje vyjádření vlivu městské výstavby na teplotu vzduchu, která je vyšší 

ve městech než v jejich okolí, rozdíl teplot může dosahovat až 8 °C, což je způsobeno jejich rozlohou i vysokou 

hustotou zástavby např. v Bratislavě, Brně nebo Praze, tento příměr jde použít i v jiných oblastech 

Efekt motýlích křídel (teorie chaosu, Edward Norton Lorenz), i velmi malé změny v některé oblasti mohou vést 

k dramatickému vývoji na jiném, vzdáleném místě. Tato teorie chaosu (můžeme použít i pro lidské jednání) může 

https://www.awashop.cz/chytat-rybu-c2779/
https://www.awashop.cz/druide-c1706/
https://www.awashop.cz/architektura-souvislosti-c2727/
https://www.awashop.cz/efekt-motylich-kridel-c2873/
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vysvětlit, proč někdy i obrovské úsilí a enormní tlak, nemá žádný nebo příliš nepřiměřený výsledný efekt a naopak 

titěrný, až malicherný počáteční impulz, může mít obrovský konečný přínos 

• Mávnutí motýlího křídla na jednom konci světa způsobí tajfun na druhém konci  

Efekt plovoucího ledovce, my lidé vidíme nad hladinou pouze 5 až 10 % ledovce (špička), pod hladinou je však skryta 

neviditelná část, kterou tvoří zbylých až 95 % ledovce. Tento příměr nám demonstruje fakt, že vidíme pouze malou 

špičku (část celku, problému, skutečnosti) a nedokážeme tedy vnímat jeho velikost z pohledu celého ledovce 

(viditelná malá špička, kterou bagatelizujeme, může způsobit zkázu Titaniku). 

Efekt vařené žáby, tento pojem lze chápat jako příměr, kdy je žába v hrnci, ve kterém vzrůstá teplota, žába se 

přizpůsobuje měnící se teplotě, až se uvaří, protože díky pomalé změně teploty, nebyla schopna reagovat a vyskočit 

z hrnce, aby se neuvařila. Proto se tento příměr používá v případech, kdy lidé nereagují na změny např. v přírodě a na 

přirozeně se měnící podmínky nereagují (obraz současné civilizace) 

• Současný stav změn se stále zrychluje a dnešní reakce již zítra nemusí stačit! 

• Negativním důsledkem rychlého přizpůsobování se měnícím podmínkám je rozvoj „digitálního ekosystému“, 

kdy člověk přestává žít reálný život (protipól reality v přírodním ekosystému) 

• Dynamické změny (vývojová celoplanetární metamorfóza) ve společnosti a civilizaci, vystavuje globální 

populaci novým podmínkám (klimatické změny a její provázané příčiny a důsledky), které vyžadují reakci. 

Nepochopením tohoto procesu může dojít tzv. „EFEKTU VAŘENÉ ŽÁBY“ 

• Po překročení hraniční teploty („BOD OBRATU“, rezistence) nastane jednosměrka s názvem „BOD ZLOMU“, 

proběhne pulzní transformační změna, kdy se změní podmínky pro život a žába se uvaří. V bodu zlomu 

dochází k naplnění „efektu vařené žáby“. V případě včasné reakce (kdy je žába schopna ještě včas 

zareagovat na změnu podmínek vody) na tzv. bezpečnostní signály v podobě tzv. „bodu obratu“ , žába 

vyskočí včas z vody, a tím se nenaplní bod zlomu (nenastane její uvaření). 

Efekt sněhové koule, funguje v pozitivním i negativním slova smyslu, zjednodušeně řečeno, je to stav, kdy myšlenka 

nebo skupina lidí na sebe nabalují další příznivce a zastánce stejné myšlenky, nebo názoru skupiny lidí, politické 

strany atd. 

• I malá koule může způsobit velkou lavinu s katastrofálními důsledky (i jedna myšlenky může inspirovat tisíce 

a miliony lidí), i malý potok může způsobit velkou povodeň 

• Klíčové je načasování spuštění sněhové koule a její obsah, který může být spouštěčem laviny 

• Lidé okolo nás jsou sněhovými koulemi a čekají, aby se přidali k lavině změn 

Efekt sté opice: pokud si jedna opice osvojí nějakou dovednost a pak to po ní opakují ostatní v určité chvíli nastane 

stav, kdy tuto dovednost umí všechny opice na planetě, předají si tuto dovednost nebo zkušenost kanálem, který 

zatím lidí neznají (možná „morfologické pole“). Tento efekt platí u zvířat, rostlin a možná i člověka (kořeny předků a 

jejich propojení s námi)? Možná.) Takto by se dal stručně a zjednodušeně popsat smysl tohoto efektu. str. 215 

Efekt teplé sodovky, tento termín se používá pro označení zvyšující se teploty, která podporuje uvolňování 

CO2 (skleníkový plyn) z oceánů, testuje si nás, a postupně zvyšuje teplotu na planetě Zemi 

Emoční matrice, (Erich Pinchas Fromm) je blok (ulita, obrana, myšlenkový program nebo vzorec, emoční blok), který 

okolo sebe vytvářím, dalo by se to také nezvat maskou, zakrývám sám sebe, navenek se chovám 

tak, jak ode mě očekává okolí a potom se schovám do svého vnitřního světa - tzv. ulity (tam nikoho 

nepustím, to je mé nitro, které nikomu neukážu, ani tam nikoho nepustím), neprojevuji žádné 

citové emoce (bojím se zamilovat, seznámit, projevit svoje emoce atd.) a používám lež. Jedním ze 

způsobů, jak odstranit emoční matrici, dle mého názoru je důvěra, odvaha (odstranění vlastního 

strachu ze svého rozhodnutí nebo projevení vlastních emocí) a láska. 

https://www.awashop.cz/efekt-varene-zaby-c2838/
https://www.awashop.cz/digitalni-ekosystem-c2842/
https://www.awashop.cz/efekt-snehove-koule-c2837/
https://www.awashop.cz/emocni-matrice-c2726/
https://www.awashop.cz/emoce-c1801/
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• EMOČNÍ MATRICE BLOKUJE OTEVŘENÍ SE POZNÁNÍ, PŘIJÍMÁNÍ INFORMACÍ, OSOBNÍMU ROZVOJ, ZDRAVÍ A 

LÁSCE (zachovává současný stav, přestože již nemá setrvávání v tomto stavu logiku, ani smysl) 

• Informační matrice je filtr, přes který si některé „negativní“ informace k sobě nepustíme „neslyšíme a 

nevnímáme je“ abychom neztratili tzv. „dobrou náladu“ (a tzv. zajeté koleje svých jistot a zvyklostí) 

• Emoční matrice se projevuje například v podobě nezájmu o partnerské vztahy, klimatické změny 

(nevnímáme toto nebezpečí), degradaci přírody včetně vody atd. 

ESG (Environment, Social, Governance), synonymum nových pravidel podnikání a investování, kde klíčovou roli hrají 

slova jako udržitelnost, odpovědné investování nebo zelené investice. 

Fagocytóza: pohlcování cizorodých buněk, funguje u člověka, vody, země, vzduchu a přírodě obecně 

FAANG je zkratka pro elitní technologický klub (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google), GAFA viz níže 

FED je Federální rezervní systém (centrální banka) USA, jejím šéfem je nyní Jerom Powell 

Fenomén FOMO (sociální úzkost) můžeme vyjádřit jako strach ze zmeškání něčeho zajímavého na sociálních sítích, 

mobilním telefonu, drží nás v šachu, máme nutkání jej neustále kontrolovat a sledovat (neustále vědět, co se okolo 

děje a potřebou reagovat) 

• Online obsah na sítích může být natolik mentálně i fyziologicky přitažlivý (vytváří závislost), že udrží děti 

vzhůru ještě několik hodin poté, co se odebraly k spánku (potom jsou unavené a nejsou schopni se 

soustředit, to má pak důsledky na jejich zdraví) 

Fenomén tzv. stáhnutých rolet: jde o proces vylidňování venkova a koncentrace obyvatel do měst, do roku 2050 má 

žít ve městech cca 70-80 % obyvatelstva, a navíc nás čeká populační exploze v Arabském okruhu a Afriky, která může 

zasáhnout také do velká města. Města tak vysávají obyvatele z venkova (přes týden je na venkově pusto, jsou 

zatažené rolety), kteří se na venkov vracení jen na víkendy nebo o prázdninách  

Filantropie je dobročinnost (charita), novodobý odpustek boháčů vůči chudé populací, která se nejčastěji realizuje 

formou nadací, důvodem vzniku nadací je, že současné státy nejsou pružné a inovativní v otázce odstranění chudoby 

Fotosyntéza je chemická reakce, při níž rostliny využívají vody, oxidu uhličitého a slunečního svitu k výrobě živin a při 

tom vytvářejí kyslík, který dovolí vznik stále komplexnějších, mnohobuněčných forem života na planetě Zemi, včetně 

lidí 

Fytoplankton, on-line mapa, produkce chlorofylu ve světových oceánech 

Generace X: název skupiny lidí, která se narodila v období 1965 až 1980 

Generace Y (Mileniál): název skupiny lidí, která se narodila v období 1981 až 1999 

Generace Z: název pro skupiny osob narozených po roce 2000, tedy 10 roků po rozpadu socialistického bloku a také 

v době, když již existoval internet, jedná se o velmi slabé populační ročníky ve srovnání např. „Husákovými dětmi“ 

• Je odkojena internetem, umí zakládat startupy, pracuje prostřednictvím internetu a zároveň chce hodně 

cestovat, byty se pro ně stávají téměř nesplnitelným snem, protože jsou příliš drahé, a navíc tato populačně 

slabá generace bude zatíženi daněmi, které zajistí důchody pro populačně silnou generací jejich rodičů (bude 

se ještě zvyšovat věk dožití 

GAFA: zkrácené označení digitálních nadnárodních společností Google (zdokonalil internetové vyhledávání) Amazon 

(vznik 1994, největší e-shop světa, a největší poskytovatel cloudů), Facebook (revoluční sociální sít) a Apple. 

https://www.awashop.cz/fagocytoza-c1217/
https://www.awashop.cz/fenomen-fomo-c2844/
https://www.awashop.cz/fotosynteza-c2862/
https://earthobservatory.nasa.gov/global-maps/MY1DMM_CHLORA
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Herakleitův princip: to, co společnost nebo jedince, přivede na vrchol, to se obvykle stává také tím, co společnost 

nebo jedince přivede do krize (očistný kolaps, po kterém následuje regenerace, transformace a opětovní růst, cyklus 

se opakuje) 

• Jako příklad mohu uvést fosilní paliva, jimž vděčíme za dynamický rozvoj současné populace (růst počtu 

obyvatel, zisků, spotřeby, moci atd.) a to podporuje oteplování, dynamicky roste spotřeba všeho. Fosilní 

paliva se tak mohou v příštích letech a desetiletích stát jednou z příčin dynamického kaskádovitého pádu 

současné civilizace. 

• Nic neroste věčně, ani do nebe ani strom, který na konci svého cyklu je zdrojem živin pro novou populaci 

semenáčků (opakující se cyklus, který je základní zákon přírody) 

• Krysí experiment je příkladem, kdy se opakovaně potvrdilo, že když populace dosáhne určité míry blahobytu, 

přestává mít chuť dál žít a nemnoží se, po dosažení určitého populačního bodu končí sama od sebe. Zhroutí 

se. Podobné symptomy spatřujeme i u lidské populace. 

