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Vstup 
Buď vítán hloubavý čtenáři! Kniha je napsána výhradně pro 

lidi moudré, tolerantní a psychicky vyrovnané, u jiné 

skupiny napáchá víc škody neţ uţitku. 

Pokud nepochybuješ, nečti, nepotřebuješ to. Pokud nevěříš 

naučenému a myslíš sám, čti dál. Snaţ se nečíst slova, ale 

představy. Slova jsou zrádná baţina, jeden po ní přejde, 

druhý se utopí, ale ať budeš patřit k první či druhé skupině, 

věř, ţe představy v této knize ublíţit nechtějí. 

Tak jako jsou dějiny civilizací dějinami válek, tak jsou 

dějiny vědomí dějinami chyb. Musíme je odhalit, popsat a 

pochopit, jinak je nám vědomí na obtíţ.  

Vědomí si předáváme z generace na generaci, drobná 

odchylka na počátku časem naroste v absurdní paradox, 

který mění celou planetu.  

Víme, proč děláme to a ne něco jiného? Známe své 

pohnutky? 

Archeologie vědomí můţe zkoumat pouze to, co tu stále je, 

a hádat, jak to vypadalo kdysi. Můţe sledovat rozdílné 

myšlenkové proudy, jak se vyvíjely kultury na nich závislé, 

poloţit si je před sebe na stůl, sledovat, jak se samy 

uspořádají v jediný logický řetězec. Ţijeme přece 

v globálním světě, tak proč nevnímáme celek?  

Vědomí kaţdého z nás je po narození nepopsaná kniha, čas 

ji zaplňuje. První řádky sajeme s mateřským mlékem, 

rozzářené oči vyplní usměvavé tváře, nádherné pocity nás 

udělají na ţivotě závislými. Pak nastoupí civilizace, vystaví 

kolem mantinely, zastřeší je zákazy, příkazy a nařízeními, 

oči pohasnou, pusa promluví. Víme, co říci smíme, o čem 

nesmíme hovořit a na co rozhodně nesmíme ani pomyslet. 

Vymanit se z tradic nelze, učí nás, jak je to neslušné, 

nevděčné, podlé aţ velezrádné. 
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 Tak si lidstvo buduje vlastní klec, uţ dávno jsme 

zapomněli, jak se z ní dostat ven.  

Proč nám to neřeknou moudří muţové, kam se poděli?  

Nahradily je poslušné ţákyně. 

„Ty hele, jak bys definovala vědomí, kdyby to po tobě úča 

chtěla, co?“ 

„Já ti nevím, bez slovníku ani ránu.“ 

„Jasně, tak já se to našrotím, abych dostala jedničku.“  

Kývači ovládli svět. Jako by moudří vyhynuli, nahradili je 

titulovaní. Ale ti při studiu zapomněli, ţe za horou slov musí 

být i myšlenky! Ne příkazy, ne dogmata, ale krásní motýli, 

bez kterých by se příroda změnila ve vyprahlou poušť.   

„No tak počkej, motýl, to takhle nemůţeš říct, který 

konkrétně? Copak ty neznáš motýly? Jméno rodové a 

druhové, tak šup, ať tady nesedíme věčně.“ 

Myšlenky jsme přišpendlili do skleněné krabice, pod ně 

jsme naspali jména. Ţivá krása se změnila na mrtvou 

učenost. Ale jak létali, to z krabic nevyčteme. Uţ dávno 

nevěříme, ţe pel z jejich křídel se dal sebemenší 

neopatrností setřít, ţe obyčejné slovo odsoudilo myšlenku 

k smrti.   

„Ale nepřeháněj, to nemá ţádnou logiku!“  

Pestrobarevný svět rozdělila slova, co pojmenovat neumíme, 

to ignorujeme. 

Civilizace stojí na velkých pojmem, slovo vědomí mezi ně 

patří.  Přesná definice se díky tomu stává ranou do hlavy, 

jen snaha ji vyslovit myšlení zabíjí. 

Kaţdá kultura přitom vnímá duchovno naprosto odlišně.  

Například australští domorodci nerozlišují vědomí od snění, 

pro ně je vše spojeno v jediný dokonalý příběh (kap.3). 

Některé filosofie prokládají vědomí principem „tao“ (kap.5). 

Vědomí mají jen ţivočichové, ale rostliny ne, přechází 

z jednoho ţivého tvora do jiného a to podle toho, zda se za 
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svého ţivota dopouštěl více dobra či zla (kap. 8). Starověcí 

Egypťané rozlišovali pět různých forem vědomí, přičemţ tři 

z nich spojovaly jednotlivce s jeho okolím, dvě pak s předky 

a nesmrtelnými činy (kap. 10).  Vědomí má jen člověk, je 

Bohem vyvolený, a někteří navíc dodávají, ţe duše těch, co 

jsou s nimi, budou spaseny, všech ostatních v pekelných 

mukách zatraceny (kap.11). 

Tradiční víry a filosofie jsou komplexní, znají odpovědi na 

všechny otázky. Mají mnoho pater, kaţdý si v nich dokáţe 

vybrat to své vysvětlení, pokud se snaţí. 

Spoustu lidí přijala několik velkých snů civilizací za své. 

Například jsou li sami, dokáţí být taoisty, pokud se ale 

dostanou do společnosti, mění se na konfuciány, a pokud 

uvaţují o ţivotě a smrti,  stávají se buddhisty, navíc zcela 

logicky přijmou za svůj svět plný vědy a technických 

vymoţeností, skloubí ho s historickými představami, 

dotvoří, pochopí. 

Chápat různé společenské sny, problémy a tendence můţe 

naše vědomí pouze obohatit. To ale neznamená, ţe si ten 

svůj sen necháme vzít. Realita dnešní doby ukazuje, ţe 

jeden civilizační sen nestačí, ţe neznalost cizích snů můţe 

jedince oslabit, ţe ho střet s cizími kulturami můţe navţdy 

změnit.  

Kaţdá tradiční víra či filosofie má své přednosti i slabiny, 

kaţdý jedinec má svůj charakter, tak se spojováním 

nespojitelného chyby umocňují, slabiny násobí. 

Bylo by krásné, kdybychom si mohli vybrat, jaké velké sny 

budeme uznávat, v co budeme věřit, ale ţivot takový není. 

Kde se narodíme, v takové civilizaci ţijeme, její sny 

uznáváme.   

Fundamentalisté lpí na svém přesvědčení, moc nediskutují, 

protoţe oni znají tu jedinou pravdu a nechápou, jak můţe 

být někdo tak zabedněný a nevěřit v to, co oni.  
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Filosofové se rádi baví, samotný rozhovor je pro ně 

důleţitější neţ výsledek. Nechají se přesvědčovat, umí sami 

přesvědčit ty nepřipravené.  

Tolerantní lidé svůj názor nikomu nevnucují, protoţe by 

mohli narušit integritu jejich osobnosti. 

Některé ideologie budují pyramidy, jiné se mění ve válečné 

mašinérie, další chytračí a sami sobě lţou, některé se 

uzavírají do sebe, nic neslyšet, nevidět, neměnit. Ţádná 

nemůţe být lepší či horší, není totiţ nikdo, kdo by je směl 

posuzovat.  
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1. Historie řeči 
Nemluví jen člověk, celá biosféra spolu vzájemně 

komunikuje. Čím je člověk civilizovanější, tím méně rozumí 

univerzální řeči přírody. Rozumět nechce. Bojí se.   

 

Počátek komunikace 

Ať udělá kdokoli cokoli, něco tím svému okolí řekne. Co je 

velké, vyţaduje respekt, co se hýbe, chce pozornost. I 

vesmír spolu komunikuje, ale my nevíme jak. Nikdy to 

nepochopíme, snad jen v případě, ţe by ţíţala pochopila 

teorii relativity. Jediné, co jsme schopni alespoň trochu 

vnímat, je naše okolí. Milionkrát opakované děje se v našich 

představách změnily na logiku. Kdo odhalí logiku přírody, 

umí předvídat. Nebýt předvídatelnosti, nikdy by se 

neobjevily květiny, nikdy by nevznikl hmyz. Hmyz či 

květiny fungují podle logiky, kterou člověk nechápe, stejně 

nechápeme drtivou většinu dějů kolem, naše logika nám 

vymezila prostor, nám pochopitelný svět. Nepochopitelné 

ignorujeme. 

Důvěra v řeč přírody rozpoutala explozi barev, vůní a 

pohybů. Na klamu postavily svou existenci například 

masoţravé květiny, pokud by ale bylo lţi příliš, vymřela by 

důvěra, zahynul hmyz, uschly by květiny. 

Stačí chápat logiku ostatních, porušit pravidla a máme 

logiku novou, tvoříme jiný svět. Mezi pravdou a lţí je 

neskonalé mnoţství odlišností, co bylo včera netradiční, 

tedy leţ, to je zítra běţné, tedy pravda.  

Neumíme se na svět okolo dívat jinak, neţ z jednoho 

uzounkého zorného úhlu - z úhlu vědomí. Ale i to si svět 

zjednodušuje. Místo vnímání všemi smysly mění svět na 

slova, místo řeči těla nastupují pojmy. Kaţdé zjednodušení 

je chyba, tak se chyby stávají podstatou našeho vnímání 

světa.  
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Ţivé a neţivé 

Mezi mrtvou hmotou a ţivotem neexistuje hranice, tu si 

uměle vytvořilo naše vědomí, stejně tak mezi rostlinou a 

zvířetem nenajdete přesnou hranici. Ale budiţ. 

Dokud neexistoval svět ţivočichů a rostlin, nešlo stanovit 

pro oba světy odlišná pravidla, ale jakmile se dala většina 

chemických cyklů nazvat ţivočichem či rostlinou, vyhrotily 

se dva naprosto odlišné trendy, které dokáţeme s trochou 

nadhledu zobecnit. 

Ve světě rostlin lze vysledovat zákon tvoření: Kdo umí 

nejlépe tvořit z neţivého ţivot, ten přeţívá. Svět rostlin 

můţe existovat bez ţivočichů, ale naopak to být dnes uţ 

nemůţe. 

Ve světě živočichů věříme v zákon ničení. Kdo je silnější, 

vyhrává. Jenţe to je úzký úhel pohledu, opak je pravdou, ve 

skutečnosti je zákon silnějšího chybný kód přírody, který 

způsobuje nikdy nekončící spirály tragédií: Zvítězit, 

přemnoţit se, vyhynout. 

Z pohledu logiky ţivota jsou rostliny mnohem moudřejší 

neţ ţivočichové. Ţivočišnou říši bychom mohli vnímat jako 

parazity rostlin. Hloupí parazité své hostitele seţerou a sami 

zahynou, chytří podporují jejich růst a mnoţení. 

 

Vrozené formy sdruţování jedinců 

Není moţné uvaţovat o ţivých tvorech jako o jedincích, 

různě velké skupiny jsou základ, jedinec není nic. Čím jsou 

mechanismy sdruţování sloţitější, tím je celý ţivočišný 

druh inteligentnější. 

Některé rostliny se sdruţovat nemusí, kaţdá je zcela 

samostatný jedinec, umí se rozmnoţovat, svými potomky 

zahltit planetu. 
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Ţivočichové vypadají jako samostatní jedinci, ale nejsou. 

Ani pár není samostatný, k vývoji druhu je třeba stovek 

jedinců.  

Rituály páření jsou základem sdruţování ţivočichů, ale 

aktivují se pouze na krátkou dobu. To je riskantní! Pokud je 

jedinců stejného druhu na světě málo, ale během ţivotní 

cesty se nevyhledávají, nejspíš se nenajdou ani ve chvíli, 

kdy se mají rozmnoţovat.  

Ţivočichové si hned v počátku své evoluce vyvinuli 

neuvěřitelně sloţité postupy, které je z nepochopitelných 

důvodů ve stejnou chvíli doţenou na stejné místo (tah 

lososů, páření ţelv). Pud sdruţování je silnější neţ pud 

sebezáchovy. Pokud si ţivočichové nedokáţí udrţet své 

tradiční rozmnoţovací rituály nebo se jim nedaří sdruţit 

v dostatečně početnou skupinu, celý druh zanikne. 

Tak jako páření je důleţité i rozdělení ţivočichů během  

životní cesty. Odlišné prostředí vytváří odlišné návyky, 

kombinace odlišností dělá potomky odolnější, ale také 

rozšiřuje moţnosti celého druhu. Pro ryby, ptáky i drtivou 

většinu savců je samozřejmé, ţe nemohou trvale zůstat na 

jednom místě, ţe musí migrovat.  Tak se migrace střídá se 

sdruţováním.  

Od doby, kdy na Zemi panují roční období, je sezónnost 

migrace a páření pro některé organismy klíčová.  

Jednou za rok jedno dítě, to byl prastarý cyklus mnoha 

savců. Přizpůsobila se mu stavba těla, vylučování hormonů, 

mozková činnost, prostě vše. 

Se změnou ţivotního stylu sezónnost vymizela u lidí i 

většiny domácích zvířat. O to hůř lidské vědomí prastaré 

zákonitosti chápe. 
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Typy sdruţování jedinců 

Komunikace je klíčem ke sdruţování, bez ní by zanikl celý 

ţivočišný druh. 

Existují čtyři odlišné typy sdruţování dnešních ţivočichů, 

kaţdý z nich dělá celek silnější, jedinci uvnitř celku se 

chovají zcela odlišně, neţ kdyţ jsou sami.  

Za nultou variantu lze povaţovat třeba shlukování, kdy 

malé organismy působí jeden na druhý, přitahují se. Shluky 

spolu komunikují chemickou cestou, umí sladit své ţivotní 

pochody. Například bakterie se shlukují, vytvářejí 

bioluminiscenci, předávají si genetické informace 

plasmoidy. Shlukování je podstatou souţití mnoha vyšších 

ţivočichů, například korálu, hmyzu a rostlin, je podstatou 

symbiózy i parazitování.  