• Herakleitův princip je klíčovým faktorem filosofie cyklů, které mají různou periodu, formu, rychlost a jsou 

vzájemně oboustranně provázané s Univerzem, to znamená, že se nedějí bez širších vzájemně provázaných 

souvislostí a vývojových procesů 

Histrión (herec na jevišti života nebo tzv. „zamrznutí chlapečků a holčiček“) je člověk s histriónskou poruchou 

osobnosti, je to sobec (chce, aby se o něho druzí zajímali, nejlépe starali) s povrchními city a emocemi. Histrión je 

výborný společník, bývá vtipný a atraktivní. Pohnutky pro chování histrióna mívají prameny v dětství (chová se jako 

malé dítě toužící po pozornosti a projevech lásky). Jeho rodiče se mu buď věnovali málo, anebo naopak až 

příliš. S poruchou osobnosti nelze nic dělat, protože postižený zpravidla odmítá připustit svoji poruchu a vinu hledá u 

ostatních 

Humánní společnost, je název pro společnost, která považuje za klíčový prvek člověka, jako svobodnou bytost  

Hydroxyl vzniká rozkladem molekul vody ultrafialovým zářením Slunce, působí jako detoxikace atmosféry, je velmi 

reaktivní a účinně oxiduje většinu plynů, které mění na oxid uhličitý a vodu. Hydroxyl je součástí organických látek 

alkoholů, fenolů a organických kyselin. Pro čištění vzduchu v budovách od kontaminantů se používají hydroxylové a 

ozonové generátory. 

Chronos a Kairos, Chronos popisuje čas běžící lineárně z bodu A do bodu B, kdy mezi nimi plynou hodiny, minuty či 

vteřiny. Kairos tvrdí, že vše se děje ve správný okamžik, a zároveň, že vše existuje jen v přítomnost (bod zlomu, černá 

díra, škvíra mezi světy). Podle Kairos je čas cyklus opakujících se přítomných okamžiků a Chronos se vyskytuje jen v 

naší hlavě.  

Impact investment je způsob byznysu, jemuž nejde jen o profit, ale i o pozitivní ekologický a sociální dopad 

(ekologické a sociálně citlivé podnikaní), problém však je, že je postaven na materiálním principu, který je 

orientovaný pouze na zisk, realizovaný nejkratší cestou, jen se maskuje „ekologickým a sociálním dopad“. 

Informační a duchovní tok nebo pulz je transformační vývojový proces, které je sladěn s přírodními zákony a 

planetárními a dalšími cykly tak, že umožňuje transformační civilizační pulzovou změnu s „bodem zlomu“, díky této 

změně se obnoví informační materiální a duchovní tok (který byl blokován informačním materiálním tokem) ve 

vzájemné dynamické rovnováze v UNIVERZU (umožní změnu myšlení a obnovení duchovního toku u jedince, 

společnosti a civilizace) 

Informační tok v provázané síti vztahů zajišťuje dynamickou rovnováhu života jak uvnitř systému, tak vně systému, 

tento stav nazýváme homeostáza: Tento informační tok má několik dimenzí, ve kterých probíhá přenos informací, 

například: chemická, světelná, zvuková, chuťová, emocionální, tepelná, éterická, energetická, elektro-stimulační, 

magnetická, tlaková, kvantová, nemateriální atd. Pohyb informačního toku vymezují bodu zlomu a obratu, v těchto 

https://www.awashop.cz/herakleituv-zakon-c2836/
https://www.awashop.cz/histrion-c2845/
https://www.awashop.cz/hydroxyl-c2753/
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bodech může být tok zesilován, zeslabován nebo úplně přesušen a opět na jiném místě obnoven s novým 

propojením a vztahem. Například v mozku probíhá informační tok v 7 dimenzích podle prof. Staňka. 

IPCC, zkratka pro Mezivládní panel pro změnu klimatu, který byl založen v roce 1988 z iniciativy OSN a ve spolupráci 

se větovou meteorologickou organizací (WMO) a Environmentálním programem spojených národů (UNEP) kvůli 

potřebě objektivního hodnocení problému změny klimatu.  

Jin a jang je symbolem rovnováhy v podobě grafického symbolu, Jin a Jang je symbolem rovnováhy v člověku uvnitř i 

vně (homeostáza), přírodě a Univerzu, je to jeden ze základních zákonů přírody a také pro mě jeden ze 

základních puzzlů poznání v mém životě (cyklování, architektura souvislostí, vztah: závislý, nezávislá a 

vzájemně závislý, umění chytat rybu) 

Joseph. E. Stiglitz, nositel Nobelovy ceny za ekonomii z roku 2001, ekonom, vysokoškolský profesor Kolumbijské 

univerzity a bývalý hlavní ekonom Světové banky 

Kapitalismus 21. století má základní zákon „HONBA ZA ZISKEM“, který se stal celosvětovou drogou a likviduje 

současnou civilizaci a Přírodu 

• Kapitalismus 21. století je zaslepen finančním ziskem a nikoho nezajímá, pokles biodiverzity je důsledkem 

lidské činnosti způsobené právě slepotou kapitalismu (důsledkem slepoty je náraz do překážky),  str.57 

Kaskádový efekt (dominový efekt) je proces, při kterém se jedním faktorem spustí proces příčin a následků, kdy s 

jedním pulzem se začnou řetězově spouštět další a další procesy (tok), které již nebude možné zastavit (i když u 

domina to lze, když víme, kde můžeme tok na její trase zastavit. 

Klimatická neutralita („uhlíkově neutrální), cíl Evropské unie, aby společnost nevytvářela více klimatických plynů, než 

jich dokáže zlikvidovat, cílem pro dosažení tohoto stavu je stanoven na rok 2050 

Knihovna palmových listů, jsou historické tisícileté záznamy indických mudrců zvaných „Rišiové“, kteří zaznamenali 

lidské osudy na palmové listy (palmový list je cca 3 cm široký a 30 cm dlouhý). Díky otisku pravého palce a výkladu 

Nádího (vykladač nebo čteč palmových listů) můžete získat vhled do vašeho životního příběhu a pro některé se může 

stát výklad palmových listů objevením netušených příležitostí a zvratů v životě. To, co pro někoho může být výklad 

z palmových listů objevením nových možností, inspirací, může pro ostatní být ztráta času atd. Každý jsme jiný a 

máme jinou cestu poznání, v tom je ta pestrost a různorodost na jedné straně obohacující, pro některé může být 

přítěží nebo přímo brzdou. 

Kobot je robot spolupracující s člověkem takzvaně ruku v ruce, současný trend v moderní výrobě a společnosti 

Konfiskační zdanění, díky němu by podle finančních elit ekonomika ztratila největší stimul, který spočívá v tom, že 

podnikatelé díky zisku a jeho akumulaci (růst bohatství a následně moci a popularity) dále rozvíjeli své podnikání 

a přicházeli s dalšími inovacemi. Proto raději zakládají nadace (charita), aby dále mohli kontrolovat efektivní tok 

vlastních peněz za účelem dosažení dalšího zisku a vzrůstající moci. 

• Příroda je stále vystavena tomuto konfiskačnímu zdanění, a přesto existuje déle než člověk, který se nechce 

dělit (např. v podobě podnikatelů, kteří žijí na dluh Přírody a nechtějí se dělit s Přírodou a splácet dluh, žijí 

tak i na úkor většiny) 

• Řada obyvatel byla například po 2. světové válce vystavena tomuto účinku (Benešovy dekrety, kolektivizace, 

znárodnění, opuštění republiky atd,) a zapomněla na dynamickou rovnováhu, důsledkem budou další kolapsy 

a války, až lidé pochopí smysl spolupráce a dynamické rovnováhy v Přírodě 

Konzumní vrchol je stav v ekonomice, kdy již dále neroste spotřeba, přesto, že je malá inflace a ekonomika je 

stimulována (vrtulníkové peníze, záporné úrokové sazby atd.), dochází k obratu ve vývoji, následuje k řetězení bodů 

zlomu (pokud je společnost nastavena na rostoucí spotřebu měřenou růstem HDP atd.) nastává TRANSFORMAČNÍ 

https://www.awashop.cz/kapitalismus-21-stoleti-c2858/
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BOD ZLOMU, krize a očistný kolaps, který způsobuje chaos, dochází ke zjednodušení procesů a následný nový řád a 

růst 

• V současné době přechází ekonomika do spotřební recese a státy a centrální banky se snaží stimulovat 

ekonomiku (poklesem úroků, kurzů měn, tisknutím peněz, investicemi do infrastruktury, energetiky, 

průmyslu, zemědělství, oddlužení firem a obyvatel atd.). Jde o bod zlomu nebo nastupující řetězení bodů 

zlomu?  

Krysí nebo myší experiment (Dr. John Bumpass Calhoun) opakovaně se potvrdilo, že když 

populace dosáhne určité míry blahobytu, už nemá chuť dál žít a přestává se množit. Civilizace 

zkrátka po dosažení určitého bodu bohatství končí sama od sebe. Zhroutí se. (u krys při 

nadměrném rozmnožení dojde k omezení plodnosti, krysy se začnou požírat navzájem, roste 

agresivita a jejich populace začne rychle klesat, naplňuje se tzv. Herakleitův princip nebo je to 

obecný zákon přírody?) Jde o tzv. samoregulační proces přírody, který zajišťuje dynamickou 

rovnováhu v UNIVERZU. Dr. Calhoun tvrdil, že bezútěšné účinky přemnožení hlodavců a důsledky jsou ponurým 

modelem pro budoucnost lidské rasy. Závěr Calhounova experimentu: jakmile se využije veškerý dostupný prostor 

a zaplní se všechny sociální role v hospodářské soutěži a permanentním stresu jednotlivců, následuje úplné 

zhroucení komplexu sociálního chování populace, což nakonec vede k zániku populace (která je pravděpodobně 

způsoben degenerační m procesem) 

Lhaní do vlastní kapsy je příměr, který vyjadřuje falešné povrchní popsání pravdy milosrdnou lží (zamaskovat pravdu, 

skrýt ji do vlastní kapsy) 

Marketingový mix je termín používaný v obchodě, který v sobě obsahuje veškeré marketingové aktivity, které daný 

subjekt používá ke svojí propagaci a na podporu prodeje (klíčová je pestrost, kreativita, různé prodejní kanály a 

modely). Klíčovými parametry mohou být tržní podíl, ziskovost, nové trhy a segmenty. 