 

1. Hejno (ryby, ptáci)  spolu komunikuje pomocí vyšší 

nervové soustavy, ovšem stačí mu jen nervové vzruchy. 

Kam se hne jeden, tam jdou všichni, co udělá jeden, ostatní 

po něm opakují. Hejno sardinek vidí víc neţ jedna, umí 

rychleji reagovat, bleskově se přizpůsobit, lépe se bránit, 

jako by se schopnosti jedince znásobily. Dav jsme „my“, 

jedinec je v davu bezpečnější, oddělení od davu znamená 

ohroţení. Davová psychóza je nelogický pohyb, bere jedinci 

svobodnou vůli rozhodování, současně ho chrání. V hejnu 

není vůdce, přesto existují vůdčí osobnosti, co hejno někam 

směřují, často se mění. Hejno se můţe kdykoli rozpadnout, 

jedinci se mimo hejno chovají jinak. Jediné hejno stačí 

k rozmnoţování celého druhu.  

Dav je podstatou pocitu sounáleţitosti, symbolem je 

beztvará hmota (blog). 

 

2. Stádo (býloţravci, smečka vlků) je přesně uspořádané, 

jako klín směřuje za svou potravou. Stádo nestrpí jinakost, 
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kdo se odlišuje, je vystrkán (ukamenován, lynčován). Síla 

vítězí, inteligence je na závadu. Stádo je nejsilnější forma 

sdruţování, jediná, ve které existuje hierarchie. Nejsilnější 

vede stádo, nejslabší jsou vystrkáni, zabiti. Stádo nezná 

inteligenci, síla ji systematicky ničí. 

Společenské vědomí je vědomí kaţdého jedince o svém 

postavení ve stádě, je to stádové jednání zaloţené na 

napodobování jeden druhého, je to společný ideál všech. 

Genetický pokrok je zajištěn válkou uvnitř stáda, vítězí 

krásnější (jelen s většími parohy, samec s velkými svaly). 

Přírodě stádo nerozumí, neţije s ní v souladu, ničí ji a věří 

podobně jako globální ekologové, ţe si poradí sama. 

Stádo zrodilo komerci. V civilizaci je stejně organizovaná 

například armáda. Symbolem je pyramida.  

  

3. Kolektiv (myši, krysy) je malá skupina bez hierarchie, 

tvoří se tam, kde se nebojuje, vychovávají se potomci. 

Jedinci ve skupině uvaţují jako celek, vytvářejí kolektivní 

vědomí. Jedinec myslí sám, jedná sám, ale má vědomí 

kolektivu, je schopen se pro něj obětovat. 

Malá skupina ţije izolovaně, ale sama existovat nemůţe. Je 

zapotřebí mnoho skupin a generační výměna partnerů, aby 

se celý druh mohl vyvíjet. Kouzlo souladu je dáno 

mateřskými city, vůněmi a řečí těla, pokud se setká víc 

skupin, soulad zákonitě zaniká. 

Kolektiv přírodu aktivně mění k obrazu svému, co se mu 

líbí, to podpoří (jako zahradníci, lesníci či zemědělci), co 

mu škodí, to ničí (jako lovec či válečník).   

Kolektiv zrodil humanitu, vytvořil člověka moudrého. 

V civilizace je podobně organizována rodina. Symbolem je 

kruh. 
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4. Společenstvo (mraveniště, úl), je jediné spojení 

organismů, kde jedinec ztrácí svou identitu. Celé 

společenstvo je jako jediný organismus, jedinci „plní své 

role,“ ty je zcela změní, záměna rolí je vyloučena. Role jsou 

jako funkce orgánů jednoho těla, ţádná není nadřazena či 

podřízena, chyba jedné vyvolá kolaps celku. Jedinci 

nedokáţí ţít dlouhodobě samostatně, bez společenstva 

umírají. Společenstvo nikoho jiného k rozmnoţování 

nepotřebuje, cizí společenstva můţe povaţovat za nepřátele. 

Pokud vezmeme v úvahu neuvěřitelnou rychlost vývoje 

hmyzu, pak je logické, ţe jedině jim se povedlo stvořit něco 

tak vývojově vyspělého.  

Komunikace společenstev je čistě humorální, stojí na 

vůních, chemických sloučeninách, jejím produktem je 

systém. Systém jsou „oni“, je to vědomí celku, jedinci 

vědomí nemají, nemyslí, reagují jako orgány systému. 

Mnoho nevědomých úkonů, které na sebe navazují, vytváří 

zdánlivě inteligentní celek. Sloţitost společenstva ho dělá 

neohebným, těţkopádným, vyvíjí se extrémně pomalu, 

dokonce pomaleji neţ rostliny. Co je mimo hranice 

společenstva, se dá vyuţít nebo to společenstvo nezajímá, 

příroda se musí společenstvu přizpůsobit, ono se přizpůsobit 

neumí. 

Role jsou princip společenstva, jedinci je plní mimoděk, jsou 

jejich  přirozeností. Symbolem je bludiště. 

 

Vývoj sdruţování 

Nejdůleţitější pro typ sdruţování je počet jedinců v lokalitě, 

moţnost jejich obţivy, moţnosti páření, bezpečí, evoluční 

trend. Příliš mnoho jedinců ničí biotop, příliš málo nedokáţe 

produkovat nová pokolení. 

Tak jako je vir, plíseň či strom na stejné vývojové úrovni 

jako třeba člověk, tak ani ţádná z dnes existujících forem 
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sdruţování nestojí vývojově výš, všechny jsou si rovny. 

Rozvíjí se ta forma ţivota a sdruţování, která má zrovna 

nejlepší podmínky rozvoje. Zdánlivě tak jsou savci a zvláště 

pak člověk na vrcholu pyramidy ţivota, ale protoţe ţádná 

taková pyramida neexistuje, respektive je jen v našich 

představách, můţe budoucnost planety patřit třeba hmyzu a 

mravencům jen proto, ţe dovedou vytvářen nové druhy, 

zatímco člověk se unifikuje, nové druhy netvoří. 

 

Systematika se dívá na přírodu skrze svůj úzce zaměřený 

obor, některé organismy nazývá vyšší a jiné zase niţší.  

Nevnímá revoluční změny na mikroúrovni, nechápe 

biochemický pokrok, genetickou sloţitost, adaptabilitu, 

změny planety, je schopna popsat jen jediný zorný úhel. 

Svou hrubou chybou nakazila společenské vědomí, vnutila 

mu pocit, ţe  člověk je vrcholem evoluce. 

 

Zatímco ryby či ţelvy své vrozené mechanismy sdruţování 

mění velice pomalu, sdružování lidí je zcela nestabilní. 

Sebemenší změna prostředí změní moţnosti sdruţování, 

člověk se přizpůsobí, změní návyky, tím změní selekční 

tlak, směr  evoluce. Jaká forma sdruţování u nás převládne, 

tak se změní vzhled i budoucnost našich potomků. 

 

Řeč jako projev páření 

Univerzální řeč přírody si ţivočišné druhy nahradily svou 

vlastní symbolikou, pro ostatní ţivočichy byla tajná. „Řeč“ 

mnoha druhů se aktivuje jen ve stresových situacích či 

v době páření, nemusí se ji učit, je jim vrozená. „Řeč“ 

hmyzu je například zaloţena na vůních, barvách a pohybu, 

nejsou schopni lhát. 
Čím víc jedinců rozumí řeči svého druhu, tím větší je 

genetická skupina. U drtivé většiny ţivočichů existuje jen 
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jedna univerzální řeč pro celý druh. Stvořením nové řeči se 

vytvoří i oddělená skupina, začíná štěpení jednoho 

ţivočišného druhu, vývoj dvou odlišných větví, který můţe 

skončit aţ nemoţností vzájemně se dorozumět, neschopností 

se pářit, z jednoho druhu se pak časem vyvinou dva odlišné. 

 

Pokud by se národy vyvíjely dál izolovaně, neválčily spolu a 

nelikvidovaly se navzájem, vyvinuli by se natolik odlišní 

jedinci, ţe by se jednou nebyli schopni mnoţit. Po desítkách 

tisíc generací by se lidský rod rozpadl na mnoho odlišných 

rodů, vedle říše rostlin a říše ţivočichů by se rozvinula 

stejně pestrá říše inteligentních bytostí, potomků člověka. 

 

Zákony páření jsou dány vůněmi, pohyby, zvuky, vzhledem 

jedince. Řeč těla je pro kaţdou skupinu stejného druhu 

mírně odlišná, tím se jeden druh dělí na skupiny, přičemţ 

jedna skupina říká druhé, jak moc je odlišná. To umoţňuje 

jedincům vybrat si geneticky nejvhodnějšího partnera.  

Není moţné, aby se moc odlišné skupiny vzájemně pářily, 

to můţe obě skupiny zcela zahubit. (Například kdyby se 

malé plemeno pářilo s velkým.)  

Není moţné, aby se příliš stejné skupiny vzájemně pářily, to 

by způsobilo degeneraci obou skupin. (Například 

příbuzenská plemenitba.) 

Zákony páření se vyvíjejí déle neţ ţivočišný druh, ale 

změnit se dají velice snadno. Stačí zabránit přirozenému 

výběru. Co se vyvíjelo miliony let, je pouhým přesunutím 

jedinců či vystavěním bariéry pro rozmnoţování celému 

ţivočišnému druhu k ničemu. Drobnost změní směr evoluce. 

Tak jako se nedá vrátit čas, tak se zapomenuté není od koho 

naučit. 
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Je to stejné, jako by se jedna cesta rozpadla na mnoho 

cestiček, které se od sebe neustále vzdalují, původní cesta 

dál nepokračuje, není se kam vrátit.  

Vedle přírodních bariér existují i bariéry umělé, ty stvořil 

člověk. Nerozumí řeči těla jiných ţivočichů, nechápe jejich 

genetický záměr, přesto genetiku od pradávna ve svůj 

prospěch vyuţívá, mění ţivočišné i rostlinné druhy, sám 

sebe. Tak jak se mění zvyky a morálka, tak se mění i 

selekční tlak v populaci, celý genofond lidského rodu, ale i 

celá planeta.  

 

Předkové člověka 

Vědomí neví, jak jeho nositel vypadá, pokud se tělo mění, 

vědomí to ani nezpozoruje. Stařec se diví, jak svraštělou má 

tvář a kdyby neviděl jiného starce, stále by se povaţoval za 

mladíka. Stejně tak nevíme, jak vypadali naši předkové, ale 

jejich vědomí nosíme v sobě.  

Kolektivní vědomí je pro nás to nejstarší, jeden se vţíval do 

druhého tak důkladně, ţe ani sám sebe nerozlišoval, 

dokonce ty kolem znal lépe, neţ sám sebe. Nevidět sebe, ale 

své okolí, je základ našeho vědomí. Tak se vědomí 

kolektivu dědilo po miliony let, jako by nikdy neumřelo, jen 

se vyvíjelo, prodluţovalo, nové generace přejímaly nápady, 

chyby i způsob uvaţování starých, podle zvyků se měnilo i 

tělo člověka, příroda kolem. Kolektivní vědomí je vědomí 

dítěte, kaţdý z nás ho zná, je prodlouţením mateřské lásky. 

Bylo tu dřív neţ slova, neţ by jakýkoli paleontolog nazval 

naše předky homo sapiens. Vědomí člověka umí rozvíjet jen 

jeho kolektiv, cizí skupiny člověk v podstatě nechápe, voní 

jinak, chovají se jinak, jsou řazeny do stejné kategorie jako 

nepřátelé.  

V kolektivu našich předků se spojovali samci stejného stáří 

do dvojic a pokud to bylo moţné, spojil se silný s chytrým, 
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rychlý s podsaditým, aby se výsledek doplňoval. Stejně tak 

se samice stejné generace spojovaly, přitom ztepilá se 

kamarádila s mateřským typem, velká s malou, protiklady 

dělaly celek odolnější.  

Časem se kolektiv bez hierarchie začal měnit na mateřský 

kolektiv s neměnným teritoriem i zvyky, to přibrzdilo 

expanzi druhu, ale prehistorie znamenala početné 

potomstvo, které se muselo šířit do okolí, hledat si stále 

nová a nová teritoria.  

Lidé se nesvolávají k páření zpěvem jako ptáci, troubením 

jako jeleni, ani pískáním jako velryby, přesto si musí najít 

místo a čas, kde se víc kolektivů sejde, genetická informace 

se promísí.  

Na shromaţdištích cest se kolektivy rozpadaly, kolektivní 

vědomí na chvíli zaniklo, převálcoval ho pud páření. Kde 

vládnou emoce, rozum se zastaví. Pro vědomí to bylo 

podobné, jako by na pár dnů usnulo, pak se zase probudilo.   

Aţ mnohem později se i pářící rituál dostal pod kontrolu 

vědomí, ale uţ to nebylo kolektivní, vzniklo zcela jiné 

vědomí – společenské.  

Kolektivní vědomí vnímá své lidi a všichni, se kterými se 

nepáří (kmen), vnímá jako cizí. Zda je cizí člověk či zvíře, 

důleţité není, cizí se můţe lovit a jíst, pokud je nebezpečný, 

musí se zabít. 

Aţ se vznikem společenského vědomí se začal tvořit velký 

sen civilizace, který soulad z kolektivu přenesl na všechny 

lidi na světě. Dokud společenské vědomí neexistovalo, 

dokud nestvořilo velký sen, nebylo nic, co by dokázalo 

odlišné kmeny spojit, nebyl ţádný důvod, proč cizí lidi 

nejíst. 

----- 
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V našem vědomí jsou schováni všichni naši předkové, ať uţ 

vypadali jakkoli. Co ještě za své předky dokáţeme 

povaţovat, je zcela individuální. 