Marketingový trojúhelník, tento model, který je založený na triádě „marketing–produkt–prodej“ používají 

obchodníci, podnikatelé i politici, pokud jeden dílek vypadne, dojde k bodu zlomu a systém se hroutí 

Metadata (uhlí 21. století, virtuální digitální zlato): digitální společnosti ukládají např. do cloudů tzv. metadata (kdo, 

komu, kdy a co píše např. šifrované podobě), díky metamorfóze „zlatého rybníka“ se tato data přemění na 

hotovostní tok, který neustále obnovují a tvoří nové formy (podobně jako neurální síť v mozku a tok informací) díky 

loajálním zákazníkům, jejich komunikaci, pohybu, spotřebě informací, služeb a zboží 

Metamorfóza (transformace, změna, vývojový proces zániku přes temnotu a nový zrod) je přirozená vývojová změna 

nebo proměna jedné kvality v kvalitu jinou (vývojový proces mezi jednotlivými cykly) zrychleným nebo zpomaleným 

vývojovým procesem při změně podmínek a okolí (např. teplo, chlad, znečištění) v UNIVERZU 

Mikrobiom je nový termín pro tzv. „druhý mozek“, který je součástí důležitého celku (mozek, střevo a imunitní 

systém), který vyrovnává stav a všechny procesy v člověku, mezi vnitřním a vnějším prostředím, navozuje 

dynamickou rovnováhu 

Mikrobiom půdy: biosložka v půdě, která zajišťuje homeostázi mezi vnitřním a vnějším prostředím, 

podobně jako u člověka zvířete nebo rostliny (stromu) 

Mikrobiom koruny stromu, možná byste si řekli, co je to za nesmysl, ale je to tak. V koruně stromů 

sídlí spousta živočichů, virů a bakterií, které se vzájemně ovlivňují a živí se vzájemné symbióze 

Model otrok a otrokář (ovce a pasák, masa a elita): vyjadřuje staticko-dynamický vztah ovládání (závislostní vztah 

ÚROVEŇ 1) otroka otrokářem (vztah nemá na jedné straně dynamiku (stagnuje, nevyvíjí se) v podobě změny polarity 

kdy z otroka se stane otrokář, nebo naopak se někdy se stává tento proces dynamickým a z otroka se stává otrokář-

změní se role), kdy si to oba uvědomují, neuvědomují nebo jen částečně uvědomují. Vztah otroka a otrokáře 

https://www.awashop.cz/herakleituv-zakon-c2836/
https://www.awashop.cz/calhounuv-experiment-c2872/
https://www.awashop.cz/metamorfoza-c2857/
https://www.awashop.cz/mikrobiom-c1799/
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můžeme vnímat jako dynamickou rovnováhu Jin a Jang, která se neustále mění (mění polaritu), pokud je však tento 

pohyb zablokován, jde o závislostní vztah „ÚROVEŇ 1“ 

• Závislostní model otrok a otrokář zůstává zachován, jen se mění parametry (např. peníze, informace, jídlo, 

svoboda, drogy, hra, chytrý mobil, zisk, příroda atd.) 

• Nadnárodní digitální společnosti dokáží současný kapitalismus 21. století transformovat do digitálního 

kolonialismu (otrokářství,) které vytváří závislostní stav napříč lidskou populaci (každý má nějakou závislost 

a tyto společnosti do dokáží zjistit a chytit nás na tučnou návnadu do „zlatého rybníku“, které dokáží dále 

transformovat v téměř nekonečný peněžní tok), zásadní zlom ve vývoji těchto společností nastal po roce 

2000 

Moorův zákon je ze zkušeností odvozené (empirické) pravidlo o exponenciálním růstu výkonu obvodů v elektronice 

(trend miniaturizace a koncentrace součástek). Tento zákon můžeme aplikovat například na budoucí vývoj „výkonu a 

ceny“ baterií do elektromobilů 

• „Počet tranzistorů, které mohou být umístěny na integrovaný obvod, se při zachování stejné ceny zhruba 

každých 18 měsíců zdvojnásobí.“ 

• Moorův zákon znázorňuje nepředvídatelnost tohoto oboru za 5 nebo 10 roků a jeho důsledky, popisuje tak 

důvod exponenciálního rozvoje, který vidíme v oboru digitálních technologií 

Mykorhiza je symbiotické oboustranně prospěšné soužití (mutualistický vztah, oboustranně prospěšný) kořenů 

vyšších rostlin a půdních hub se nazývá mykorhiza, základem je dynamický rovnovážný stav mezi organismy, pokud je 

narušen jde o parazitismus.  

Multi level marketing (MLM, síťový marketing) je zjednodušeně řečeno obchodní model postavený na 

pyramidovém systému řízení, kdy motorem růstu je vynucená spotřeba a dle mého zamyšlení vyjadřuje pouze stav 

současné společnosti (odraz stavu ve které se nacházíme), zisk na prvním místě a za jakoukoli cenu na úkor druhých, 

kteří se stávají otroky na spotřebě. Na jedné straně se tvoří extrémní příjmy úzké skupině lidí ve 

vedení, na druhé straně je velká skupina, která nakupuje předražené zboží s vidinou budoucích 

zisků. (malá skupina lidí vysává velkou skupinu lidí, která se díky systému MLM stává na spotřebě 

závislou a musí hledat další, kteří budou spotřebovávat). Tento typ společnosti je jedním z příznaků 

rostoucí příjmové a společenské polarizace společnosti, jako vývojové etapy lidstva. To příklad 

modelu kapitalismu 21. století v praxi. 

Nastolit totalitu: dle laického pohledu lze chápat jako příměr doby, kterou jsme prošli od roku 1948 do 1989 (bývalý 

„totalitní režim“) a nyní se její znaky začínají objevovat znovu v podobě zákazů a nařízení. Nastolování totality se 

stává jedním ze signálů přicházející změny a je důsledkem rostoucí polarizace ve společnosti (chudí a bohatí, západ a 

východ, vzdělaní a nevzdělaní atd.) 

Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky je příměr, který vyjadřuje neustálý tok změn, které jsou vzájemně oboustranně 

dynamicky provázané v prostoru, a tudíž není možné, aby stejná situace nastala dvakrát, i když se může jednat o 

stejnou osobu a řeku, protože vše okolo nás, včetně osoby a řeky, je neustále v pohybu (život na planetě Zemi je tok 

Informací, energie, prožitků, emocí, vzájemné komunikace atd, které jsou v neustálém pohybu a vzájemně se 

ovlivňují). 

Odpadkový toxický kolonialismus, vyspělé západní země od 80 roků minulého století uplatňují odpadkový 

kolonialismus vůči východní Evropě a asijským státům (Indonésie, Indie, Thajsko, Malajsie, Filipíny, Vietnam, Čína), 

tyto odpadky (papír, plasty, toxické látky atd.), znečišťují životní prostředky, země se brání změnou legislativy a 

odpadky vrací zpět (nemají technologie na skladování a zpracování tohoto odpadu, a navíc je to příliš nákladné). 

Ještě před cca 8 roky proudilo do Číny až 50 % světového odpadu, dnes toto množství výrazně klesá. Vyspělé státy 

https://www.awashop.cz/mooruv-zakon-c2905/
https://www.awashop.cz/mykorhiza-c1774/
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však hledají další země, které by mohly zamořit svým toxický a nepotřebným odpadem (časovaná bomba kapitalismu 

21. století „ve prospěch“ planety země!). 

Otesánek, pohádková postava (slouží jako symbol nenasytnosti), která představuje malé dítě ze dřeva, které obživne, 

roste, stále má hlad, sní vše, na co doma přijde (táto, mámo, já mám hlad), včetně vlastních rodičů a všeho, co se mu 

do cesty (obdoba současných nadnárodních korporací, které vše pohltí) 

Ovčani, jde o hovorové označení chování lidí, kteří se nechají snadno ovlivnit strachem, vnějším světem či 

informacemi z médií a sociálních sítí 

Overtonova okna (postupné přikládání pod kotel), způsob, jak nalézt kontroverzní téma, prosadit neprosaditelné 

postupnými kroky (rozdělit a polarizovat společnost) za pomoci vědců, celebrit a dalšími procesy tak, že na začátku 

nepřijatelné se postupem času a působením jednotlivých oken, stává tolerovaným a v konečné fázi všeobecně 

přijímanou denní realitou pro většinu obyvatel (různost pohlaví, pedofilie, gender, migrace, změny zákonů atd.) 

Paměťová stopa (ENGRAM) krajiny, která nám poskytuje informaci o událostech, které se obehrály v krajině 

v průběhu času, může mít materiální i nemateriální podobu (např. záznamy v informačním poli) 

Papinův hrnec je příměr rostoucího tlaku, který nemá kam unikat a akumuluje se v hrnci až se exploduje (v 

papinovém hrnci roste teplota a tlak, poklička je uzavřená a pojistný ventil je dotažený) 

Paretovo pravidlo (pravidlo 80/20) například říká, že 20 % zákazníků přináší až 80% zisku, nebo 20 % jednotlivců ve 

společnosti může zásadně ovlivňovat dění v celé společnosti. Hranice 20/80 z celku představují hranice (tzv. 

bezpečnostní protokoly, mezní body, „BODY OBRATU“) v rámci kterých se odehrává dění ve společnosti. Překročení 

hranic znamená „BOD ZLOMU“, destrukční proces a např. výměnu ministrů nebo novou vládu či nový vývojový 

společenský řád 

Planetární horečka je stav kdy příroda hledá novou rovnováhu v dynamickém toku změn způsobených i činností 

člověka, projevuje se v extrémech (sucho, požáry, výbuchy sopek, povodně, rychlé výkyvy a změny počasí atd.). 

Tento proces může trvat roky, desítky roků i století a jde možná o vývojový transformační proces, který je vzájemně 

provázán i s vývojem člověka a Vesmíru 

Polarizace je projevem stavu společnosti, kdy proti sobě stojí dvě protichůdné názorové strany. Současná doba se 

projevuje extrémy (počasí, ekonomika, společnost, politika atd.) a polarizací. Václav Cílek nazývá tuto dobu „Věkem 

nerovnováhy“, budoucnost je nepřehledná a nepředvídatelná (budoucí svět bude plný nečekaných zlomů a 

překvapení) 

• Rostoucí polarizace mezi lidmi může mít příčiny v dětství (nedostatek nebo přerušení kontaktu s matkou, 

následkem je vidění či žití v extrémech, polarizaci, protože běžný život je pro ně nudný), ale také je to 

důsledek individualismu současné společnosti (např. individuální úspěch, honba za ziskem na úkor druhých 

atd., neochota spolupracovat ve prospěch celku, přijmout jiný názor nebo autoritu) 

• Projevem blížícího se „bodu zlomu“ je nárůst extrémů a polarizace ve společnosti (dvě protichůdné síly stojí 

proti sobě, akumuluje se transformační energie, která čeká na bod zlomu), nebo svět, který kolem sebe 

vidíme v Přírodě je plný extrémů, je tzv. „NARUBY“., bod zlomu je přirozený vývojový pulzní proces, kdy 

dochází k transformaci společnosti nebo jedince v novou kvalitu 

Populační šok: je stav, kdy lidská populace v průběhu například 200 roků dynamicky roste, zvětší se její počet více jak 

až 7 x a potom během několika let nebo desetiletí se vrátí na téměř původní stav (například „zlatá miliarda“). 

Populační šok nás může potkat v následujících letech nebo desetiletích, je to velmi pravděpodobné, pokud tuto 

informaci zasadíme do architektury souvislostí, vzhledem k tomu, že příroda prochází tzv. Planetární horečkou 

Potrefená husa nejvíc kejhá, je přirovnání, která znamená, že nejčastěji právě viník má nejvíc morálky, slov a je také 

nejvíce slyšet (zloděj volá, „chyťte zloděje“) 

https://www.awashop.cz/paretovo-pravidlo-c2925/
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Prasklý chladič je příměr, který vyjadřuje stav naší krajiny, přestože prší, krajina a mrtvá půda žádnou vodu nezadrží, 

podobně jako prasklý chladič 

Přírodní semenná banka: Příroda má takzvanou semennou banku „semena čekají dlouhé roky v půdě na novou 

příležitost, díky zvířatům (jsou pomocníci přírody, kteří pomáhají šířit semena do širokého okolí), které rozrývají 

půdu, se dostávají semena do povrchové vrstvy půdy (pokud je sní, následně je vypustí prostřednictvím exkrementů 

v přírodě), postupně se dostávají na povrch a mohou vyklíčit. 