Někdo chápe, ţe snaha hledat dávné předky je dětská, 

vychází ze stejné naivity jako snaha zjistit, zda byla první 

slepice či vejce. Hledání předků člověka se změnilo na 

patologickou smyčku vědomí, stále se v ní točíme, ven se 

nikdy nedostaneme. 

 

Jsou lidé, co za své předky povaţují vesmír, jiní je hledají 

v moři, jsou lidé, co je hledají na stromech, další je hledají 

v nebi, ale jsou i tací, co nedokáţí jít ve svých úvahách dál 

neţ k počátku svého národa, ke vzniku toho svého 

výjimečného rodu.  

 

Vědecká mytologie 

Není důleţité, zda sny o původu člověka předávají starci, 

šíří je kněţí či je učí vědci, důleţité je, jak moc jim lidé věří, 

jak moc sami sebe kvůli mytologii mění. Je nevědecké 

hledat předky člověka, přesto se věda tímto tématem 

vyčerpává – je populární.   

Při vědeckých úvahách o vzniku člověka musíme zavítat aţ 

do druhohor. Dinosauři se podle paleontologů vyvinuli 

v ptáky i savce, ale těţko se dokáţeme ztotoţnit s ptáky.  

Pokud bychom za prapůvodce kolektivního vědomí 

povaţovali krmení mláďat, pak zárodky kolektivního 

vědomí měli uţ někteří ještěři, dnes ho mají nejen všichni 

savci, ale i někteří ptáci. Třetihory jsou obdobím, kdy 

vznikal svět, který si uţ představit umíme – jsou v něm 

savci. 

Předkem všech savců je podle paleontologů laolestes. Pokud 

bychom měli hledat společné předky na vědeckém základě, 

pak tím nejbliţším by měl být laolestes, uvaţovat o nám 
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blíţe narozeném předkovi, je ještě víc nevědecké. Savci se 

dále vyvíjeli na kaţdém kontinentě odlišně – někde jsou 

klokani, jinde ţirafy, někde jsou bizoni, jinde pandy. Ţivot 

se vyvíjí všemi směry, některé ţivočišné druhy moudří, pak 

hloupnou, chodí, pak lezou, plavou nebo létají, pár generací 

se zvětšují a pak zase zmenšují, čím víc do minulosti, tím 

jsou systematikové zmatenější.  

Pokud bychom hledali kontinent, na kterém vývoj člověka 

pokračoval směrem k civilizaci, pak by jím měla být 

Austrálie. Jedině tam se člověk choval stejně, jako se 

chováme dnes – zničil drtivou většinu přírody, změnil tamní 

faunu a flóru, zastavil evoluci ostatních druhů, ale sám se 

vyvíjel dál. 

Dovedeme si představit, jak laolestes chodil v malých 

skupinách, jak se narovnával, jak sledoval vulkanickou 

činnost, utíkal před dinosaury, po miliony let měnil svět 

k obrazu svému. 

Odtud je jen kousek k představám, jak naši předkové putují 

krajem, v určitou dobu se na význačných místech střetávají. 

Snít o tom, jak předkové opic slezli se stromů a změnili se 

na člověka, je hrubou uráţkou lidské inteligence – stačí 

uvaţovat dál a je jisté, ţe to bylo přesně naopak. Představit 

si vývoj do detailu neumíme, neumíme ho ani pojmenovat, 

pokud ano, pak pouze chybně. 

----- 

Je docela pravděpodobné, ţe díky kolektivu se na kaţdém 

kontinentu vyvinul jiný moudrý savec, ţil ve svém 

mateřském kolektivu, po miliony let rozvíjel svou 

inteligenci. Mnoho z nich mohlo být i chytřejších neţ lidé, 

přesto zanikli. Například v Evropě to mohli být Neandrtálci, 

v Africe potomci Australopithéků, v Asii třeba 

Gigantopithéků, ale jistě by se našly i jiné fosílie, které 

vývoj inteligentních bytostí odlišných od člověka potvrzují.  
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Slabší a hloupější jedinci často vítězí nad silnějšími a 

inteligentnějšími jen proto, ţe soupeře přečíslí. Jako piraně 

se vrhnou na kořist a je jim lhostejné, jak inteligentní či 

silná je. 

Představy jsou jedna věc, historie je mrtvá, ale příběhy naše 

vědomí baví.  Pobavme se! 

 

Příběh, co by mohl  vyprávět laolestes řečí těla 

Probudil mě hlad. Nikdo jiný by mě z vyhřátého pelíšku 

vystrnadit nedokázal. Protáhl jsem se, příjemné pocity 

zaplavily celé tělo, aţ jsem se zachvěl, jak mi to bylo 

příjemné. 

„Kam jdeš?“ naznačil mrknutím oka můj přítel. 

„Musím jíst,“ naznačil jsem ve zlomku vteřiny a přitom 

pokrčil kolena, ţe jako musím i čůrat. Chvíli váhal, jestli mě 

má nechat jít do té zimy samotného, ale pak se spustil na 

všechny čtyři a vydal se za mnou z nory ven. My chodíme 

vţdy a všude spolu. Ne snad proto, ţe bychom měli ještě 

stále strach z hadů, uţ nejsme na jejich jídelním lístku, my 

chodíme spolu jen proto, ţe jsme kamarádi. 

 Hvězdy svítily jako tisíce sluncí, jejich konstelace nám 

ukázala cestu. Běţeli jsme jeden za druhým připraveni 

kdykoli se schovat za ledovou kru. Přítel se zastavil. 

Pochopil jsem, ţe něco uviděl. Zahleděl jsem se stejným 

směrem jako on. Proti polární záři (mám na mysli auroru 

austrális, ta je mnohem krásnější neţ aurora boreális) se 

tyčil veliký ještěr. Byl daleko, přesto jsme se oba podvědomě 

schoulili. V tomhle ročním období snášejí vejce. Nebylo aţ 

tak těţké uhodnout, kam si je schovali. Oba jsme to místo 

zahlédli současně. Veliká kupa chvojí, kolem udupaná hlína. 

Rozdělili jsme se. Zatímco on běţel pro ostatní členy 

skupiny, já šel rekognoskovat terén.  
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Výkopové práce jsem započal dřív, neţ dorazily první posily. 

Půda kolem dinosauřího hnízda není nikdy zmrzlá, tlející 

pelíšek vytváří dost tepla, aby se v něm dalo lehce rýt. Ale 

ani tak bych na to sám nestačil. Vchod jsem tradičně umístil 

vedle kamenů, to proto, aby byl odolnější. Přítel mě 

vystřídal automaticky. Směr tunelu se musel neustále 

korigovat, jeho délku jsem odměřoval vlastními stopami. 

Nebylo to sice tak přesné, jako kdybych měl k dispozici 

platino iridiový metr jako máte vy, naši potomci, ale pro mě 

byla přesnost měření dostačující (zvláště pokud vezmeme 

v úvahu obří velikost vejce). Omlouvám se za přesný popis, 

ale kdyţ ta vaše slova jsou tak pomalá, co my řekneme 

v mţiku, o tom vy tlacháte hodinu. Jste proti nám holt 

hlupáci. 

„Tak uţ jsem narazil na skořápku!“ přiběhl přítel s tváří 

rozzářenou od ucha k uchu. 

„Máš ten pazourek?“ otočil jsem se na přítelkyni. 

„Ale samozřejmě,“ začala se prohledávat. 

„Ty jsi ho ztratila, přiznej se,“ zděsil jsem se. 

„Ještě před chvílí tu byl,“ tvářila se vyděšeně. 

„Tak to je s tebou pořád,“ začal jsem se nafukovat, „kde 

teď v noci asi tak seţeneme vhodný kamínek?“ 

„Támhle jeden je,“ ukázal kamarád na ostřejší oblázek.  

„Ale di do řiti,“ znechuceně jsem se otočil, před mýma 

očima byl pazourek. Smála se.  

„Tak to byl vtip, jo?“ Nevím, jestli mám být rozzlobený nebo 

šťastný. 

„Ne, já ho váţně ztratila,“ hraje svou hru dál. 

„Hele, zábavu aţ po jídle,“ vytrhl mi noţík z ruky a běţel 

s ním vrtat do skořápky. 

„Počkej,“ přidala se kamarádka, „pomůţu ti, jinak to zase 

vyteče.“ 
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„Nemůţe to vytéct,“ informoval ji bouřlivou gestikulací, „to 

by ve skořápce vznikl podtlak. Tam to vyteklo proto, ţe bylo 

nakřáplé a zkaţené.“ Vím zcela jistě, ţe chtěl ještě 

poznamenat, ţe kaţdé vejce, co samo vyteče, je 

nepoţivatelné, ale to ho dopovědět jeho řečí těla nenechala. 

„Neţvaň,“ dloubla ho do zad (ony technické podrobnosti 

nerady). 

 „Ty za nimi nepůjdeš?“ otázala se mě druhá kamarádka 

svůdným pohledem. Vlastně mně toho řekla ve vteřině 

mnohem víc, ale slovy se to vyjádřit nedá. 

„Copak se do tak malé díry vlezeme všichni?“ ptám se 

pantomimicky jako nechápavý idiot. 

„Do jaké díry? Jo do té? Tak tam můţe jen jeden.“ 

Vypadala nevinně, ale jestli myslela na to co já, tak je to 

bomba. Zadíval jsem se jí do očí a najednou jsem měl jasno. 

Přicházejí její dny. 

 V naší tlupě mají vţdy všechny holky své dny ve stejnou 

chvíli. My nejsme jako ti ostatní primitivové, co se kvůli 

samičkám mezi sebou rvou. My si uţíváme současně, 

protoţe jeden by stejně oplodnit všechny naráz nestačil. Tím 

se od všech ostatních tvorů zásadně lišíme. Nesoupeříme, 

drţíme vţdy pospolu, jsme zkrátka humánní.  

Také jsme něţní. Já obzvláště. Alespoň kaţdá to o mně říká. 

Ale to je vychloubání, to my chápeme jako vtip, nevím jestli 

se smějete. Měli byste. 

„Slyšíš to mlaskání?“ zarazila můj příval hormonů, „uţ 

jsou skrz.“ 

Rozhlédl jsem se, ještěři nic nezpozorovali. Jak by taky 

mohli, vejce se ani nepohnulo. 

„Mám dost,“ vylezl kamarád z díry s pusou od bílku a 

břichem jak kulička. Vklouzl jsem do tunelu jak had do vody, 

vůně mě zcela omámila.  
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Aţ mnohem později jsem se probudil najedený a odpočatý, 

to zrovna ostatní probírali, jestli tu ještě chvíli zůstaneme, 

nebo uţ raději půjdeme. 

„A co se takhle ještě jednou pořádně nacpat a pak hned 

jít?“ navrhl jsem. 

„S plným břichem se jde těţce,“ oponoval přítel.  

„Víš, ţe musíme najít všechny ty gaunery, co nám jsou tak 

podobní, a vypořádat se s nimi.“ 

„Však uţ se zvedám,“ postavil jsem se na dvě, abych viděl 

co nejvíc do dálky. 

„Zrovna včera jsem si všiml stop opodál, byly těm našim 

dost podobné.“ 

„Musíme je zabít, ničí naše teritorium,“ pantomimicky 

naznačuji, protoţe my muţi jsme pány krajiny.   

 Při chůzi se tváříme spokojeně, protoţe nás baví. My se 

v terénu vyznáme, máme na to vlohy. Ne jako někteří, co se 

hned ztratí. Zůstávat dlouho na jednom místě je pro nás 

nebezpečné, přesto se kaţdý rok vracíme do svého rodiště.  

„My se budoucnosti nebojíme, vylezli jsme z děr a už si 

svou svobodu nedáme nikým vzít!“ 

„Říkal jsi něco příteli?“ 

„Víš, ţe neumím mluvit.“ 

„Myslím na tvou řeč těla.“ 

„Jo tak, tak to jo, podívej,“ ukazuji na naši horu, „uţ zase 

kouří.“ Sledujeme kopec, z něj se valí klikatý potůček lávy. 

Má zářivě oranţovou barvu, plazí se jako had, končí v moří, 

k nebi stoupá pára. 

„Stačí mu včas uhnout, neublíţí,“ poznamená přítel. 

Jen tady jsme silnější neţ ti pitomí ještěři, my před tím 

neprcháme, nás ohnivý had chrání.  
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Řeč těla a můj kolektiv 

Savci vychovávají své potomky, díky tomu se rozvíjí jejich 

vzájemná komunikace. Na vrozené mechanismy se váţe 

naučené, tím do hry o vědomí vstupuje dědičný omyl (leţ). 

Vrozená řeč lidského těla není pantomima, jsou to vůně, 

uzardění při setkání, rozpačitost při dvoření, rozšířené 

zornice při stresu, zpomalení pohybů při ostraţitosti a rychlá 

gestikulace při nervozitě. Tisíce nepatrných náznaků tvoří 

obraz nás samých, jsou určeny pro toho vedle mě. Pokud je 

dokáţe přečíst, zná nás lépe neţ sám sebe. Člověk vţdy ţil 

v malém kolektivu, neučil se jen od mámy, učil se od všech 

členů. Časem se naučené stávalo vrozeným.  

 

Ovčácké psy lidé nejprve museli naučit shánět stádo 

dohromady, ale dnes se uţ tato naučená dovednost 

z generace na generaci dědí. Kdyţ uvidí správný ovčácký 

pes poprvé v ţivotě ovce, nezaútočí na ně jako vlk, ale 

seţene je dohromady. Podobně je to u ohařů, kdyţ stavač 

poprvé v ţivotě zavětří koroptev, nezačne štěkat, ale postaví 

se do střehu a zvedne jednu nohu. Říká tak členu své 

smečky, ţe se má připravit na lov – naučené se stalo 

vrozeným.  

 

Zárodky společenského vědomí mají všichni ţivočichové, 

kteří se společně páří (savci, ptáci, ryby, hmyz atd.). 

Společenské vědomí je vývojově starší neţ kolektivní, je mu 

nadřazeno, protoţe bez něj by ţivočichové nezplodili 

potomky, vyhynuli by. Aţ potomky zplodí, mohou je 

chránit. To ale dělají jen někteří. 

Zárodky kolektivního vědomí mají zvířata, co vychovávají 

své potomky. Kolektivní vědomí stvořilo savce. Soulad se 

vytváří mezi matkou a dítětem v době kojení, umoţňuje 

chránit mláďata, učit je. Logika kojení je logikou lidského 
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rodu. Umění vcítit se jeden do druhého, pomáhat si a 

prospívat, je podstatou inteligence. U některých savců se 

nálada kojení rozšířila na malou skupinu ţijící pospolu. Čím 

větší je kolektiv se společným vědomím a čím déle v něm 

jedinec ţije, tím je moudřejší. Ţádné jiné vědomí neumí tak 

efektivně rozvíjet řeč těla, neumí tak intenzivně 

komunikovat, tříbit svou inteligenci. 

Zvyky a principy kolektivu se po miliony let ukládají do 

našeho genetického kódu, stávají se součástí nás samých. I 

my máme spoustu vrozených dovedností, které nás naučili 

naši předkové, ale pokud je nepouţíváme, generaci za 

generací slábnou, vyhasínají.  

 

Slova a lidé 

Slova nejsou nic jiného, neţ ozvučená řeč těla. Alespoň 

zpočátku tomu tak zcela jistě bylo. Slova nikdy nedokázala 

nahradit řeč těla, protoţe nevoní, nečervenají se, druhá 

strana na ně neodpovídá podobnou reakcí, slova jsou 

odtaţitá. Kde slova doplňují řeč těla, jsou skvělou 

pomůckou, co vědomí rozvíjí, ale kde ji zcela nahradila, 

stávají se brzdou vývoje vědomí.  

Zatímco řečí těla lhát neumíme, slova neumí říct pravdu.  

Mezi vrozenou řečí těla a slovy musel být tanec, ten byl 

první řečí člověka. Vyprávění večer u ohníčku bylo u našich 

předků plné pohybu, vzájemné spolupráce. Bylo to jako by 

po tisíce generací zasedali naši předkové do divadla, chvíli 

v něm byli herci, chvíli zase diváci, tanec a předvádění snů 

změnilo způsob vědomí. Tanec kolektiv sjednocoval, 

rozvíjel vědomí lépe neţ řeč, byl typický pro muţskou část 

kolektivu. Aţ civilizace převálcovala moudrý tanec, udělala 

z něj symbol páření. Moudrý tanec přeţívá ve vědomí lidí, 

ale bez kolektivu se schopnost komunikovat tancem vytrácí.  

----- 
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Kaţdý pohyb je výsledkem obsáhlé ságy úvah, popsat ho je 

zdlouhavé, ale domyslet ho umí i zvíře ve zlomku vteřiny. 

Přeměnit přírodu na pojmy a uvaţovat v nich, je podobné, 

jako nahradit jídlo mluvením o jídle.  

Myslet bez pojmů je rychlé. Obsah celých vědních oborů si 

člověk dokáţe představit během chvíle, ale popsat je a 

vysvětlit evidentní zákonitosti, trvá desetiletí. Jednoduché a 

přesné vnímání se nahradilo sloţitým a nepřesným, jen tak 

mohla civilizace růst. 

Slova se musíme učit, tímto učením ztrácíme kousek sebe, 

kousek kolektivu získáváme. Čím víc je kolektiv 

civilizovanější, tím víc nás učí metodiku civilizace, bere 

nám naši přirozenost. Tak nám slova berou vrozené, berou 

nám sloţitost a přesnost uvaţování přírodních národů, 

stávají se fetišem civilizace, kterému společenské vědomí 

zcela podlehlo. Čím víc se učíme, tím víc se realitě 

vzdalujeme. 

Od chvíle, co pouţíváme k učení hlavně pojmy, zatěţujeme 

některé oblasti mozku víc, ale jiné nám naopak zakrněly. 

Těţko se orientujeme ve vůních, chutím přestáváme věřit, 

sluch je ohlušen, hmat zapomíná na laskání, na očích 

nosíme růţové brýle. Generaci za generací přichází člověk o 

část svých dovedností, reflexy vyhasínají. Civilizace nám 

vzala reálný svět, nahradila ho pojmy. Co je naučené, to je 

jen jeden zorný úhel. Zkreslené vědomí  mění člověka i 

planetu, omyly jsou stejně zásadní selekční tlak jako třeba 

procento kyslíku ve vzduchu.  

Některé kultury tuto chybnou tendenci prokoukly, 

nenechaly si vzít obrovský kus reálného světa, nenechaly se 

chytit do pasti pojmů, slova pouţívaly málo, civilizace 

nezaloţily. 
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 Čím víc mluvíme a pomocí pojmů se i učíme, tím víc se 

učíme chyby, od přírody se vzdalujeme, z hlediska přírody 

hloupneme. Chyby pojmů se pro nás staly novou pravdou. 

 

Slova a emoce 

Kdyţ dítě vysloví první slovo, je za to odměněno obdivem 

rodičů.  

„Řekl máma!“ jásají všichni kolem. Řeči těla rozumí 

všichni, je vrozená, na ni stavíme slova jako nová patra 

vědomí. Děti vidí, jen co se děje ve světnici, netuší, jak 

veliký je svět mimo jeho skupinu a stejně tak netuší, ţe i ta 

nejkonkrétnější slova jsou značně abstraktní.  

„Víš, tím se nemyslí jen tvá máma, ale mámy všech lidí i 

zvířat na celém světě!“ Děti by to nepochopily. 

 A my to chápeme? Umíme i ve svém nitru rozlišovat? Není 

pro nás ten velký táta, co nás ţiví a nosí v náručí, třeba 

president? Nebo šéf? Bůh? Prostě ten nahoře a já jsem ten 

dole v kolíbce?  

Za slovy se skrývají emoce, čím déle mluvíme, tím více na 

původní emoce zapomínáme. Pak najednou někdo pouţije tu 

kouzelnou formuli, která nám pocity mládí vrátí, a my 

zjihneme jako děti.  

Řeč v nás vyvolává akordy pocitů, přitom obsah bývá 

často banální. Tak třeba politici celé hodiny hrají na city, 

přitom říkají jen to, co gorila naznačí bušením se pěstmi do 

prsou.  

Z některých slov uţ emoce dávno vyprchaly. Tak třeba 

jedna a jedna jsou dvě, ale emoce, které za sebou skrývá 

rozdíl mezi málo a moc, se tím vytratila. Slova v nás 

vyvolávají očekávání, ale často bývají falešná. V civilizaci 

se slova stávají vykalkulovanou hrou s jediným cílem: 

Dosáhnout svého. 
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Chybějící svět 

Víme, ţe vesmír je tvořen nejen tím, co vidíme, ale i tím, co 

nikdy vidět nedokáţeme. Ale i spoustu toho, co bychom 

vidět mohli, ignorujeme.   

Díky myšlení v pojmech jsme se dobrovolně o kus světa 

připravili. I ta nejvzletnější řeč zachytí jen zlomek reality - 

zuţuje tunel pro naše vědomí.  

Sloţitosti mimo tunel uţ naše vědomí pochopit nechce, 

uvaţovat v pojmech je tak pohodlné! Opojení slovy nazvala 

civilizace učeností, kdo přemýšlí v pojmech, uvažuje 

chybně. 
Slova nedokáţí vůbec popsat spoustu věcí, třeba takový 

prostor. Pokud byste nahradili stavební výkresy slovy, dům 

spadne. Obraz také nepopíšete, stejně tak hudbu, balet, 

sochy, vůně. Slovo realitu ochudí o vše, co jsme 

nepojmenovali. Lidská představivost se smrskne na hraní se 

slovy podobně, jako se ţonglér soustředí na míčky, přestává 

vnímat okolí. 

„Podejte další míčky, jsem geniální! Tak slyší mě někdo? Je 

tam vůbec někdo?“  Kdo ţongluje se slovy, nevidí svět. 

Učenost je forma slepoty.  

 

Hromadění chyb 

Jak okolí vnímáme, tak ho i měníme. Subjektivní pohled je 

podstatou vědomí, objektivní vědomí neexistuje.  

Stejná slova mají v různých kulturách mírně odlišné 

významy, navíc se význam časem posouvá. Kaţdá kultura 

pouţívá odlišnou logiku, v té je zakódován odlišný pohled 

na odlišné věci.   

Vědomí vytváří nové jen proto, ţe mu to připadá logické, ţe 

ho to napadne. Drtivá většina nápadů jsou nesmysly. Pokud 

například někoho napadne, ţe k rozmnoţování stačí jen 

polibky a nikdo mu to nerozmluví, jeho komunita zanikne, 
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ale pokud ho napadne jiný nesmysl, jako například ţe on 

oţivuje svět, pak se stane předchůdcem celé civilizace.  

Vědomí je výhoda jen omylem, dokud se dostatečně 

nerozvine, je pro celý druh handicap.  

Ţádný organismus se nemůţe vyvíjet všemi směry současně, 

na to mu nestačí síly. Pokud jedovatý had uštkne kořist, 

tvorba nového jedu ho na celé dny vyčerpá. Nelze být 

rychlý jako gepard a silný jako slon, nelze být rychlý jako 

pták a odolný jako ţelva. 

Pokud člověk rozvíjí po generace přednostně své vědomí na 

úkor síly, rychlosti a odolnosti, pak ho musí umět vyuţít, 

jinak se staneme nejslabšími a nejhloupějšími organismy 

pod Sluncem. 
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2. Sen, co stvořil všechny civilizace  

Na svět kolem se díváme skrze naše vědomí. Jakmile 

přestaneme snít, obklopí nás realita, kdyţ nad ní začneme 

uvaţovat, měníme ji ve sny a podle nich pak tvoříme novou 

skutečnost.  

 

Soulad tvoří kolektivní vědomí 

Sny jsou základem vědomí, stavebním kamenem civilizace. 

V nejranějších snech je kaţdý sám sobě centrem světa. Dítě 

zajímají jen jeho vlastní potřeby, ale co na to říká okolí, ho 

absolutně nezajímá. Křičí, kdyţ chce jíst, týrá okolí pláčem. 

Nemá ţádné vědomí, aţ časem začne vnímat mámu, pak 

nejbliţší, kolektiv se mu přizpůsobí a současně ho učí.   

Kolektiv umí otevřít skříňku vědomí, díky ní dokáţeme 

vstřebat vůně a řeč těla, propojit ji s vrozeným, nasát 

moudro předků. Pokud kouzelných pár měsíců dětství 

nevyuţijeme, pokud nejsme obklopeni něhou a bezpečím, 

pak s mateřským mlékem nepijeme i moudrost, vědomí se 

uzavře, nevyuţije svůj vrozený potenciál, zhloupneme.  

Vrozená schopnost učit se v mládí rychleji, je vlastní mnoha 

savcům, ale člověk dokáţe se svými nejbliţšími rozvíjet 

kolektivní vědomí ještě dál.  

 „Neděs to dítě! Copak ty neznáš ţádnou pěknou pohádku?“ 

Děti potřebují krásné sny stejně jako jídlo. Celá skupina 

vychovává dítě, předává mu své vědomí, roste s ním a mění 

se, tím se stává nesmrtelnou. Není moţné měnit děti a 

neměnit skupinu, to by se zastavil vývoj. Kus z nikdy 

neumírajícího moudra našich předků má kaţdý z nás v sobě. 

Od něj se odvíjejí naše sny. 

----- 

 Dětské sny jsou produkt kolektivního vědomí, jsou 

výchovné, krásné jako pohádky, vyrůstají z alegorií, kterými 

kolektiv připravuje dítě na dospělost, v nich pravda a láska 
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vítězí nad lţí a nenávistí. V kolektivních snech vládne 

soulad, vítězí soulad, ale často je skryt za šidítka civilizace 

jako jsou láska, pravda, čest, dobro, spravedlnost, protoţe o 

souladu se nemluví, tím se dá jen ţít. Pokud vyprávíme 

dětem něco jiného, škodíme jim.  

Čím jsme starší, tím víc chápeme, ţe křišťálově čisté 

představy o pravdě a lásce jsou hloupost, ţe nejsme centrem 

světa, ţe naše kultura nemusí být ta nejlepší, ţe se svět 

nesmí řídit prostoduchými hesly dětí.  

Sny pro dospělé jsou produkt společenského vědomí, někdy 

je nazýváme vědou, někdy filosofií či vírou. Uţ neodráţí jen 

vědomí úzkého kolektivu, ale celé civilizace. 

Najdou se lidé, co ustrnou u dětských představ, většina 

postoupí ke snům pro dospělé, ale sny stáří jsou dopřány jen 

některým. 

Sny stáří jsou produkt individuálního vědomí, měly by být 

ty nejmoudřejší, pochopit svůj kolektiv i společnost, své 

postavení v civilizaci, umoţnit člověku spokojeně zemřít, 

ale mohou být i ty nejhloupější. Pokud si jedinec nezachová 

nadhled, pokud se povaţuje za důleţitějšího neţ kolektiv, 

mění se na parazita lidského rodu.  

----- 

Nelze ţít bez snů. Kdo snít na chvíli přestane, ocitne se ve 

světě drsném jako ţivot sám. Mnohé to vyděsí tak, ţe se 

vrhnou zpět do světa pohádek, změní je na agresivní 

ideologie a budou za ně bojovat do roztrhání těla.  

Dospívat musí naše vědomí postupně, protoţe náhlá ztráta 

iluzí můţe člověku vzít chuť do ţivota, můţe ho 

vyprovokovat ke mstě. Zkaţený pes kousne i pána, co mu 

nese jídlo. 

Společnost vychovává, ale pokud je výchova moc tvrdá, 

vyklopýtá z výchovného procesu vyděšený človíček, je li 

moc benevolentní, vyvalí se arogantní nabob.  
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Sny mnoha civilizací  

Není moţné ţít v civilizaci, umírat pro ni, přitom jí nevěřit. 