• Příroda má mnoho pomocníků, které ji pomáhají v šíření semen (např. zvířata, voda, vítr, člověk, dopravní 

prostředky atd.) 

Pyrrhovo vítězství je slovní spojení, které vyjadřuje bezcenné vítězství, které přináší vítězi namísto zisku, hlavně 

ztrátu, a proto ve svých důsledcích Pyrrhovo vítězství žádným vítězstvím, či úspěchem není. Příkladem tohoto jevu 

mohou být současné obchodní války, například mezi USA a EU na jedné straně, a Ruskem a Čínou na druhé straně 

Ransomware je vyděračský program, který požaduje výkupné, nejčastěji v Bitcoinech a komunikuje s Vámi 

z neznámé části světa, má skrytou identitu. Mění se současná podoba kriminality na sofistikovanou a virtuální, která 

využívá moderní technologie, internet a umělou inteligenci 

Resilience je odolnost, pružnost, ohebnost, soudržnost, adaptace, víra v sebe, osobní integrita, schopnost 

překonávat krizi, stres atd. bez fatálních důsledků pro další pokračování v běžném životě, funguje u člověka i přírody. 

Resilienci můžeme chápat například z pohledu jedince, rodiny, komunity, státu, civilizace. Nyní je „Konfliktní doba“, 

která prověřuje resilienci na všech myslitelných úrovních (jedinec, rodina, komunita, stát, Příroda). 

• Pokud dítě vyrůstá v nebezpečném prostředí, projeví se to v jeho osobnostním chování, stahuje se nebo 

útočí (pohybuje se nejčastěji v extrémních pólech) 

• Pokud dítě vyrůstá v bezpečném prostředí, obvykle se z hlediska chování pohybuje přirozeně v celém spektru 

mezi těmito póly  

• Digitální návyková „dopaminová složka“ (dopaminová závislost), které je způsobena závislostí na sociálních 

sítích, způsobuje ztrátu resilience zejména u mladé generace 

• Testem resilience prochází člověk ve své vývojové triádě (závislý, nezávislý, vzájemně závislý) a také 

v dynamické rovnováze duchovního a materiálního světa. Resilienci můžeme nazvat také zpětnovazebnou 

silou, která odolává vystaveným podmínkám 

• Resilience, (odolnost) má pro různé lidí různý význam v závislosti na kultuře, komunitě, věkové skupině, 

civilizačnímu okruhu, významu atd. 

Z pohledu současného premiéra můžeme resilienci vidět v opakované schopnosti odolávat útokům opozice a často 

ještě vychází z boje posílen o nové voliče (tlak na změnu vzrůstá a odolnost klesá, koloběh vývoje nelze zastavit) 

Rezistence je podpora (opora, odolnost), o kterou se můžeme opřít v procesu např. resilience. Zpětnovazebné 

působení, které brání změně stavu. 

Ryba smrdí od hlavy je příznačné označení pro vládnoucí elitu včetně politiků, která nemá sebereflexi a není schopna 

řídit lidskou společnost a řešit její problémy  

Roste jako houby po dešti, lidové vyjádření pro rychlý růst čehokoli 

Schauberger Viktor (1885 až 1958), Rakouský přírodovědec, který se mimořádně zasloužil o poznání světa, přírody, 

vizionář s novým chápáním přírodních zákonů, vynikající pozorovatel přírody (sbíral zkušenosti v hornorakouských 

lesích) a vynálezce. 

Schumannova rezonance (atmosférický tep) je frekvence (7,83 Hz), ve které kmitá elektromagnetické pole nad 

zemským povrchem pod ionosférou. Tzv. „tlukot srdce planety“ 

https://www.awashop.cz/resilience-c2721/
https://permakultura2.webnode.cz/puda/voda/viktor-schauberger/
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• Podle některých teorií Schumannovy rezonance souvisí s duchovním vývojem a ovlivňují mozkové funkce 

(„vlnění stvořené pro život a pro evoluci na této planetě“) 

• průměrná Schumannova frekvence se postupně zvyšuje 

Šerpa je druh etnika (tibetský kmen) v Nepálu (nesprávně označovaný jako vysokohorský nosič), který žije ve výškách 

nad 3000 metrů a přirozeně zvládá pohyb ve vysoké nadmořské výšce. 

Švábí efekt (el efecto cucaracha): Mexičané říkají, zabraňte švábům vlézt do ložnice, objeví se v kuchyni, zakažte jim 

kuchyni, vylezou ve sklepě. Tomu odpovídá našemu rčení: „vyhodíš ho dveřmi, vleze oknem“. 

TBTF je označení pro banky, které jsou „příliš velké na to, aby padly“ a mají „státní záchranu“ (krize 2008) 

Technokracie je nastupující přechodový nebo transformační civilizační model s využitím moderních technologií, 

umělé inteligence, robotizace, rychlého internetu, virtuální reality, kontrolované společnosti atd., který bude 

realizován v tzv. „ekonomice digitálních globálních platforem“ v digitálním virtuálním ekosystému (DVS) 

• Existuje v České republice technokratický populismus? 

Triáda MTM, vzájemně obousměrně propojený systém mozek trávící trakt a mikrobiom v toku dynamické rovnováhy 

v lidské těle 

Transformační bod zlomu je stav, kdy dochází k řetězení dílčích bodů zlomu dochází k transformaci prostřednictvím 

metamorfózy a pulzové změně, která například proběhla v únoru 1948 nebo listopadu 1989. 

Tulipánová mánie, holandská bublina (tulipánové sazenice) z let 1634–1638 probíhala hlavně v Amsterodamu (lokání 

charakter), tento pojem se používá pro vyjádření nějaké bubliny na trhu (rychlý růst), například současný růst 

Bitcoinu (globální charakter), který používá technologii Blockchain 

Tunelové vidění, kdy má člověk pouze černobílé zúžené vidění světa, svět je barevný, nebo: pokud vidíš bílou, 

černou, jsi ochucen, protože nad vším je barevná (viditelná i neviditelná ve vzájemné homeostázi s UNIVERZEM) 

Univerzita života: celoživotní vzdělávání postavené na metodě prof. Petera Staňka, „Architektura souvislostí“ a její 

aplikace na vzájemný tok informací mezi přírodou, člověkem, společností, a pokud to někomu 

nestačí, může být také propojená s osobní, dynamickou a pulzující filosofií DE LUCE (filosofie a 

poznání se stále vyvíjí a mění se dle podmínek, základní principy zůstávají zachovány, pokud nejsou 

překonány nebo nahrazeny novými na základě poznání a vývoje), která pro každého může být jiná, 

protože každý jsme jiný a máme jiný životní příběh… Filosofie DE LUCE je 

učení DOVEDNOSTII CHYTAT RYBU (přijetí závislosti dostat rybu a odpoutání 

se od této závislosti, naučením se dovednosti chytat rybu), kterou má potenciál zvládnout 

každý člověk způsobem a formou, která je mu vlastní 

• Propojování lidí, sdílení informací, hledání společného řešení, na kterém nalezneme 

shodu a v pravý okamžik realizujeme transformaci v našem životě (efekt sněhové koule) 

• POCHOPENÍ ČASOVÉ SETRVAČNOSTI (OPOŽDĚNÍ PROCESŮ, KTERÉ VIDÍME) JE ZÁSADNÍ FAKTOR 

V POCHOPENÍ DYNAMICKÉ ARCHITEKTURY VZÁJEMNĚ A OBOUSTRANNĚ PROPOJENÝCH SOUVISLOSTÍ 

(minulost-přítomnost-budoucnost, které nelze oddělit) 

Univerzum, je velmi zjednodušeně vše, co nás obklopuje v materiální a nemateriální podobě, představitelné i 

nepředstavitelné (někteří to mohou nazvat slovem Bůh, který má různé podoby a formy). Univerzum je neutrální 

jako LÁSKA. Jeho stáří se odhaduje na cca 14 miliard roků a stále roste, díky inflaci Podle Stephena Hawkinga je 

rozpínání vesmíru způsobeno energií, která je získaná na dluh (půjčující bankou je gravitace) a jednou, pokud vesmír 

skončí, energie se sečtou a dluh zmizí. Zůstane nula, nic. 

https://www.awashop.cz/technokracie-c2891/
https://www.awashop.cz/osa-mtm-c2890/
https://www.awashop.cz/univerzita-zivota-de-luce-c2752/


247 
 

středa 25. září 2019 

• Univerzum je prostředí, kde vzájemně oboustranně provázaná duchovní a materiální úroveň člověka i 

Přírody 

• Univerzum harmonizuje dynamickou rovnováhu vzájemně oboustranně provázaných vztahů člověka a 

Přírody, změna podmínek pro život na planetě Zemi znamená nutnost reakce člověka, aby nenastal „efekt 

vařené žáby“, prostřednictvím osobní a skupinové vývojové metamorfózy v materiální a duchovní oblasti 

(vývojová triáda, více str.211) 

Vesmírná turistika, nové možnosti cestování do vesmíru nebo na Měsíc, na oběžnou dráhu, do budoucna i na další 

planety, tyto cesty se začnou realizovat po roce 2020, je to nový, lukrativní byznys, které bude stát násobně více 

peněz než současné dovolené (min. 200 000 USD), tyto dovolené budou pouze pro majetnou elitu (alternativou 

tohoto cestování bude virtuální realita v digitálním ekosystému). Cesty do vesmíru budou nabízet Blue Origin, Virgin 

Galactic , SpaceX, Bigelow Aerospace 

Vodárenský (teplárenský) efekt, je přirovnání ke stavu, který nastal ve vodárenství, kdy šetřením vody (objem 

odebrané vody sice klesne, a to je pozitivní efekt), ale náklady na provoz zůstanou stejné (někdy i stoupnou) a jen 

se rozpočítají mezi zákazníky, takže zákazníkům stoupne cena vody (paradox: jakmile začnu šetřit s vodou, vzroste její 

cena a já mám stejné nebo vyšší náklady na vodu). Podobná situace může nastat u dodávek elektřin, tepla atd.) 

• Šetříte s vodou a její cena přesto roste 

Vrtulníkové peníze: peníze přestávají mít hodnotu a jsou tzv. shazovány z vrtulníku, cílem stimulovat domácnosti 

k tomu, aby utráceli a odvrátili přicházející KRIZI SPOTŘEBY 

Vynucená spotřeba je termín, kdy zákazník musí koupit i nechtěný výrobek (akce typu 1+1, výrobek + dárek, kup 2ks 

třetí máš zdarma, MLM, změnou zákonů – například žárovky, televize, vysavače atd.). Jako vynucenou spotřebu 

v masovém měřítku můžeme označit „záporné úrokové sazby“. 

Vypustit džina z láhve, pohádka, ve které džin z láhve splní majiteli každé přání, aniž by musel cokoliv udělat (tzv. 

dostává rybu). Stačí přání jen vyslovit, ale nesmí se člověk splést (funguje zde proces rovnováhy)! 

Vývojová triáda je proces, kde prostřednictvím metamorfózy dochází k postupným vývojovým krokům (závislý, 

nezávislý, vzájemně závislý), které nelze urychlit str.216 

Zánik civilizací, podle prof. Miroslava Bárty podléhají civilizace a jejich vývoj zhruba sedmi zákonům. Pokud dojde 

k naplnění těchto sedmi zákonů, dostává se civilizace do samo destrukce. Civilizace cyklicky zanikají (nastává „BOD 

ZLOMU“) a následuje očistný proces a nový růst nových podmínkách, člověk pokračuje dále ve svém vývoji a poznání 

Zákon tržní ekonomiky (kapitalismus 21. století) Buď budeš dynamicky ekonomicky růst, tvořit zisk a požírat druhé, 

nebo budou ekonomicky růst ti druzí a ty přijdeš na buben (čeká tě bankrot), ekonomický růst probíhá nejčastěji na 

úkor jiných států, jejich obyvatel a přírody, končí v okamžiku, kdy není co požírat 

Zlatá miliarda, je termín, který používají nebo vypočetli vědci a označuje se tím optimální nebo maximální počet 

obyvatel na planetě Zemi, který zajistí, aby došlo k rovnováze mezi člověkem a Přírodou (homeostáza). Stav obyvatel 

na úrovni jedné miliardy obyvatel odpovídá počtu obyvatel na planetě cca v roce 1800. 

Zlatý rybník (zlaté jezero): vytěžit zlatý rybník z ekonomického pohledu znamená zpeněžit (monetizovat) metadata v 

rámci reklamních platforem (a v budoucnu vzniknou ještě další možnosti, jak donekonečna tento rybník těžit), 

protože spotřebitelé nemají dostatečnou kontrolu nad svými daty a mnohdy ani netuší, že tato metadata poskytují. 

Jde o „novodobý digitální obchodní model“, jak z nabízených služeb s minimem nákladů (mail, WI-FI, cloud atd.) 

nebo zdarma, vytěžit maximum! 

• Soustavná plnění a zpeněžení zlatého rybníka plného kaprů je novým současných technologických 

společností 

https://www.awashop.cz/zanik-civilizaci-c2881/
https://www.awashop.cz/barta-miroslav-c2704/
https://www.awashop.cz/zlaty-rybnik-c2833/
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• Zlatý rybník s kapříky je digitální virtuální ekosystém 

• Digitální obchodním modelem Zpětnovazební síly, jsou součástí sil působících v dynamické 

rovnováze přírody, spolupodílejí se na jejím cyklování a pulzování. Při narušení zpětnovazebních sil a 

rovnováhy dochází ke kolapsu a změně kvality (pólu). Můžeme si to představit jako gumičku, kterou 

napínáme a při překročení určité síly praskne. 

Změna zvyklostí, zejména u mladé generace (která nechce vlastnit a zadlužovat se) může být spouštěčem („bodem 

zlomu“), změn v celé západní společnosti a tím na globální úrovní, a to může způsobit „BOD ZLOMU VE SPOLEČENSKÉ 

ŘÁDU“ (kapitalismus 21. století, plutokracie) a přechod do TECHNOKRACIE. 

5 BM, to bylo označení známky učitele Bílého z diktátu z českého jazyka. Pokud se myslíte, že zkratka BM 

znamená Brno město, tak to se mýlíte, byla to pětka z boží milosti! Možná taková známka je určena i pro 

někoho jiného, nejen pro mě 
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12. Doslov 

Předkládám zde moji cestu za poznáním sebe, světa, předkládám své názory, zamyšlení a zkušenosti, kterými jsem 

prošel na mojí cestě „změny neboli osobní vývojovou transformací“ (uvědomění, pochopení, reakce), nejsou určitě 

kompletní, na spoustu i důležitých a zlomových věcí jsem v průběhu mojí cesty pozapomněl…a spoustu svých 

současných názorů, postojů a činů v průběhu své další cesty životem možná zásadně změním, to pokládám za 

přirozený vývoj na své další vývojové cestě. Každý z nás je propojen tzv. „neurální sítí“, nebo“ informačním polem“ 

(vzájemné lidské osudy, příběhy, pulzující život)“, která propojuje lidi s lidmi (kapou mně po tváři 

slzy, které neumím ani nechci zastavit, zjistil jsem, že jejich potlačování již není moje cesta, vím, že 

nejsem dokonalý a není to ani mým cílem…) 

Mohu jít k volbám, volit a čekat, až se stane zázrak, až se naplní má očekávání a přání slibovaná 

politiky (Ptám se Vás? Naplnily se Vaše představy? Zklamali jste se?). Já jsem k volbám nikdy nešel, protože mě to 

nedávalo smysl, protože jsem vnímal rozpor mezi slovy a činy.  Dnes ale nevím, jestli to nebyla chyba. To, co dělám 

dnes, mně ale smysl dává, …vykračuji na svou cestu z „emoční matrice“, tedy strachu ze změny, do smyslu plné 

činnosti, která spočívá v komunikaci, zamyšlení, poznání, uvědomění, spojování hledajících či stejně smýšlejících lidí i 

prostřednictvím této knihy, své vlastní zrychlené vývojové metamorfózy, která probíhala u mě po celou dobu psaní 

této knihy. 

A ještě jedno poslední zamyšlení pro Vás čtenáře, vyzkoušel jsem si to sám na sobě a pochopil jsem je 

až při psaní této knihy „Zamyšlení a cesta“ a její doplněnou verzi „Cesta v desetiletí metamorfózy“, 

proto se do přírody stále vracím, pozoruji ji a hledám odpovědi na své otázky, abych se pak vrátil zpět 

mezi lidi, abych“ žil“… Příroda je můj spojenec, dobrý rádce a trpělivý učitel. 

Když se ztratíš v životě a nevíš kudy kam, najdi si cestu do Přírody, pobývej tam, pozoruj a snaž se ji pochopit 

(zklidnit se a naslouchat) a pokud dostaneš radu či inspiraci, tak ji můžeš realizovat nebo napodobit ve vlastním 

životě (je to proces, není to nutnost, pokud v tom člověk objeví cestu, radost, nebo něco na co se těší…tak vykročil na 

cestu svého poznání, kterou nelze uspěchat, znásilnit, ale žít nebo jít). Pokud se stane příroda tvým spojencem, stává 

se pak i kompasem na cestě a pomáhá v propojení s ostatními lidmi. I já jsem prošel cestu studia a poznávání 

bylinek v přírodě, abych se naučil přírodu vnímat, pozorovat děje, které se v ní odehrávají, a to vše způsobilo, že jsem 

našel některé odpovědí i cestu pro sebe ve svém životě, společnosti a vím, že to bude pokračovat až do mého 

posledního vydechnutí) 

Neviditelné, nenapsané, nepoznané, nevyjádřitelné …budoucí, minulé 

Vše, co se nevešlo do této knihy a také něco, co tvoří život a poznání, co nejde popsat na bílém papíře, protože ten 

je příliš plochý na to, aby se to vše dalo vyjádřit psaným textem bez emocí, jde o neustálý tok všeho, vitality, 

života, Univerza (vzájemné poznání a komunikace mě obohacuje a může inspirovat jiné, nebo 

právě ty co, jsou na to připraveni a hledají cestu),… možná uzraje někdy příště v podobě 

pokračování této knihy (a také až uběhne nějaký čas, najdou někteří z vás chuť se podělit o své 

poznatky, zamyšlení a zkušenosti. Svět je v neustálém vývoji, poznání a možná jen smrt dokáže 

někdy dočasně zastavit tok poznání (stagnace a rozvoj)…,a potom, jak se říká, můžeme 

pokračovat v dalším životě (pro některé v procesu reinkarnace, nevím ale, jestli to tak opravdu je) včetně mně. 

Pokud budu číst tuto knihu za pět roků, možná se budu usmívat svým zkresleným názorům a kroutit hlavou (dle 

mého učitele ze základní školy si dám známku „5 BM“, pětka z boží milosti), protože to vše v Univerzu a Přírodě 

vlastně může být úplně jinak, stále se učím, poznávám, mýlím se, je to proces až do konce života, a to je pro mě 

krásné (koření života)! 
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Pokud jsem se dopustil nějakého nepřesnosti, pravopisné chyby, nejasného nebo dvojsmyslného vyjádření, případně 

omylu (dezinformace), předem se všem omlouvám, není to cílem, ani smyslem této knihy. Děkuji za pochopení. Život 

je neustálý tok, a to, co platí dnes, je již zítra vše úplně jinak! 

Poděkování: 

Děkuji svým rodičů, babičkám, dědečkům, všem předkům, kteří se o mě v průběhu mého života starali a 

přispěli k mému vývoji, poznání, pochopení… a také Přírodě a UNIVERZU za rady a inspiraci! 

Všem, kteří se na vzniku této knihy podíleli s úctou a pokorou děkuji…, včetně prof. Staňka, který mně poskytl 

výjimečnou příležitost a ukázal cestu k mému probuzení (objevit v sobě dovednost chytat rybu a schopnost propojit 

se se svými kořeny předků) a vývojové transformaci. Děkuji Vám, pane profesore. 

 

Konec 

 

 

JSME NA ROZCESTÍ A PRAHU NOVÉHO DESEDTILETÍ: BUĎ BUDEME O SOBĚ ROZHODOVAT 

SAMI (ŽITÍ V SOULADU S PŘÍRODOU A JEJÍMI ZÁKONY V UNIVERZU) ANEBO O NÁS BUDE 

ROZHODOVAT (pro nás, o nás a za nás) UMĚLÁ INTELIGENCE (kontrolovaná společnost 

DVS se sociálním bonusem), NA KTERÉ BUDEME ZÁVISLÍ (přestože si my, obyčejní lidé myslíme, že umělou 

inteligenci ovládáme a ono nám slouží) ODPOVĚĎ NA TUTO ZÁSADNÍ OTÁZKU URČÍ DALŠÍ BUDOUCNOST 

NÁS I LIDSTVA V PŘÍŠTÍM DESETILETÍ, TAKTO JSEM JAKO LAIK POCHOPIL NÁZOR A ZAMYŠLENÍ NEUROLOGA 

PROF. MARTINA JANA STRÁNSKÉHO. 

ZAMYŠLENÍ : KAŽDÝ MÁ DRUHOU ŠANCI, DOSTANE PODANOU RUKU OD PŘÍRODY (jiného člověka), a má svoji 

svobodnou volbu, zda ji PŘIJME nebo NE. Přichází často v podobě a způsobu, který vás zaskočí. Taková 

je moje osobní zkušenost v procesu učení chytat rybu (dostat rybu je pohodlnější, ale stávám se 

závislým). Tato kniha (podnět k jejímu napsání) je pro mě přesně takovým příkladem druhé šance, 

kterou jsem nečekal a byl nabídkou zaskočen natolik, že jsem ji málem odmítl. Kniha ZAMYŠLENÍ A CESTA se pro 

mě stala vykročením a současně KATALYZÁTOREM (spouštěčem a urychlovačem) UČENÍ CHYTAT 

RYBU v oblasti, kterou jako laik vůbec neznám. Mám ale v sobě zvědavost, chuť a touhu 

poznávat tento pro mě neznámý svět! Po dopsaní knihy ZAMYŠLENÍ A CESTA (pohled LAIKA) jsem 

se rozhodl pokračovat a doplnil jsem obsah o nové vývojové transformační poznání a nazval jsem ji 

Cesta desetiletím metamorfózy., které jste právě téměř dočetli. 