Tak civilizace vytvářejí pojítko, budují svůj společenský 

sen.  

Společenské sny prověřily mnohé generace, vypilovaly je, 

rozvinuly do mnoha pater, stvořily dokonalé představy, ve 

kterých si kaţdý dokáţe najít to své.   

Sny nemají logiku, proto mohou být moudřejší neţ všechny 

vědecké poznatky světa dohromady. Sny civilizace musí být 

natolik krásné a pro lidi pochopitelné, aby je chtěli rozvíjet.  

Velké sny do sebe vstřebaly tradice, ukazují kaţdému, jak se 

má chovat. Tradice učí nejen uţitečné věci, ale i nesmysly.  

Existují sny, co dokáţí přeměnit lid na dokonalý válečný 

stroj, který i kdyţ nebojuje, na válku se den za dnem 

připravuje. Pro velké sny lidé umírají, pro ně pracují, utíkají 

od předků i potomků, od přírody, logiky, sami sobě lţou. 

Sny silnější, plodnější a agresivnější si po staletí podmaňují 

lidské vědomí, zatímco ty slabší, byť by byly 

sebegeniálnější, vymírají. 

Sen nejúspěšnější, který vše propojí a všichni mu uvěří, 

spojí vědomí všech společností v jediné.  

 

Evoluce snů 

Ţelvy sny nemají, a  i kdyby je měly, neřeknou nám to. 

Vývoj jejich vědomí je mnohem pomalejší, neţ vývoj 

celých ţivočišných druhů. Ţelví předkové vynalezli 

dokonalý způsob, jak utéct před nebezpečím. Skládá se 

z putování na obrovitánské vzdálenosti, ve střídání dne a 

noci, pevniny s mořským prostředím, ale vajíčka kladou 

stále na stejnou pláţ. Tak po tisíce let dávají moţnost jiným 

ţivočichům, aby jejich zvyky prokoukly, ze svých potomků 

dělají hostinu pro chytřejší ţivočichy. Kdyby ţelvy 
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zmoudřely a začaly klást vajíčka jinam, bylo by brzy v moři 

víc ţelv neţ ryb. Ale co kdyby zmoudřely ryby? A co jestli 

jednou zmoudří člověk? 

Evoluce vědomí jde ruku v ruce s evolucí ţivočišných 

druhů, mění celou přírodu. 

 Lidské vědomí stojí na stejně nelogických principech jako 

vědomí zvířat, tradujeme ho po miliony let, mění nás.  

Evoluce civilizace je evolucí velkých snů. Často se stává, ţe 

zatímco skupina lidí, co vyznávala civilizační sen, zahyne 

v bitvách s nepřítelem, její sen roste v kultuře dobyvatelů 

dál. Samotný sen dokáţe lidi změnit, tím změní i přírodu.  

Zemře li společenský sen, znamená to zánik celé kultury, 

změnu krajiny, zánik mnoha rostlin i ţivočichů. 

 Tak svrhnout společenský sen je víc jak vyhrát válku, je to 

jako změnit evoluci planety.  

 

Nejstarší kultura planety 

Tak jako se v období páření střetávají ţelvy či lososi, tak se 

i předkové člověka střetávali na jednom místě. 

Shromaţďovací reflex je základ mnoţení. Cizí jedinec svůj 

protějšek vzrušuje (partner k mnoţení), zatímco známý  

jedinec je kamarád na cesty, s ním rozvineme kolektivní 

vědomí.  

Reflex migrace je vyvinutý u ryb, ptáků i savců, znalost 

migračních cest se z generace na generaci dědí. Zvířata se 

během migrace nepáří, stejně tak naši hodně dávní předkové 

během chůze neplodili potomky. 

Migrace vyţaduje inteligenci, čím je tvor chytřejší, čím víc 

si umí zapamatovat z přírody, tím bezpečnější je jeho 

putování krajinou.  

V Austrálii se před příchodem Angličanů podobal ţivot 

nejstaršímu schématu nejvíc. Ţilo v ní přes milion 
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Aboridţinců, mluvili desítkami různých jazyků, nálezy 

ukazují, ţe jejich historie je starší neţ sto tisíc let.  

Původní Australané nepočítají čas na roky, ale na události, 

přičemţ ty velké, byť jsou sebestarší, zastíní ty malé, 

třebaţe se staly právě teď. Tak se v australské mytologii 

traduje, ţe Aboridţinci utíkali před dinosaury (velký 

klokan), ţe jejich dědové pluli na lodičkách tam, kde je dnes 

pevnina, ţe mořské zálivy měly jiný tvar, protoţe místa, 

která prodělala vulkanickou přeměnu, si předkové pamatují 

jinak. Kdyţ se jich zeptáte, kdy se to stalo, řeknou, ţe včera 

nebo jejich dědovi, jako by kolektivní vědomí obsáhlo tisíce 

generací, čas nehraje ţádnou roli.  

 

Ostatně, kaţdé dítě se učilo historii svých předků, některé 

národy znaly aţ 3 tisíce generací pozpátku. Zapamatovat si 

něco tak sloţitého, je za hranicí mentálních schopností 

mnoha dnešních lidí. Způsob, jakým si své vědomosti 

předávali, je klíčem k zapamatování. Jen kolektiv umí otevřít 

vědomí dítěte, naučit ho mnohem víc, neţ sebegeniálnější 

pedagog. 

 

Nálezy paleontologů i geologů jejich pověsti potvrzují, 

respektive říkají, ţe to je moţné, ale ţádný člověk si to 

nemůţe pamatovat, lidé tou dobou přece neexistovali! 

Ţe by bylo vědomí člověka starší neţ homo sapiens? Kresby 

Aboridţinců jsou rozesety po celém kontinentu, jsou tím 

nejstarším, co po sobě lidstvo zanechalo. Často se to ale 

nedá dokázat, Aboridţinci barvy na kresbách pravidelně 

oţivují, nic jako nedotknutelnou památku neuznávají - jen 

dotykem mrtvé oţívá. 

Původní Australané nezakládali velké státy, nebudovali 

města, neobdělávali půdu, nevlastnili majetek, nepotřebovali 
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peníze, dokonce ani číslovky neuznávali, ţili v malých 

skupinách, chodili krajem, snili.  

Neuvaţovali ve slovech, nerozsekali svět na pojmy jako 

naše civilizace, vše kolem nich bylo spojité, jedno se měnilo 

v druhé, mrtvé oţívalo a ţivé se měnilo v prach, prach plodil 

ţivot, nikdo nemohl umřít, protoţe smrt není nic jiného, neţ 

jedna z tisíců kouzelných změn. 

Australané bohy neznali, nepotřebovali je, cizinec by mohl 

říct, ţe sami sebe za bohy povaţovali.  

 

Migrace stvořila soulad 

Kolektiv bez hierarchie ţije souladem. Pokud se jedinec sám 

v sobě nevyzná, jde se zeptat kamaráda, ten do něj vidí 

z odstupu, pochopí ho a pomůţe mu. Lidé v malém 

kolektivu se neustále vnímají, společně jí, baví se, myslí i 

vychovávají děti. 

 

Ţádný kolektiv nedomestikuje zvíře, to by bylo porušení 

souladu, stejně tak ţádný kolektiv nezná drogy, ty mu 

nepřinesou ani zdaleka tak slastné pocity jako soulad. 

Domestikace zvířat a návykové látky kolektiv matou, 

vyvinuly se aţ v civilizaci, jsou šidítkem, co kompenzuje 

nedostatek vylučování vlastních endorfinů. 

 

Pachy odhalovaly nejen ţivotní cyklus, ale i strach, nemoci, 

nálady, následně na ně reagovala celá skupina. Nejstarší 

členové skupiny určovali její chod, skupinu scelovali. 

Skupina je souladem posedlá, její sny směřují k tomu, aby 

byli všichni spokojeni. Soulad má různé stupně, humorální 

soulad tvoří ţeny, ten nejpevnější je mezi matkou a 

kojencem. Dokonale pochopit dokáţeme asi 6 lidí, kaţdá 

generace si vytváří svůj soulad, jiný vztah je mezi muţi, 

zcela jiný typ souladu je mezi ţenami. Pokud se kamarádi 



                        36 19.6.2011 36 

doplňují, dělá je soulad silnějšími, pro kolektiv 

prospěšnějšími. Podstatou souladu je umění vcítit se do 

druhého, k tomu je zapotřebí značný kus inteligence. Naši 

předkové se naučili vcítit i do zvířat, do rostlin, do přírody, 

umění vcítit se, je podstatou logiky. 

Lidé v kolektivu si nekonkurovali, nesoutěţili, dodnes je 

známý fenomén, který nemá v ţivočišné říši obdoby, kdy se 

ţenám ţijícím pospolu postupně sladí ovulační cyklus, mají 

ho na den stejný. Tento úkaz musel mít při vzniku lidských 

skupin značný význam, odstranil konkurenci uvnitř skupiny, 

ale mezi skupinami ji zachoval. Stejně tak existují 

mechanismy, kdy se ve stresových situacích cyklus ţen 

zcela zastaví. Co skupina dělala, to mělo vliv na chemii těla 

kaţdého jedince, na jeho mozkovou činnost. Jedinec si 

neuvědomoval sám sebe, kolektiv byl on. Kdy přesně 

započalo vědomí naše předky měnit, nevíme, ale můţeme se 

domýšlet. Tak jako je koncentrace soli v těle zvířat (0,9%) 

historickým pozůstatkem slanosti oceánu ve  chvíli, kdy jej 

předkové opustili a vydali se obydlovat souš, tak je fauna a 

flóra v Austrálii historickým pozůstatkem chvíle, kdy se u 

předků člověka vyvinulo vědomí. Jinak si zcela odlišnou 

evoluci ţivočichů na tomto kontinentu vysvětlit nelze.  

Prospěšné vyuţívat, škodlivé ničit, to je projev lidského 

vědomí. Někdy tou dobou uţ musela být Austrálie 

samostatný kontinent, naši předkové predátory vyhubili, kdo 

nebyl součástí jejich snů, ten časem zmizel i z přírody. 

Místo aby na kontinentu určovala směr evoluce síla, 

určovalo ho vědomí předků člověka. Stali jsme se pány 

přírody, jejími tvůrci. 

Na ţádném jiném kontinentu se člověku nic takového 

nepodařilo. 
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U člověka moudrého nemusel být muţ velký a svalnatý 

nadsamec, nesoupeřil o samičky, mohl rozvíjet své mentální 

schopnosti.  

Muţi mají lepší geometrické vidění, umí lépe domýšlet směr 

a rychlost pohybu, u ţen jsou naopak aktivnější ty části 

mozku, které generují lingvistické znalosti, učení, 

přizpůsobení se v dospívání nové skupině, asertivitu.   

Ţeny vnímají kolektiv jinak neţ muţi, myslí na jednotlivce 

ve skupině a na detaily, ţijí mateřskou láskou.   

Muţi jsou závislí na logice, nic jako otcovskou lásku 

neznají, celá skupina je pro ně celek, za který jsou schopni 

kdykoli poloţit ţivot, detaily přehlíţejí. Cit mezi syny a otci 

nezávisí na tom, zda se jedná o skutečné biologické 

potomky, kdeţto máma má ke svému biologickému dítěti 

vţdy jiný vztah neţ k cizímu. 

Sdílením myšlenek se skupina stává chytřejší neţ kdokoli 

v ní. Skupina ale dokázala víc neţ rozvíjet moudrost, 

společně jedla, společně proţívala emoce, jako by se kaţdý 

detail v ţivotě umocnil, ze záţitku jednoho se stal záţitek 

všech. Mladí ţily moudrostí stáří, staří radostmi mládí.  

Rozbití skupiny bylo velice jednoduché, jakýkoli styk 

s jinou skupinou soulad zrušil. Vůně se promíchaly, chování 

cizích narušilo soulad.  

Míchání skupin je základem rozmnoţování, bez něj by 

předávání genetických informací nebylo moţné. Ţivot ve 

velké společnosti nastartuje v kaţdém z nás naprosto odlišné 

reflexy, neţ ţivot ve svém kolektivu. Oddělujeme se, 

nemyslíme jako kolektiv, ale jako jedinec.  

 

Zvyky Aboridţinců 

Ve skupině jsou dvě maximálně tři ţeny v plodném věku, 

muţi a ţeny netvoří páry. Kamarádství dívek bývá trvalé, 

vydrţí od mládí aţ do smrti, dívky po dospívání odcházejí 
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společně k jiné skupině, společně mívají ovulaci, společně 

mohou mít i děti, skupinu uţ nikdy neopustí. Přítelkyně si 

všemoţně pomáhají, jsou jednou generací ţen skupiny. 

Tradičně ţije tři a více generací pohromadě.  

Děti nejčastěji vychovává starší generace ţen. Ţeny vnímají 

soulad humorálně (pachy, řeč těla, vzorce chování), učí ho 

znát celou skupinu, mění ji svým nevědomým chováním. 

V mateřském kolektivu jsou na matky citově navázáni 

synové, ale jejich výchovu v šesti letech přebírají muţi. 

Dcery zůstávají s matkami aţ do pohlavní dospělosti, pak ze 

skupiny odcházejí.  

Cestování mladých ţen mezi skupinami muţů vyţaduje 

naprosto odlišné uvaţování, rozvoj odlišných schopností, 

neţ mají  muţi.  

 

Model, ţe muţi znají své teritorium, nestěhují se, zato dívky 

přechází v dospělosti k jiné skupině, je podstatou lidského 

souţití, zachoval se ve všech tradičních rodinách po celém 

světě aţ do dnešní doby.  

 

Mluvení mezi členy je základem odvracení sporů, staří 

členové dokázali odhalit náznaky nesouladu a vyřešit ho 

v samotném zárodku, proto mluvit o všem, co lidem jen 

probleskne hlavou, je základ pospolitosti.  