Možná máte kolem sebe nějakého prof. Petera Staňka, nebo jste pro někoho profesorem Staňkem, otevřete oči 

(vnímejte sebe, svoje pocity, nálady, zkrátka vše), buďte vnímaví k lidem ve svém okolí, i když jsou ve stresu, 

podráždění a někdy i agresivní. Je to jen projev toho, že jim možná chybí láska, kterou v životě hledají a někdy si po ní 

šlapou tím, že ubližují těm, kteří ji mohou v nich objevit) v podobě podané ruky na cestě učení a poznání chytat rybu.  

Motto: Někdo používá na spojení lidí, národa „Svorník“, mohu však použít vlastní ruku a podat ji třeba i největšímu 

nepříteli, nebo někomu, kdo mě velmi ublížil…potom v přímém přenosu vidím zrcadlo vlastních předsudků (a také 

svých vlastních okamžitých pocitů, které se v nás odehrávají).  

PS: Jsem dyslektik a mám poruchu učení, proto se omlouvám předem za hrubé chyby, či nejasné vyjádření vlastních 

myšlenek. Děkuji za pochopení. 

https://www.awashop.cz/chytat-rybu-c2779/
https://www.awashop.cz/chytat-rybu-c2779/
https://www.awashop.cz/zamysleni-a-cesta-c2831/
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Jaké bude desetiletí metamorfózy? Růst nebo Pokles? Obojí! 

• Nacházíme se v době „extrémů“, který může být v dnešní době znakem zániku starého a vzniku nového 

Jak už jsem zmínil dříve v pohádce „Darbuján a Pandrhola“, současná společnost čeká na odbednění zavřených sudů, 

aby se mohla opět obnovit rovnováha.  

• Sytý hladovému nevěří, voda nám zatím teče z kohoutku, potravin je dostatek, stát funguje, máme práci a 

vyplácí se důchody, příroda se zelená, ale tmavé zlověstné mraky již na obloze nelze přehlédnout, ale 

rozumím i tomu, že někteří mraky nevidí, není to pro ně ani důležitá informace, kterou by měli sledovat! 

• Ozve se Příroda? To ostatní budou jen důsledky probíhajících změn v Přírodě (už začíná hřmít před 

přicházející bouřkou), mohu se ale mýlit, nejsem prognostik, ale pouhý laik a není to ani moje prognóza, 

ale vidím přicházející mraky, které jsou signálem Přírody. To, co vidíme dnes (reálný stav věcí kolem nás), již 

zítra, může být vše úplně jinak, svět je provázán nekonečným množstvím zpětných vazeb, které jsou 

v neustálém pohybu v dynamické rovnováze v UNIVERZU. 

• Otázkou není, jestli přijde očistný kolaps civilizace (recese, globální obchodní válka, růst inflace, klimatické 

katastrofy atd.), ale kdy a jakou podobu bude mít, signálem příchodu mohou být nahodilá čísla, která se 

postupně začnou opakovat, nebo gradovat 

• Předpokládám, že přicházející krize bude způsobená slábnoucí spotřebou (důsledek vysokých dluhů 

většinové populace, která si další dluhy již nemůže dovolit), příští rok můžeme očekávat zdražování všeho 

• Další možností může být opakování bubliny DOTCOM (2000) v dnešní době tu máme bublinu START-UPŮ 

(2020) a bublinu neziskových dynamicky rostoucích společností. Pomůže stimulace spotřeby v podobě 

vrtulníkových peněz a záporných úrokových sazeb odvrátit cyklickou krizi? 

• S příchodem recese se objeví dynamické přelévání kapitálů, díky moderním technologiím a umělé 

inteligenci to bue násobně rychlejší než v roce2008 tzv. krize likvidity, a způsobí větší psychologickou paniku) 

do různých států světa či různých investičních oblastí – to může být spouštěčem hluboké očistné krize 
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• Zpomalení ekonomiky příchod recese, růst nájmů, růst cen a daní ve společnosti, nárůst nezaměstnanosti, 

úroků, sociální nespokojenosti a tím může narůstat pokušení západních zemí zkonfiskovat zlato, nebo nějaký 

soukromý majetek (sáhnout na cizí majetek ve prospěch zadluženého státu). 

• Když se objevují mraky na obloze, investoři mají hlad po státních dluhopisech (přesouvají investice, útěk 

peněz od rizikových aktiv k relativně bezpečným), přestože mají záporný výnos, a to věští neodvratný 

příchod finanční krize (dravci čekají na svoji kořist), paniky a přirozené očisty zisk společnosti 

• Narůstá globální nesmiřitelná polarizace mezi mocnostmi, podobně jako před I a II. Světovou válkou, co 

tuto polarizaci uvolní? Situace ještě více vyostří příští rok před volbami v USA. 

• Růst nedostatku potravin a vody ve světě (Afrika, Indie, Blízký východ), růst migrace a konfliktů o vodu a 

potraviny.  Podle vědců roste riziko globálního jaderného konfliktu v posledních letech (jde o jasné varování) 

• Čeká nás na jedné straně dramatické šlápnutí na tzv. dluhovou brzdu (důsledkem bude růst daní, odvodů a 

snížení důchodů, růst nezaměstnanosti, bankroty), anebo na druhé straně v některých státech EU, nebo ve 

světě, mohutná stimulace ekonomiky (tzv. kvantitativní uvolňování) a dynamický růst dluhů (protože 

zadlužování a rostoucí spotřeba jsou jediné způsoby, jak umí kapitalismus 21. století řešit svoje pravidelné 

očistné krize, neumí přijmout fakt a neustále bojuje s krizí stejnými prostředky) 

• Mezi lidmi narůstá nejistota, strach z budoucnosti, přibývá zpráv o negativním vývoji ve světě, v přírodě a 

ekonomice, tyto faktory zásadně ovlivňují lidskou psychiku a způsobují nerovnováhu, kterou 

pravděpodobně budeme vnímat po roce 2020, příznaky těchto jevů můžeme pozorovat v přírodě a 

společnosti již nyní 

• Řešení rostoucí byrokracie (zákony, předpisy, nařízení, místní vyhlášky, zákony v jednotlivých zemích, když 

cestuje atd.), která je stále složitější, běžný člověk už nezná, jaký další zákon byl schválen, či novelizován 

(není v lidských silách zákony přečíst, natož se v nich vyznat a tím pádem podle nich žít). Příkladem 

současného stavu je stavba nové rodinného domu a s tím spojená stále složitější administrativa. 

• Rostoucí podíl robotizace a nahrazování lidské práce postaví společnost a civilizaci před klíčové 

rozhodnutí: zdanit či nezdanit práci robotů, umělé inteligence a dalších nově vytvořených technologií a 

v jaké výši, v jakém poměru se bude tento zisk dělit mezi bohaté a chudé?!! 

• Zrychlování vibrační frekvence Země, včetně klimatických změn, urychlí proces vývojové metamorfózy 

Země, civilizace i člověka v Univerzu 

• V roce 2022 dojde k zásadní změně energetického mixu ve Střední Evropě (Německo a Česko), odstavení 

jaderných elektráren a některých tepelných elektráren, důsledek bude rozkolísání a nárůst cen a toku 

energie v celé Evropě 

• Přichází období výrazného zdražování a nedostatku elektrické energie, vody, potravin, nájmů atd. 

• „Vesmírný program“, kolonizace vesmíru, těžba surovin, provoz komerčních oběžných satelitů (5G sítě a 

jejich licence) a rozdělování benefitů napříč jednotlivými státy otevřou dalšího džina z láhve (po zdanění 

práce robotů) a budou velkým sporem mezi státy na planetě Zemi 

• Podle vědců a expertů, jak jsem si přečetl v novinách, je situace horší, než si myslíme, svou nedbalostí a 

laxním přístupem je rok 2020 poslední, kdy musíme udělat zásadní změnu a ta rozhodne o naší schopnosti 

udržet klimatické změny na udržitelné úrovni a navrátit harmonii s přírodou, která je nutná pro přežití 

civilizace. 

• Téměř každý bude mít externí úložiště osobních dat (nejčastěji s přístupem z mobilního telefonu, cloud 

stane se to novým standardem jako dříve mailová adresa či připojení k internetu), které bude napojené na 

„Zlatý rybník“ 

• Narůstání polarizace ve společnosti (mezi „chudými a bohatými“), strach a agresivita v různých podobách, 

které v případě, že většinová populace již nebude mít co ztratit (překročení tzv. „bodu zlomu“, mezního bodu 

v cyklických vývojových změnách), dojde k eskalaci a vyrovnání polarizací (pulzové změně) pomocí 

provázaného toku v dynamické rovnováze 

• Řízený nebo neřízený proces redukce počtu obyvatel na planetě (příčinou bude sucho, konflikty, nemoci, 

neplodnost, nedostatek potravin, energie, vody, zásah Univerza v podobě pulzu planety) 
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• Nárůst strachu a nejistoty, jako klíčových faktoru: o pracovní místo, zdraví, postavení ve společnosti, 

majetek, bydlení atd. a současně procentuální nárůst populace, která bude požadovat zásadní změny ve 

společnosti 

• Myšlenky dvourychlostní Evropy (polarizuje státy východní a západní Evropy) se může stát novou 

"Berlínskou zdí 21. století“ (pouze 30 roků po jejím bourání). Padá tím myšlenka solidarity v rámci EU po 

třiceti letech!? Klíčovou otázkou je, kudy tato nová „Berlínská zeď povede? Co si o tom myslíte? 

• Dokončení Teslových vynálezů a jejich realizace, zejména „volné energie“, pochopení významu čísel 3-6-9 

je klíč k pochopení Vesmíru, obnovení spolupráce muže a ženy, sdílení zkušeností ve prospěch celku 

• Koncentrace obyvatel do měst, již nyní např. v Praze žije 15 % obyvatel České republiky, zdražuje se bydlení a 

nájmy (pro většinovou populaci se stávají nedostupnými), to vše zvýší zranitelnost pro obyvatele ve městech 

při příchodu krize a chaosu 

• Nová vlna migrace, lidské polarizace a tím růst nespokojenosti mezi lidmi, důsledkem může být napětí ve 

společnosti, občanské války, růst agresivity elitám a vůči ostatním lidem atd. 

• Některé evropské automobilky počítají, že v roce 2020 nastane zlom v prodeji elektromobilů a doufají, že se 

prodeje výrazně zvýší, může to ale znamenat výraznou ztrátu pracovních míst v celém automobilové a dalších 

navazujících odvětvích, zejména ve střední Evropě. Současně může dojít i k ochlazení prodejů automobilů se 

spalovacím motorem a tím spojené omezení produkce a nárůstu nezaměstnanosti (i přechod na robotizaci) 

• Řada odborníků a vědců upozorňuje, že nás čeká nárůst nemocí (psychických a jiných, které jsou spojené 

například s nedostatkem pohybu a materiálním nadbytem) způsobených životním stylem, změnami ve 

společnosti a moderními technologiemi (naplní se Calhounův experiment?) 

• Čekají nás zásadní změny v poznání a smyslu života člověka i civilizace v různých částech planety, lidé budou 

stále více působit na své okolí z hlediska svého nového poznání (osobní transformace, která se stane pulzem 

v jejich v životě) a stanou se osobním příkladem pro druhé (domov, místo, kam se mohu vracet + rodina, 

někdo, kdo tě doma miluje + přátelé, jsou kořením života, se kterými mohu vše sdílet = dar, naplnění a smysl 

života) 

• Změní ve skladba jídelníčku, stále větší podíl bude zaujímat strava z umělých zdrojů např.aquaponie 

hydroponie,, umělé maso, bylinky ze skleníků, uměle vyráběné proteiny SOLEIN, omezí se produkce masa 

atd.(do 20 roků může být většina potravin produkována mimo zemědělskou půdu a přirozený přírodní proces) 

• Bude se zmenšovat prostor pro život na planetě (nedostatek vody, pokles plochy úrodné půdy, sucho, vysoké 

teploty, vhodné klima, nová vlna migrace) 

• V nadcházejících letech budou probíhat velké téměř vynucené změny v našem životě, ve stravování a soužití 

lidí (jsme na počátku velkých změn) způsobených klimatickými změnami a činností člověka na planetě, 

celoplanetární působení člověka bude následovat celoplanetární reakce Univerza 

• Jednou z různých variant přechodu od materiálních cílů jednotlivce a společnosti, k nové podobě společnosti, 

která bude v homeostází s přírodou a jejími cykly. Proběhne transformace společnosti a člověka (např. DVS, 

Společnost 5.0, prof. Staněk, nebo „Barevná společnost“) v UNIVERZU 

• Propojení alternativní a klasické medicíny, dojde ke spolupráci a provázanosti 

• V roce 2020 bude za posledních 60 roků nejnižší aktivita Slunce (končí solární cyklus) a dají se 

tedy očekávat naopak výraznější pulzy sluneční plazmy nebo projevy na Zemi (větší rozpínavá aktivita 

Slunce nebo smršťovací pulzy planety Země) a současně končí a začíná několik dalších cyklů (50, 150, 

500, 1000, 2000 roků a další neznámé), cykly však nemají ostré hranice (pravidelný cyklus 

s matematickém vyjádření) a interval rozptylu se u delších časových cyklů natahuje i stahuje, pokud se však 

více cyklů spojí, nastává třaskavá kombinace 

• Před či po krizi nebo jiné katastrofě je možný příchod sjednotitele, vůdce (DVS a jejich představitel) 

• Kumulace všech těchto změn, událostí v čase a také z hlediska celé planety může vše urychlit, vznikne tak 

neřízený kaskádový efekt (domino), který už nebude možné zastavit nebo vrátit zpět. 

• Návrat k rodině, rodu a vzájemné tvořivé spolupráci 3-6-9 (propojení minulosti, přítomnosti a budoucnosti) 

https://www.awashop.cz/spolecnost-5-0-c2739/
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Nové dodatky dopsané na závěr: 

Zlaté pravidlo, osvědčená moudrost a její varianty: 

• „Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim.“ Bible.  A pokud to činíš, tak věz, že se ti to vrátí jako bumerang. 

• „Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi.“ Bible, „Nedělej druhým, co nechceš, aby dělali 

tobě.“ (Konfucius) 

• „Nedělej druhým, co nechceš, aby dělali tobě a pokud se to přesto děje, ptej se sám sebe, proč se to děje? 

Mohu to svým konáním změnit? Ano mohu, jsem svobodná bytost, která nemusí stále dokola opakovat svoje 

chyby a doufat, že výsledek bude jiný! Ale také nemusím nic měnit a budu čekat, jestli to za mě udělá někdo 

jiný!? 

ZAMYŠLENÍ: Puls je naše svobodné rozhodnutí, máme volbu ano-ne), ale svět není jen černý nebo bílý, ale barevný! 

Když se zamyslím mohu se představit, že barevná může znamenat, tvořím jako vzájemně závislý člověk 

z lásky (mám v rovnováze svoje ego, svoji závislost i nezávislost a mám dovednost být s těmito póly 

v dynamické rovnováze), svého srdce pro sebe a své bližní a pozoruji sebe i ostatní, jak na to, co jsem já 

vytvořil reagují (to je dynamický život se vší růzností co si jen dokáže člověk představit), nečekám ocenění nebo 

slávu, mám radost, protože mě práce naplňuje, baví a dělám ji rád. I takto může být chápán níže uvedený citát:  

Moudrý muž dělá, ale neužívá toho, co je uděláno. Tvoří, ale nevládne tomu, co je stvořeno. Dokončuje 

díla, ale nevychloubá se (je odpoutaný od svého ega, ale současně ví, že ho má, respektuje ho, je to 

v přirozené, dynamické rovnováze). Nemluví a všichni mu rozumí… (upravený citát TAO) 

Eckhat Tolle: Existuje vzájemná souvislost mezi naším stavem vědomí a čímkoli, co se vám děje, která nemusí být 

vždycky hned zřejmá. Je to tedy souvislost mezi tím, co je ve vás a tím, co se vám děje nebo co přitahujete do svého 

života. A mimo to, není to ani tolik to, že to, co se vám děje, je vaše předurčení nebo váš osud? Váš osud je určen, ne 

tím, co se vám děje, to si lidé jen myslí, že to, co se mě děje, určuje můj život. Váš život je určen tím, jak reagujete na 

to, co se děje. A to, co se děje dále je určeno tím, jak reagujete nebo odpovídáte na to, co se děje teď.  

Například: stane se něco na první pohled špatného, něco se nedaří a jestliže je vaše reakce negativní, přitahujete 

další negativní věci. Jestliže je vaše reakce odpověď, která říká: „Fajn, takhle to je a teď se s tím vypořádám“, další 

pokračování bude odrážet tento stav vědomí.  

Život mnoha lidí uvízl v proudu stejných a nepříjemných situací, které se jim dějí opakovaně, protože si neuvědomují, 

že v jakémkoli daném momentu na ně čeká svoboda tím, jak budou reagovat, takové jim přijdou v životě situace. 

Vaše přítomná reakce určuje budoucnost, ne to, co se děje. Vaše reakce na to, co se děje, předurčuje další 

moment.  Toto je způsob, jak můžete změnit svůj život. A je lepší změnit svůj život, než být chycen v tzv. špatné 

karmě. A to na hodně dlouhou dobu. Je to velice snadné, vyžaduje to ale pozornost. 

• Náš osud určují naše reakce na věci, které se nám dějí (negativní reakce přitahuje negativní pokračování), a 

podle toho, jak reagujeme se nám děje to, co je určeno tím, jak reagujeme nebo odpovídáme na to, co se 

děje teď. 

CO ZASEJEME, TO SKLÍZÍME (S ČASOVÝM ODSTUPEM MY, NEBO NAŠE BUDOUCÍ GENERACE) a NAŠE 

NEZODPOVĚDNÉ KONÁNÍ A CESTA NA DLUH A MÁ SVÉ PLODY! KAŽDÝ MÁ svou cestu i SKLIZEŇ.  

Závěrečné myšlenky, úvahy, poselství pro desetiletím metamorfózy!? 

Tato kniha není návodem na život, ani návodem, jak pohlížet na svět. Cílem této knihy je ukázat na příkladech a 

zamyšleních, jak se“ laik“ díky čtyř měsíčnímu studiu informací v médiích dívá na věci kolem nás. Pro některé může 

tato kniha být inspirací nebo zamyšlením, pro jiné bude předmětem odsouzení, pobouření či jiného pohledu.  Každý 

jsme jiný (vnímejte se, pozorujte se jací jste, respektujte svoje vlastní touhy a pocity, dovolte si dělat chyby, protože 
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tím se učíte být sami sebou), a to je dobře. Možná, ale může tato kniha být možností, jak propojit lidi podobně 

smýšlející při hledání vlastní cesty (transformace např. prostřednictvím pulzu uvědomění…AHA) a pohledu na svět 

okolo nás. Smyslem života může být objevení a vnímání sebe samotného. 

• Společným cílem může být podle laika individuální vývojová transformace sebepoznání a sebeovládání 

(přijetí sebe sama se všemi klady, zápory a učit se dovednost chytat ryby na vlastní cestě), která může být 

malou sněhovou koulí na začátku, ale lavinou transformací a změn na jejím konci 

• Co může být konkrétní individuální transformací? To můžete vnímat na příběhu laika v této knize nebo 

například osobním prožitkem velmi emotivního zážitku (může to být nová informace, setkání, zdravotní 

problém, nějaká katastrofa a kolaps), který změní váš život a pohled na současný svět, kterou laicky nazývám 

vývojová metamorfóza sebepoznání a sebeovládání v materiální i duchovní oblasti. 

ZAMYŠLENÍ: Hledáme klíč k rozlišení pravdivých a nepravdivých informacemi. Pokud ale existuje dynamická 

rovnováha Jin a Jang, tak musím konstatovat, že pravda i lež jsou v přirozené dynamické rovnováze 

v prostoru. Co to může znamenat? Podívat se může každý z okna? Já vidím svět barevný, které obsahuje 

pravdu, lež, ale i plno dalších barev (názory a pravdy jiných lidí). Ano můžete říci dívám se z okna večer je 

TMA. Také můžete říci, že vidíte z okna jenom BÍLÝ SNÍH. Ano, to vše je život, který je různorodý a barevný jako 

člověk, Příroda i Univerzum. To, co nazývá lidská civilizace slovem „pravda“ (můj laický názor,) může být pouze 

většina pravd (průnik většinové pravdy), které přetlačí menšinu pravd. Jinými slovy uvedu příklad: když 6 lidí z 10 

se shodne, tak se to stává „obecně akceptovanou pravdou“ (ostatní se musí podřídit), která se však z pohledu 

všech 10 zúčastněných může lišit, mírně i zásadně (každý viděl trochu jiný pohled, realitu, protože jsme každý 

unikátní a je to tak přirozené). 

FILOZOFICKÁ ÚVAHA: Každý z nás je jedinečný, někdy „vědomě lže“, jindy zase říká pravdu. Říkám si ale, nejsem 

chycen do vlastní pasti, když se stále dokola snažím oddělit pravdu a lež (důležité je pochopení toho druhého, nebo 

pochopit a potom být pochopen), která je v neustále dynamické rovnováze v prostoru (mění svoji polaritu, pulzuje 

v architektuře souvislostí)? Bez lži a pravdy (můžeme použít i jinou polaritu) by to nemohlo fungovat, je to jeden ze 

základních zákonů přírody (lež a pravda je z pohledu Jin a Jang nedělitelná, v každé pravdě je zrnko lži a naopak). 

Určitě řada z čtenářů s tímto pohledem, či zamyšlením laika nebude souhlasit, bude hlasitě protestovat…ale, každý 

má svou cestu a svobodnou volbu, jak bude ŽÍT a přes jakou mřížku se bude dívat na svůj a okolní svět. 