 

Tento zvyk se dnes vyuţívá při brainstormingu (bouře 

mozků). Jeden něco řekne, druhý to doplní, třetí vyvrátí, 

první opraví, dohromady vymyslí víc, neţ kdokoli z nich 

sám. Toto „kouzlo“ funguje jen v kolektivu bez hierarchie,  

vyuţívá se v moderním managementu.  

 

Muţi jsou specialisté na brainstorming, ţeny zase rozvíjí 

humorální soulad. Muţi mezi sebou humorální soulad 
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netvoří, uvaţují společně, domýšlí směr cesty, rozvíjí 

představivost, agresivitu, schopnost společně reagovat na 

stres. Soulad je vrozený princip, nemá ţádná pravidla. 

Střídání odpočinku, během kterého skupinu sjednocují ţeny, 

s pochodem, během kterého skupinu řídí muţi, stvořilo 

člověka v dnešní podobě. Kaţdá situace byla modelovou, 

někteří členové skupiny na ni reagovali lépe, ostatní je 

napodobovali. Po miliony let se naši předkové tomuto 

principu přizpůsobovali, vkládali do něj veškerý svůj 

intelekt. Pokud je skupina sama, je světem sama pro sebe.  

Děti nerozlišují svou mámu od mámy kamaráda, mají tedy 

dvě (tři) mámy (tety) a dva (tři) táty (strýce).  To ale 

neznamená, ţe jsou to vţdy jejich biologičtí otcové, nevěra 

ţen skupinu nerozdělí, naopak různorodost genů je ţádoucí. 

 

Křiţovatky cest stvořily společnost 

Aboridţinci kaţdoročně přicházeli na stejné místo ve 

stejnou dobu. Schází se zde mnoho skupin, podle 

historických záznamů více neţ 500 lidí. Je to jako injekce 

kultury jedněch do kultury druhých. I kdyţ se skupiny opět 

rozejdou, takové setkání zanechá na skupinu trvalé 

následky.  

Místo střetávání se stalo základem budoucích měst, centrem 

civilizace. 

Na shromaţdištích se projevují lidské vášně a emoce, 

rozpadají se kolektivy a nové se tvoří, různé kolektivy muţů 

mezi sebou bojují, mstí se za křivdy spáchané minulým 

generacím, předvádějí se před ţenami, protoţe na 

shromaţdištích odházejí dcery od své skupiny, hledají si 

jinou skupinu.  

Zatímco v kolektivu se nesoutěţí, nebojuje, lidé se neřídí 

pravidly, ale přirozeností, shromaţdiště musí mít svá 
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pravidla (morálka), jinak by agresivita převálcovala všechny 

ostatní vášně.  

Zcela novou skupinu mohou zaloţit jen mladí, kteří svůj 

kolektiv opustili. Nejmenším moţným základem je dvojice 

muţů z jedné skupiny, která se spojí s dvojicí dívek z jiné 

skupiny, taková jednotka dovede vytvořit novou stabilní 

skupinu, najít si nové teritorium, ale nikdy to nemůţe být 

jen ţena a muţ. Vedle spojování ovulací více ţen na stejnou 

chvíli totiţ existuje i humorální blok, který po určité době 

začne muţe a ţenu vzájemně odpuzovat, ztěţuje tak mít 

jednomu páru větší počet potomků, zajišťuje genetickou 

různorodost populace.  

Civilizace se naučila oba zvířecí principy ignorovat. Pokud 

si něčeho nevšímáme, nezmizí to. Oba humorální principy 

stále existují, stále náš ţivot zásadně ovlivňují. 

 

Sny australských domorodců 

Kolektivní vědomí učí děti jen praktické věci. Jak vypadají 

ty nejstarší výchovné sny kolektivu, se můţeme dovědět od 

australských domorodců. 

 Ale jak zapsat jejich sny, kdyţ oni písmo neznají? Pak 

prosím pouţijme představivost, k písmenkům přidejme 

nádherné barvy, hudbu magickou jako zvuky didţeridů, 

pohyby pomalé jak záchvěvy trávy, skoky vysoké jak běh 

vyděšeného klokana, uhrančivé pohyby jak zpověď bájného 

hada, záblesky ohně, nekonečnou klenbu hvězd, prostor, ve 

kterém vše ustrne, kdyţ ustrneme mezi dvěmi kroky my. 

Ale ani pak se nám nepodaří proţít s příběhem to, co 

proţívá kaţdé dítě během noci, kdy jeho otec, bratr a strýc 

tančí, zpívají, vyprávějí i hrají jen proto, aby oţivili příběh, 

co se nikdy určitě nestal, přesto zušlechťuje vědomí lidí po 

desítky tisíc let.   
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Příběh vyprávěný Aboridţincem   

Tělo jsem si potřel oranţovou hlinkou, na ni udělal symboly 

hada, sám jsem se v hada změnil. Vibrace didţeridů 

rozechvěla zemi, na jejich vlnách jsem sděloval světu, ţe tu 

jsem. Svět byl pro tuhle chvíli můj, rituál započal. Jen my 

muţi umíme zhmotnit tak sloţitý sen. 

Podupával jsem kolem plápolajícího ohýnku, cítil jeho ţár 

zepředu, chlad noci zezadu, v rukou oštěp, neboť jsem byl na 

lovu. Můj tanec přivolal vzpomínku, jako bych to ani nebyl 

já, kdo mými ústy promlouvá.  

„Dva rody ţily a pracovaly pospolu,“ pronáším přesně na 

tom místě, kde tuto pověst vyprávěl jeden z mých otců, 

„jeden se jmenoval Yirritja a druhý Dhuwa.“ Děti zírají 

s otevřenou pusou. V následující scéně předvádím, jak se 

mladý a zdatný lovec, chlouba obou rodů, vydal na lov na 

jednu stranu, zatímco zbytek muţů a ţen šlo shánět potravu 

na druhou stranu. Důvod, proč se ten den rozdělili, byla 

zarputilost nejlepšího z nich. Víte, v naší společnosti 

neznáme hierarchii, kdyţ se někdo rozhodne někam jít, něco 

dělat či nedělat, není nikdo, kdo by mu v tom mohl zabránit. 

U ohně zůstali starci a děti, o ně se starala mladá krásná 

dívka. Její krásu zobrazuji koulením očí, špulením rtů, 

svůdnými pohyby, ale nezapomenu ukázat, jak pečlivá byla 

při vaření pokrmů, jak ochotně napojila staré a jak dovedla 

rozesmát děti.  

Zdatný jinoch měl těţký den, jeho váhání i zručnost na lovu 

ryb znázorňuji sebevědomím. Přišel do tábora, očekával 

obdiv, posadil se a sledoval dívku. Líbila se mu vţdy, ale 

teprve teď měl příleţitost, teprve teď ho přemohl chtíč.  

Nesnaţil se s ním bojovat jako kaţdá inteligentní bytost, 

nechtěl si uvědomit, ţe to je jeho příbuzná, nesmí se s ní 

milovat, poddal se zvířecím pudům, vrhl se na nevinnou. Ti 

nejschopnější si často myslí, ţe mohou vše. 
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Ať se bránila jak se bránila, silnému muţi vzdorovat 

nedokázala. Odtáhl ji od ohniště, zamířil s ní k jeskyni. 

V následující scéně předvádím, jak se zbytek kmene vrací 

domů, krčím se v přítmí, v očích děs, abych ukázal, jak 

hrozně na starce a děti nekulturní čin mladíka zapůsobil. 

Porada rodu se zobrazuje nejhůř, pomáhají mi kamarádi 

kolem ohně. Tváří se moudře, statečně i zkormouceně, 

odpovídají na všetečné dotazy ţen, a nakonec se jako jeden 

muţ zvednou a jdou se mnou stopovat přítele.  

Nová scéna je plná symbolů. Na jedné straně temná jeskyně 

plná zla, na druhé stateční členové rodů, co se snaţí zlo 

vymýtit, po dobrém svého syna přesvědčit, ţe dívku násilím 

drţet nesmí, ţe jejich spojení je špatné, rodovými tradicemi 

zakázané. 

Křičíme a doráţíme, tanec s házením balvanů je pro 

pobavení, jinoch v jeskyni je silný, našim útokům odolá.  

Předvést moudrou dívku, jak se v jeskyni brání násilníkovi 

ovládanému svým chtíčem, je pobuřující představení. Má 

vzdorovat a být bita, nebo se má podvolit? Druhá výprava 

nás muţů k jeskyni je v podstatě zbytečná. Mladík zavalil 

vchod kameny, se kterými nikdo nehne.  

Poslední scéna je lyrická, snaţím se předvést lstivý postup 

dívky, jak mladému muţi podléhá, pomáhá mu a povzbuzuje 

ho při milování, aţ z něj vyzíská všechnu muţnou sílu. Kdyţ 

usne, snaţí se mu uprchnout, ale zavadí hlavou o jeho 

koleno, probudí ho. Násilník ji chytá, zápasí s ní. Nesmírná 

moudrost a sebeovládání pomohou dívce dosáhnout svobody 

duchovní cestou, změní se v přenádherného motýla a ulétá 

z jeskyně na světlo světa. Chlapec chce za ní, ale nedokáţe 

odvalit balvany, tak zeslábl. Ze zoufalství se ve zlém úmyslu 

snaţí také změnit v motýla, ale mění se jen na netopýra. Tak 

se stane, ţe se uţ nikdy víc s dívkou nesetká. Zatímco 

netopýr ve dne spí, dívka si uţívá krásy slunce a květů.    
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Vznešenými kroky v záři ohně zobrazuji potomkům duševní 

svobodu a světlo, nádhernou volnost, kterou zaţívá motýl 

stejně jako my, co se umíme ovládat, co přesně a 

nezkresleně předáváme své tradice dál a dál, zatímco 

krčením se ve tmě ukazuji jeskyni, skuhráním a chrápáním 

znázorňuji nekulturní duši, jak ji přemíra sebevědomí a 

fyzické síly mění ve chtíč, který musí být uvězněn v temnotě, 

zavěšen hlavou dolů, zuby vyceněné, jinak by změnil 

kaţdého ţádostivce na černý stín noci, kterým ţádný člověk 

nikdy být rozhodně nechce.  

 

Počátek člověka dle mytologie a paleontologů 

Díky paleontologii začalo spoustu lidí o své historii 

uvaţovat nespojitě. Uţ své předky neobdivují, nejsou to 

úţasní lidé, na které bychom měli být hrdi, a uţ vůbec ne 

bohové, pohled vědců je degradoval na primitivní zvířata, ze 

kterých by šel strach.  

Paleontologie však není věda pevná jako kámen, je to 

značně potrhaná síť. Mnohonásobně víc se toho neví, neţ 

vít. Díry ve vědomostech překlenout neumíme, tak si 

mezičlánky evoluce vymýšlíme. I náhodný nález dokáţe 

zcela změnit názor na vývoj ţivota. Evoluci mnoha druhů 

paleontologové vůbec vysvětlit nedokáţí, ještě včera 

logický řetězec argumentů se zítra ukáţe jako nesmyslná 

spekulace. 

Mytologie mnoha národů zobrazuje předky naprosto odlišně 

neţ paleontologové, jsou to bohové, co tvořili svět, ţili lépe 

a déle neţ my, byli svobodní, šťastní, nesmírně moudří.  

Proč je tak obrovský rozdíl mezi názory dnešních vědců a 

vědomím minulých generací?  

Vědci nezkoumají  vědomí, zkoumají materiální svět. Co 

naši předkové chápali, to vědci změnili na nepochopitelné, 
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co předkové vnímali spojitě, to vědci rozsekali na obory, 

které spojit nedokáţí.  

Vidíme, myslíme, ale chápat srdcem uţ neumíme. 

 

Sen všech civilizací 
Stvoření prvního společenského snu se stalo přelomem ve 

vývoji lidstva. Aţ do této chvíle lidé netvořili civilizace, 

nebylo nic, co by odlišné kmeny dokázalo spojit. Stvořením 

prvního snu se lidé sjednotili, kdo dokázal snít jako oni, byl 

člověk. 

Naši předkové viděli, jak hora kouří, vytváří obrovské 

mraky. Viděli, jak ze sopky stéká láva, plazí se klikatě jako 

had, tvoří zemi i mraky, z mraků prší. Mrtvé a ţivé se 

spojilo v jediný obraz.  

 Lávu nazvali hadem, co sídlí v sopce (pyramidě), kouř a 

páru nerozlišovali, zato věděli, ţe po dešti mrtvá příroda 

oţívá – jedno tvoří druhé.   

Obraz sopky, mraků, deště a zelené přírody je nejstarší 

vývojová teorie, předávala se z generace na generaci. Dnes 

je stejná teorie rozvíjena předními vědci, nazývají ji 

samoorganizací hmoty. Zatímco vědeckou teorii skoro 

nikdo nechápe, představa Aboridţinců dokáţe ve zlomku 

vteřiny objasnit víc, neţ tisíce sáhodlouhých knih.  

----- 

Sen se nevyprávěl, ale předváděl, a to ve chvíli kdy dospěl 

muţský člen kolektivu, bylo mu předáno největší tajemství 

muţů. Moţná byl právě tento rituál, který se prováděl na 

shromaţdištích, natolik fascinující, ţe se civilizace začala ve 

vědomí lidí prosazovat. Ţeny se během předvádění 

shromáţdily na skalnatých místech, kde byla i voda, čekaly, 

aţ muţi obřad vykonají a vrátí se. Takové místo bývalo 

jediné na celém teritoriu národa, shromaţdiště skupin a 

rituál se propojily v jediné. V mnoha oblastech přírodní 
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podmínky vypalovat krajinu neumoţnily, ale ty nejsou 

prapůvodní domovinou dnešní civilizace. Pokud tam nějaká 

civilizace vznikla, naši předkové ji dokonale zlikvidovali. 