• Obrázek dnešní doby je: vedu hádku o to, kdo má pravdu a kdo ne, důležité je však pochopení toho 

druhého (umět naslouchat), nebo se to mohu stručně vyjádřit slovy „POCHOPIT A BÝT POCHOPEN“ 

Zamyšlení laika z pohledu homeostáze: jak už již řekl, homeostáze zjednodušeně znamená dynamickou vzájemně 

provázanou rovnováhu dovnitř i vně. Posuzuji vnější svět, který na mě působí. Co se děje uvnitř mě, vnímám to? Je 

tam u mě nějaká dynamická rovnováha, která reaguje na vnější svět? Ano, sídlí tam také ego, které je jednou 

z dynamických sil uvnitř každého člověka, které je motorem našeho vývoje, ale jsou tam také brzdy a bloky, které 

něco zakazují. 

• Existuje tedy vnější svět, který má dynamickou rovnováhu, vnitřní svět, který má v sobě také dynamickou 

rovnováhu a vše (vnější a vnitřní svět) je propojeno „také v dynamické rovnováze“. Výsledkem je 

homeostáze člověka, Přírody a Univerza. INFORMACE JSOU ŽIVOTNÍ ENERGIÍ, KTERÉ TENTO PROCES 

MATERIALIZUJÍ, udržují v toku dynamicky vzájemně provázaný vývojový proces člověka v symbióze 

s přírodou v UNIVERZU. 

Několik úvah a jednoduchých tezí k zamyšlení: 

• Každý jsme jiný někdo lže, někdo mluví pravdu a nemá smysl to pořád zkoumat, jsem tady proto abych žil, 

přijímal informace a vnímal „barevný svět (pokud někdo chce jen černi-bílý i to vlastní volba, někdo uznává 
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jen bílý nebo naopak pouze černý svět) kolem sebe, který není složen jen z pravdy a lži (to je příliš ploché a 

zjednodušující) 

• Pokud jsem nucen stále zkoumat, kdo má pravdu a lež, přestávám žít a moje pozornost klouže po povrchu, 

unikají mě informace a jejich tok 

• Vnímat rozdíly mezi lidmi, kteří mi lžou nebo říkají pravdu je důležité pro vývoj každého jednotlivce 

• Lež a pravda (Jin a Jang) je v neustálém koloběhu, od stejného člověka někdy v toku informací slyšíme pravdu 

i lež. (důležité je pochopit smysl informací). Pravda nelze oddělit od lži, tvoří jeden přirozený celek a při 

každém dělení (např. pravdy vznikne pravda a část lži a naopak). Je to základní zákon UNIVERZA (nic není jen 

bílé nebo černé, ale barevné a tedy multipolární) 

• i já sám někdy „lžu“ (aniž bych si toho byl vědom) a někdy říkám „pravdu“ (aniž bych si toho byl vědom), ale 

vnímám tento koloběh jako přirozený tok informací, proto se jako člověk vyvíjím tím, že žiju a hledám 

pochopení v sobě a také ve vztahu k celku (homeostáze) 

• Pravda se může měnit v čase i na lež (vyřčená pravda pro někoho může znamenat lež, protože pravdu nechce 

slyšet, i tak se dá tato úvaha vyložit) a naopak protože příroda je multipolární obsahuje vše v dynamické 

rovnováze, nezná polaritu, pouze koloběh v dynamické rovnováze. 

• To, co tímto chci vyjádřit je fakt, že nemusím rozlišovat pravdu a lež, mohu pozorně vnímat a chápat 

komunikaci člověka, který stojí přede mnou (mohu pozorovat jaký má postoj, výraz obličeje, jak gestikuluje, 

jestli uhýbá zrakem, jaký má tón hlasu, zda registruje, jestli ho poslouchám, zda má nějakou masku atd.), 

vnímat všemi smysly, jeho řeč těla a duše, bez masky a naučených obchodních či manipulativních triků. To 

vše, je součást komunikace a toků informací, které k nám proudí, prozrazují nám podstatně více informací 

než sdělovaný obsah. I čas hraje důležitou roli, může nám prozradit soulad či nesoulad mezi slovy a činy. 

Důvěřuj, prověřuj a souzení nechej na druhých. 

Podobně se mohu, jako laik, podívat na svět i z pohledu pulzování, kde pulz pro mě osobně znamená nové 

uvědomění, poznání a je součástí dynamické rovnováhy JIN a JANG. Život v sobě obsahuje vše, Jin a Jang, pulzování, 

homeostázi, architekturu souvislostí, triádu závislý, nezávislý a vzájemně závislý atd. proto je různorodý a každý jsme 

jiný a můžeme se vzájemně obohacovat, ale také škodit, vše je spolu propojeno. 

• Nová informace může být prostorem pro uvědomění a otevření prostoru k názorovém posunu či jinému 

pohledu a vnímání barevné reality kolem sebe. Uvedené názory mohou motivovat k zamyšlení, ale : 

nedůvěřujte a prověřujte! 

KAŽDÝ MÁ NA PLANETĚ ZEMI SVÉ MÍSTO A SVŮJ VÝZNAM PŘESTO, ŽE SI TO ČASTO NEMYSLÍME, „včetně 

mě“, proto život mimo jiné pulzuje, prochází neustálou menší, či větší, metamorfózou atd. atd. a každý 

pulz je ZMĚNA (transformace, osobní i společenská, vystavená současně i testu integrity, odolnosti a 

sebeovládání)! 

Tato kniha v sobě obsahuje dynamickou polaritu (člověka a Přírodu), která je v nás, ve společnosti, všude 

kam jen dohlédnete a dle mého laického pohledu se současná společnost a celá civilizace velmi vychyluje 

z rovnováhy, to znamená, že se připravuje pulzová změna (která funguje nejčastěji ve vychýlené polaritě a 

je nositelem dynamické změny). Z historického, dlouhodobého kontextu, je přirozenou očistnou změnou 

(transformací) zajišťující dynamickou rovnováhu člověka, Přírody v UNIVERZU. Tato pulzová změna nám 

možná umožní, i možná se skromným přispěním této knihy, transformaci do 3D reality (barevného světa), 

volba je na každém z nás! 

ŽIVOT A POZOROVÁNÍ PŘÍRODY JE NÁŠ KAŽDODENNÍ UČITEL, POKUD JSME POZORNÍ, UČITEL JE VŠUDE 

KOLEM NÁS, poskytuje nám informace, cenné rady, moudra a toto zjištění může být pro některé nalezením 

nové smyslu a současně také orientací ve vlastním i společenském životě. 
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MÁME VOLBU, VE VÝVOJOVÉ TRANSFORMACI SE MŮŽEME ŘÍDIT PŘÍRODNÍMI, SVĚTSKÝMI, nebo 

OBCHODNÍMI ZÁKONY! 

 

BEZ klíčového POSUNU NĚKTERÝCH JEDNOTLIVCŮ NA VÝVOJOVÉ CESTĚ, ((ve své vývojové metamorfóze na úroveň 

3, (podle prof. Staňka stačí cca 25% populace, národa, skupiny atd), změna nemusí proběhnout současně a na všech 

místech, ale může být postupná, lokální s časovým odstupem, bude se však rychle šířit jako sněhová koule 

s postupující transformací ostatních lidí, které bude inspirovat ta část populace, která touto metamorfózou již 

prošla)) a SJEDNOCENÍ SPOLEČNOSTI (nyní je téměř nesmiřitelně rozdělená či atomizovaná) S CHARISMATICKÝM 

VŮDCEM (kterého má každý v sobě), NENÍ MOŽNÁ ZMĚNA současné kapitalistické SPOLEČNOSTI (oba faktory jsou 

vzájemně provázané a ovlivňují se navzájem), důležité je ale i správné načasování této metamorfózy v souladu 

s PŘÍRODOU A UNIVERZEM! 

Příměr ze života, povoz s koňmi: koně táhnou, kočí usměrňuje koně, ostatní se vezou a přisedají 

ODSTRAŇME BARIÉRY, které nás rozdělují A HLEDEJME NAOPAK TO, CO NÁS SPOJUJE a 

vnímejme a předávejme si vše, co nám pomůže na cestě, přizpůsobením se současným 

změnám v přírodě a společnosti, abychom eliminovali ztráty způsobené „nárazem do zdi“. 

Někteří lidé (například vizionáři, kteří mohou obvykle jako první zvládnout osobní transformaci) předbíhají 

vývoj společnosti, někteří vývoj naopak dobíhají (jsou ovlivněni jak vlastní transformaci, tak vývojem 

jednotlivců ve společnosti, kteří mají vlastní vnitřní sílu a integritu), je to neustálý koloběh, každý z nás je 

v něčem „osvícený vizionář“! 

Použité zdroje a literatura:  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADkov%C3%A1_stopa 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADkov%C3%A1_stopa


258 
 

středa 25. září 2019 

Počet obyvatel https://magazin.gnosis.cz/lidska-populace/ 

Počet psů a koček: https://www.info.cz/magazin/infografika-dne-domaci-mazlicci-v-eu-cesi-jsou-narod-pejskaru-

potvrzuji-statistiky-39299.html 

Edgar Tolle 

https://www.kurzy.cz/zpravy/487743-globalni-hdp-pod-naporem-dluhu/ 

strana 26 www.worldometers.info , strana 26 https://knoema.com, Dlobální dluhy aHDP 

Vývoj počtu automobilů strana 26 https://en.wikipedia.org/wiki/Motor_vehicle, Automobilový průmysl (strana 26) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Automobilov%C3%BD_pr%C5%AFmysl, Počet aut ve světě WardsAuto.com 

Kde vezmene na důchody? https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4158035/jak-zaplatit-socialni-stat-bez-zvysovani-

dani.html 

Hnutí Zeitgeist: http://wiki.zeitgeistmovement.cz 

Podobenství o jeskyni, Platón: https://plzenoviny.cz/recky-filozof-platon-prisel-s-nadcasovou-uvahou-staroveke-

podobenstvi-osvetluje-i-problemy-dnesni-spolecnosti/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-

internetu 

Uživatele digitální platformy: Zdroj: HootSuite a We Are Social, DataReportal.com, 

https://www.nytimes.com/2019/05/09/opinion/sunday/chris-hughes-facebook-zuckerberg.html 

Řešení klimatických změn: https://docs.wixstatic.com/ugd/148cb0_a1406e0143ac4c469196d3003bc1e687.pdf 

Světová populace do roku 2100 https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/07/10/for-world-population-day-a-

look-at-the-countries-with-the-biggest-projected-gains-and-losses-by-2100/ 

Světové emise CO2 https://www.euro.cz/byznys/infografika-vsechny-emise-sveta-1454443,  

http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions 

Metan http://www.globalcarbonatlas.org/en/CH4-emissions 

Veřejný dluh, důchodci: http://www.verejnydluh.cz/ 

Zdroj průměrná mzda: https://www.finance.cz/519126-prumerna-mzda-2019-cr-eu-nemecko-rakousko/#Prum2 

Extrémní chudoba: https://ourworldindata.org/extreme-poverty 

Skleníkové plyny: https://www.globalcarbonproject.org 

https://www.ipcc.ch/2019/08/08/land-is-a-critical-resource_srccl/ 

Voda, půda, vegetace, osobnosti: https://voda235.webnode.cz/ 

Dešťové srážky: http://cms.voda235.webnode.cz/l/cesko-schne-mizi-puda-lesy-i-ptaci-upozornuje-chmurna-zprava-

o-zdejsi-prirode/ 

Elektromobily: https://ekonom.ihned.cz/c1-66656580-cesko-prepraha-na-elektromobily 
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