Nejstarší místo, kde byl obřad oţivení hada generacemi 

předváděn, je skála Uluru v centrální Austrálii. Okolí se uţ 

před desítkami tisíc let změnilo v poušť, ale před stovkami 

tisíc let to muselo být ideální místo na rozvoj rituálu ohně.   

Na ztvárnění se skupina připravovala celé dny, čekalo se na 

správné znamení (vítr), pak rituál započal. Muţi se rozběhli 

daleko do krajiny, ve stejnou chvíli zapálili ohně. V rukou 

měli dlouhé svazky trávy, běţeli s ní shrbení, pomalovaní 

hlinkou, za kaţdým z nich oţil ohnivý had. Neţ se ohně 

spojily, byli uţ v bezpečí na skále, sledovali fantastickou 

podívanou. Ohně vytvořily ohnivou bouři. Lidé viděli, jak 

blesky z mračen kouře samy zapalovaly křoviska a traviny, 

jak ohnivý had oţil. Za ohnivou bouří přicházel zákonitě 

déšť, vznikla duha, ta spojila nebe se zemí. Po ohni a lijáku 

se krajina zazelenala. 

 Pastva přilákala zvířata, příroda oţila, člověk se mohl 

rozejít do krajiny s vědomím, ţe on přivolal déšť, on krajinu 

oţivil, svěţí krajina mu dá dost potravy.  

 

Pocit ohromení z poţáru se změnil na nadřazenost nad 

přírodou, vzrušením pyromana se spojilo s pářícím 

rituálem, člověk proţil pocity silnější, neţ cokoli dřív.  

 

Pokud bychom hledali důvod, proč společenské vědomí 

zvítězilo nad kolektivním, pak právě praktikování snu o 

duhovém hadu jím můţe být. Proţít tak bouřlivé emoce a 

ztotoţnit se s nimi, bylo najednou víc neţ soulad. 
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Geniální chyba vědomí 

Nejstarší společenský sen propojil různé události chybně, 

přesto je v principu nejen pravdivý, ale hlavně je pro 

kaţdého pochopitelný. I my v něj můţeme věřit, jen si pár 

drobností poopravíme. 

Had je síla země, vše ţivé se po smrti mění na zemi (hada, 

popel, hlínu), oheň je ţivot země, plodí mraky, ţivot krásný 

jako je duha. Člověk svou přítomností oţivuje přírodu stejně 

jako had, nedodrţet rituál znamená neštěstí pro celý svět. 

Do jediné představy se promítly chyby vědomí, čas je 

prověřil jako geniální chyby, co stvořily civilizaci.  

Díky chybě pojmů spojuje všechny lidi bez rozdílu 

v jediný celek, tím se logika skupiny změnila na logiku 

lidské rasy. Člověk se uţ pasivně nepřizpůsobuje přírodě, 

věří, ţe on buduje svět. Díky představě oţivování se člověk 

přestal bát smrti, začal mít strach, ţe zděděný rituál 

zapomene, poruší tradici, svět díky němu zemře.   

Nedostiţný sen po tisíce let měnil australský kontinent, 

sjednocoval kolektivy v národy, pak nasedl do loděk, 

v pozměněné formě si podmanil celou planetu. Kdo sen 

zapomněl, kdo s ním nesouhlasil, kdo opravil jeho chyby, 

toho civilizace zanikla.  
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3.  Od kmene k národu a císařství 

Civilizace se budují jen tam, kde se kmeny mezi sebou 

nervaly, kde lidi spojoval společný sen, který je nabádal 

nebát se a budovat. Kde sen vyvanul, tam nastoupily války, 

chaos, rozpad civilizace. 

 

Síla zabíjí 

Plést si sílu s něčím vyspělým, pokrokovým, odolným či 

vývojově vyšším, je rozšířený nesmysl. Opak je pravdou. 

Síla je to nejprimitivnější, nejstarší, nejjednodušší. Síla 

můţe mít jediný následek – ţivot zahubí. 

Pokud by od počátku vzniku Země vítězila síla, byla by 

pustou jako všechny ostatní planety ve Sluneční soustavě. 

V minovém poli síly vznikl ţivot. Stačilo ho přemístit o 

kousek nahoru, dolů, někdy i bokem a bylo po ţivotě. Přesto 

se mu nakonec povedlo vytvořit celou biosféru. Dodnes je 

ţivot tím nejslabším, nejzranitelnějším, nejméně odolným, 

co kdy na planetě bylo.  

Inteligence je ještě slabší. Pokud se má inteligence rozvíjet, 

nesmí se rvát se vším, co je silnější, ale hledat cestu, která ji 

dovolí jít a vzkvétat tam, kde slabost není na závadu.  

Pokud inteligence slouţí k násobení síly, dokáţe 

sebezničující trend ţivočichů pouze urychlit.  

Civilizace v Austrálii nestála na hierarchii, neznala války. 

Úcta k autoritám a dělba práce ve skupině je zárodkem 

hierarchie. Teprve ve chvíli, kdy lidé začali hierarchii 

uznávat, se ti nejsilnější mohli ujmout vlády. V čele stáda 

nikdy nemůţe stát moudrost, ale vţdy pouze síla. Obě 

vlastnosti jsou z dlouhodobého hlediska zcela neslučitelné. 

Zatímco první civilizace vyrostly ze souladu a řídily se 

moudrostí, později společenské vědomí onemocnělo, ti 

nejagresivnější a nejkrutější začali lidstvo ovládat. Dokud 

tento trend neskončí, nabyté vědomí se bude vytrácet.  
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Budování států 

Teprve s vytvořením armády se vytvořila klasická 

hierarchie. Hierarchie byla po dlouhá tisíciletí jen přechodný 

stav, ale ve chvíli, kdy národ přestal válčit, hierarchie 

zanikla. Císařství je první zřízení, ve kterém hierarchie 

přetrvala navţdy.  

 

Vědomí se uzavřelo do bludné smyčky, v ní se točí tisíce let: 

Chce rovnost, volnost a bratrství (ţádnou hierarchii), ale 

chce i silnou společnost (chce hierarchii). Na jedné straně 

chce všechny lidi spojit, ale tím zničí soulad, nahradit ho 

umí  jen  morálkou či zákony, ale to má k souladu daleko.  

 

Dnešní státy mají stejně jako armády pyramidové 

uspořádání. Pyramida je ta nejpevnější struktura pod 

sluncem, je pro ni nezbytný neměnný řád, jakýkoli zásah 

stavbu ohrozí. Jedinec je obětován ve prospěch celku.  

„Nemysli, vše uţ tady bylo, tak poslouchej, uč se a věř, my 

máme pravdu. Tu jedinou a generacemi ověřenou.“ 

Zatímco kolektiv můţe být jen tak velký, aby se v něm 

všichni dopodrobna znali, pyramida můţe být obrovská. 

Stačí si zapamatovat, kdo je nade mnou a kdo pode mnou, 

nekonečná stavba uţ roste sama. Nedotknutelný vůdce je 

symbolem věčnosti, ale typický vůdce je svázán 

protokolem, můţe dělat jen to, co dělali všichni před ním. 

Kaţdý je v pyramidě nahraditelnou postavičkou.  

Do pyramidy se vlezou i zvířata či stroje. Zvířata sice 

nechápou, kdo je císař, zato lehce pochopí, kdo je jejich pán. 

Stroje neslouţí lidem, slouţí civilizaci. Otázkou pak je, zda 

letadlo má menší cenu neţ člověk či zda nejdraţší kůň na 

světě má menší hodnotu neţ bezdomovec.  
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Pokud začne být cokoli v pyramidě výš jak lidé, pak 

integrace dostoupila onoho stupně, kdy se buduje systém. 

Společenstvo uţ není pro lidi, je to subjekt sám pro sebe. Co 

posílí systém, to je cennější. Ve společenstvu je vědomí 

jedince na závadu, prospěšnost je jediný cíl.  

 

Čím výkonnější je systém, tím vyšší pyramidu postaví, ale 

pořád je to jen pyramida, v lepším případě pyramida z 

pyramid. 

Zatímco v Japonsku a Číně probíhal proces tvorby státu 

před desítkami tisíc let, tak v Evropě došlo k budování 

nejprimitivnějších států aţ v dobách antiky.  

 

Porovnávat vznik řeckých městských států se vznikem 

civilizace v Japonsku či Číně, není moţné. Bylo by to stejné, 

jako bychom porovnávali, jak rychle se naučí člověk řídit 

první auto s tím, jak rychle se naučí zkušený řidič řídit nové 

auto. 

 

Civilizace se šíří jako mraveniště, co je mimo ni, se nesnaţí 

pochopit, ale začlenit do svého vlivu. Kdo se jednou 

civilizaci přizpůsobí, uţ nikdy nedokáţe ţít samostatně.  

V civilizaci se lidé chovají jinak, myslí jinak. Jakmile 

člověk vytuší, ţe někdo oslabuje jeho společnost, ţe 

zpochybňuje velké ideály, na kterých jeho civilizace stojí, 

propadne panické reakci a vrhne se na nepřítele podobně, 

jako se včely vrhají na vetřelce. Nezkoumají jeho úmysly, 

prostě ho eliminují. 

 

Nic než národ  

Původ světa se v dávných filosofiích vysvětluje velice 

poeticky, snaha o vědeckou logiku či důkazy je mýtickým 

představám cizí. Druhá dochovaná nejstarší filosofie se 
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vyvíjela v Japonsku před šestnácti tisíci lety, dnes jí říkáme 

šintoismus. V následujícím období pak absorbovala světová 

hnutí jako byl taoismus, buddhismus a konfucionismus, 

ovšem svou podstatu si zachovala dodnes. 

Typická je pro ni absence jakýchkoli svatých textů, jako by 

svou mysl nechtěli omezit slovy a písmem podobně jako 

Aboridţinci. 

 Hlavním principem je harmonie. O harmonii se starají 

„kami“. „Kami“ nejsou bohové, kdysi se tak nazývali 

předkové dnešních Japonců. Zda se jedná o muţe či o ţenu, 

se nerozlišuje, rozhodně nejsou „kami“ výše postavení či 

níţe, neexistuje nic podobného hierarchii. „Kami“ 

nerozlišuje ani ţivé a neţivé, svaté a světské, je to harmonie 

vesmíru, která prostupuje vším, co je s ní v souladu. Za 

„kami“ se povaţují význačné stromy, skály, bystřiny či 

vodopády, ale i bouřky, ţivly či události, kaţdý šintoistický 

chrám má svého vlastního „kami“. 

Podle pověstí stvořili „kami“ Japonské ostrovy i samotné 

Japonce. Nejprve byly stvořeny ostrovy na jihu. 

Bájné „kami“ vzešly z chaosu, rozdělily svět na zemi a 

nebe, vtělily se v hory i vody, například sopka Fuji je 

„kami“ Kunitokotachi.  

„Kami“ bojují s podobnými bytostmi, které zdivočely. Stalo 

se tak ve světě, kde se „kami“ přeměnili na bohy a ďábly, ve 

světě, kde tělo vítězí nad duší či duše nad tělem, kde silní 

poráţí slabé, kde se vedou války. „Kami“ se snaţí zdivočelý 

svět napravovat, vnášet do něj soulad a harmonii.  

 

Je to podobná představa jako u domorodých Australanů, 

snaţí se dodrţovat rituály (tradice), pokud je poruší, poruší 

svět jednou a navţdy. Japonská mytologie však postoupila o 

krůček dál, ţiví lidé uţ netvoří svět, to uměli jen předkové 
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(kami), pro své potomky stvořili zemi i národ, dnešní lidé je 

za to uctívají. 

 

V nové mytologii pak „kami“ stvořily i dvě moderní bytosti 

– muţe a ţenu.  On se jmenoval Izanaginomikoto, ona 

Ivanaminomikoto, na zemi přišli po mostě Amenoukihashi 

(plovoucí most mezi nebem a zemí) a pomocí nebeského 

kopí Amenonobuko rozťali vodstvo a stvořili ostrovy.  

Samotné kopí je v pověsti důleţité, dává Japoncům jistotu, 

ţe pouţití síly je nezbytné. Odkaz na morální pravidla a 

hierarchické uspořádání společnosti je pak vtělen do druhé 

části pověsti. 

Izanagi a Izanami se rozhodli spojit manţelským slibem, 

postavili sloup do nebe, obešli ho jako bývalo zvykem při 

obřadu svatby a kdyţ se setkali, ţena promluvila jako první, 

poprosila „kami“, aby je oddali. Následně se jim narodily 

dvě děti, ale byly defektní, naloţili je tedy do loďky a 

poslali na moře, hádali, kde udělali v rituálu chybu. 

Rozhodli se oddat podruhé, ale jako první tentokrát 

promluvil muţ. Tím byla chyba napravena, zplodili spolu 

mnoho ostrovů i dětí, nový národ - Japonsko.  

 

Tato část pověsti mění soulad na hierarchii, odděluje svůj 

národ od všech lidí na světě. Zdánlivě drobná změna 

v nejstarším snu o civilizaci měla zásadní vliv na veškerý 

následující vývoj civilizace - společenské vědomí 

onemocnělo. Nemoc společenského vědomí je smrtelná, 

plodí války.  Buď se s z ní společnost jednou vyléčí, války se 

stanou historií,  nebo nemoc zvítězí, civilizaci zahubí. 

 

Ţeny zpočátku ovládaly početnou rodinu podobně jako 

skupinu, muţ za rodinu vystupoval jen navenek. Bylo pod 

jeho úroveň starat se o jídlo, oblečení, výchovu dětí, svátky 
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atd. Jako by uvnitř rodiny vládl soulad, ale s okolím se musí 

bojovat.  

----- 

Šintoismus je víra jednoho národa, ale v následujících 

generacích dokázal absorbovat tradiční i ty nejmodernější 

světové představy a sny. Dodnes je podporována bohatými 

korporacemi, vládou i nejchudšími, jako by stírala rozdíly, 

přinášela jen dobro. 

Například ve spojení s zen buddhismem vytvořila ţivotní 

styl, který ctí přírodu, estetiku, spojuje špičkovou 

technologii s řemeslným mistrovstvím dávných generací.  

Vznikla kultura, která dokáţe vstřebat globální trendy, ale 

sama je i mění. Bájné sny tak vstupují do vědomí lidí 

v globálním světě, jako by „kami“ oţívali, vydali se na 

novou pouť.  

 

Vznik rodiny 

Stvoření moderní rodiny jakoţto instituce se datuje 

okamţikem,  kdy děti znají své otce.  Zatímco kdysi byl 

strýc a otec stejná osoba, navíc ani jeden nemusel být 

genetickým otcem dítěte, najednou se genetická linie musí 

přísně dodrţet. Výchova (cesta) se míchá s plozením 

(shromaţdiště). Hledání genetických otců byl přelom ve 

vývoji vědomí, který zcela změnil směr evoluce. 

Kaţdý savec pudově vycítí, kdo je jeho příbuzný, s kým 

nesmí plodit potomky, ale lidé to neví, musí se to naučit.  

Lidské vědomí si s vlastní sexualitou neporadilo, pudově se 

nám líbí ti partneři, se kterými zplodíme silné potomky, 

přitom kaţdý potomek má mít odlišné rodiče, jen tak se 

dosáhne maximální různorodost.  

Nic takového lidské vědomí do pouček svázat neumí, místo 

toho stvořilo rodinu jako nejmenší kolektiv, skládáním rodin 

stvořilo národ, skládáním národů pak císařství. Pokud by 
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vědomí v samotném počátku pochopilo, ţe plození dětí a 

jejich výchova vyţaduje odlišný typ sdruţování, svět by se 

vyvíjel jinak.  

Jakmile rozmnoţování sváţeme pravidly, je výběr partnerů 

chybný. Čím je člověk civilizovanější (inteligentnější, 

vzdělanější), tím menší má schopnost najít si sám geneticky 

vhodného partnera. 

Pokud má mít dítě otce, musí mít ţena jen jednoho muţe, to 

je logické. Takováto logika v genetice ale neplatí, je příliš 

jednoduchá. Vědomí si zjednodušilo rozmnoţování, 

zobecnilo něco, co dodnes neumíme ani pojmenovat, 

stvořilo chybná pravidla, různorodost populace prudce 

klesla. Odlišnosti různých národů se začaly zvětšovat, navíc 

se člověk stal méně odolný, zpomalil rozvoj vědomí, 

mnohde dokonce začal degenerovat. 

Zatímco dřív bylo běţné, ţe v kolektivu bez hierarchie spali 

kamarádi s kamarádkami, navíc se na shromaţdištích 

vyměňovaly genetické informace, od chvíle, kdy dítě musí 

mít svého otce, to je přísně zakázané. 

Vědomí se v pohledu na sexualitu rozštěpilo, jinak ji vnímá 

muţ, jinak ţena, někdo se chová jako na shromaţdišti (hledá 

si partnery), jiný jako v kolektivu na cestách (sex odmítá). 

Schizofrenie při rozmnoţování je tak velké trauma pro 

kolektivní vědomí, ţe ho celé deformuje, bere mu 

podstatnou část souladu.  

Muţ, který si neumí uhlídat svou ţenu, je bačkora. Muži 

začínají soupeřit jako stádová zvířata, ţenám se to líbí. 

Místo rozvíjení moudrosti lidský rod hloupne.  

 

Veliký (bohatý) sameček hledá komerčně upravenou 

samičku (rozuměj krásnou), soulad a humanita jsou zákonitě 

pryč.  
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Hledání otců je hloupost lidského vědomí, která změnila 

vývoj lidského rodu i celý svět. Ve chvíli, kdy lidé stvořili 

domácí zvířata, začali i sami o sobě uvaţovat jako o 

zvířatech. Plemeník je táta, cizí táta s mým tátou soupeřil o 

mou mámu.  

Lidé by nikdy nepřijali za svou dědičnou moc, oligarchie by 

neexistovala, kdyby nezačali povaţovat svého potomka za 

víc neţ jiného potomka. Zúţit si pohled na genetiku do 

jediné generace, je zločin proti inteligenci. Lidé uţ 

neuvaţují tisíce generací nazpátek jako Aboridţinci a uţ 

vůbec nechtějí pochopit širší souvislosti, zajímá je jen kdo 

s kým má dítě. Místo společnosti jako celku uvaţují o sobě 

jako jedinci a potomcích jako pokračovatelích rodu.  

Humanita je pryč, s ní i moudrost. 

 

Společenská pravidla jsou jedna věc a praxe druhá, 

„falešné“ otce má dnes mnohem větší část populace, neţ by 

se zdálo. 

 

Změny významu slova majetek 

Slovo majetek vymyslela civilizace, kolektiv majetek 

neznal. Ve chvíli, kdy ho začal uznávat, začalo se měnit 

vědomí kolektivu, společenské ho převálcovalo.  

Proces to byl dlouhý, dodnes neskončil.   

Civilizace stojí na hierarchii, kolektiv (rodina) se jí musela 

přizpůsobit, za kaţdou rodinu vystupoval jen jeden její člen 

jako „majitel“ kolektivního majetku. Majetek rodiny byl 

synonymem její síly, ale i její početnosti. Majetek se 

ztotoţňovat s teritoriem. 

Dívky  majetek (teritorium) neměly, odcházely od svých 

rodičů, zato chlapci se učili znát své teritorium, dle 

společenského vědomí ho tedy „vlastnily“. Ţenám byl podle 

tohoto zorného úhlu majetek (teritorium) dlouhá tisíciletí 



                        55 19.6.2011 55 

k ničemu, nedokázaly ho ubránit, neuměly lovit, neměly 

dost síly na obdělávání půdy. 

Později se začaly i šperky povaţovat za majetek, ale ty uţ 

nepatřily skupině, byly čistě osobní věcí ţeny. Oddělit 

vnímání kolektivního majetku od osobního majetku, je 

klíčový moment, který začal skupinu (rodinu) postupně 

rozdělovat. 

Aţ se vznikem financí bylo moţno muţský kolektivní 

majetek (nemovitosti) i ţenský osobní majetek (šperky) 

vzájemně směňovat. Peníze jsou stále ţenským osobním 

principem, co má hodnotu teritoria (uţiví a ochrání skupinu 

a její potomky), to koupit nelze, musí se za to bojovat. 

Zdánlivě tak v globálním světě koupíte vše za peníze, ale ve 

skutečnosti se teritorium (skutečný majetek) získá jen za 

cenu zániku skupiny, kterou dřív ţivil.  

 

Existují ţeny, co si majetek ve svém vědomí ztotoţní 

s muţem natolik, ţe pokud nějaký významný majetek získají, 

naprosto se z toho „zblázní“. Přestanou myslet jako ţeny, 

chovat se jako ţeny, je to pro ně stejné psychické dilema, 

jako kdyby muţi narostla vagína. 

 

Japonská rodina 

Japonská tradiční rodina je organizována kolem teritoria 

(vesnice), je podobná firmě. Přechod mezi rodinou a většími 

útvary je zcela plynulý, ale ve vědomí lidí se rodina 

postupně změnila na seskupení muţ plus ţena, ostatní 

útvary rodinou nenazýváme. Přesto tu od nepaměti byly a 

dlouhá tisíciletí fungovaly vedle rodiny jako její alternativa 

(ašrám, kibuc, kvucot). 

Japonská tradiční rodina nestojí striktně na muţské 

genetické linii, muţi si vybírají své přátele, ti jsou jejich 

rodina. Japonský výraz pro toto uspořádání je „ie“, coţ 
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znamená dům respektive domy. Rodina je geneticky víc 

různorodá, stmeluje ji společná starost o majetek, tedy domy 

a pole. Rodina mohla získávat nový majetek budováním 

nových polí (mýcení a kultivace neobdělávané krajiny). 

V jednom „ie“ byli rodově příbuzní muţi, ţeny přicházely 

z jiných rodin.  

Princip výběru nevěsty spočíval v aktu, kdy byla dívka 

odtrţena od své nejlepší kamarádky, předána do rukou muţe 

z jiné rodiny.   

Kaţdý „ie“ měl svého stráţce dveří (koshu), ten určoval, 

kdo můţe být členem domu. Členy psal na futra od 

vstupních dveří (vstupní brána osídlení), byl hlavou rodiny. 

Koshu nemusel být nejstarší člen rodiny, často se 

v pokročilém věku svého postavení vzdal, na jeho místo 

nastoupil silnější muţ. Pokud koshu zemřel, jeho nástupce 

byl automaticky jeho nejstarší muţský potomek, ale také se 

mohlo stát, ţe koshu adoptoval cizího muţe a ten se stal 

jeho následovníkem.  

V japonské rodině nebyla zpočátku monogamie, ta se 

vyvinula aţ postupně, zatímco v císařské rodině byla 

polygamie zachována aţ do moderní doby. 

Tradiční „rodina“ čítala v Japonsku 15 aţ 20 dospělých lidí. 

Za dospělého se povaţoval ten, kdo měl partnera. Pokud byl 

v domě dospělý člověk, ale neměl partnera, neměl práva 

dospělých (nepříslušela mu část půdy a majetku domu). 

Právoplatným členem se stal jen pokud se oţenil nebo byl 

adoptován. 

Příslušníkem domu byli nejen její členové, ale i slouţící 

(otroci). Slouţící měli nárok na část půdy rodu, nebyli tedy 

nemajetní, dokonce se mohlo stát, ţe koshu adoptoval 

otroka za svého syna.  

Toto pojetí skupiny s hierarchií se v později vzniklých 

kulturách uţ neopakuje, rodina se stále víc orientuje na 
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genetickou čistotu. Pro Japonce bylo mnohem důleţitější, 

zda ten, kdo se stane koshu a bude dům (osadu) dále řídit, 

dodrţuje tradice, má vazby na ostatní osady a umí tu svou 

ubránit.  

Děti a dospělí bez partnera neměli na dědictví nárok. O staré 

se rodina starala, váţila si jich, ale mladí dům opouštěli. 

Potomek a syn tedy nebyli vţdy totéţ, adopce byla zcela 

běţná. Koshu musel odsouhlasit kaţdý sňatek, vystupoval 

za rodinu navenek, byl zodpovědný za odvod daní, růst 

domu. Pokud někdo s jeho rozhodnutím nesouhlasil, musel 

dům opustit. 

Rodina byla uzákoněna jako důleţitá instituce, bez které by 

moc, války a majetek nedokázaly stvořit stát.  

Uvnitř rodiny se rozlišovalo 9 pozic, které byly přísně 

hierarchicky uspořádány (starší stojí výš): Otec, matka, 

starší bratr, starší sestra, mladší bratr, mladší sestra, manţel 

(manţelka), syn, dcera. Bylo přesně stanoveno, kdo komu 

pomáhá na poli, kdo vykonává jaké společné práce. 

Rozdělení muţských a ţenských rolí je jednoznačné, bylo 

nemyslitelné, aby si muţ všiml špíny v domě či špatně 

vypraných šatů, to byla pouze starost ţen. Starší ţena 

kontrolovala mladší, jedna směla pozdvihnout obočí, druhá 

nesměla, pokud si nepořádku všimla, sama ho musela uklidit 

a to tak taktně, aby to starší ţena povaţovala za projev úcty, 

nikoli kritiku. Jak lidé stárli, role se automaticky měnily. 

Být starý byla odměna i pocta.  

Celá rodina neţije společně, kaţdé manţelství má svůj 

vlastní majetek (nemovitosti), své vlastní příjmy. 

 

Pro vědomí Japonců je typické, ţe společnost vnímají stejně 

i dnes. Dodnes je v Japonské „atomové rodině“ (manţel 

plus manţelka) běţné, ţe muţ dává veškeré své příjmy své 

ţeně, ta s nimi hospodaří, stará se o děti. Muţ má příjmy 
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díky firmě (velká rodina „ie“), ta má mnohem větší majetek 

(teritorium) a svého šéfa (koshu).  

V jiných kulturách, kde se rodina a genetická linie shodují, 

není takové ztotožnění s firmou moţné. 

 

Císařství je nejvíc  

Drak je symbol čínského národa. Bývá zobrazován jako had,  

z nozder mu srší oheň, vylétne do oblak a přinese vítr a 

déšť.  

Podle čínské mytologie byl kdysi na světě veliký zmatek, 

nebe a země byli smíchány dohromady, ovládal je bůh ohně 

(Zhu Rong, Chu Jung, Rudý císař, Správce ohně). Jeho 

potomek byl vládce vody (Gong Gong), začal stavět sloup 

mezi nebem a zemí v místech dnešního Altaje, který měl 

udrţet nebe nad zemí, oddělit je od sebe. Jakmile to vládce 

ohně spatřil, začal s ním bojovat, chtěl sloup zbořit, aby vše 

bylo jako dřív (staří chtějí dodrţovat tradice). Boj trval 

velice dlouho, nakonec Zhu Rong udeřil svou hlavou do 

sloupu, sloup praskl, nebe se naklonilo, vznikla v něm 

veliká díra, oba spadli na zem.  

Gong Gong bývá zobrazován jako had s devíti hlavama, Zhu 

Rong jako bojovník jedoucí na tygrovi. 

Čínská mytologie je spojena se vznikem císařství stejně, 

jako je Japonská mytologie spojena se vznikem Japonských 

ostrovů. První císařovna se jmenovala Nu Wa (Nu Gua), 

rozhodla se nebe opravit. Bývá zobrazována jako had 

s hlavou ţeny, podle pověsti tu byla odjakţiva.   

Podle verze tradované na západě Číny to udělala tak, ţe 

vylétla do nebe a svým tělem díru ucpala. Od té doby je 

oslavována jako patronka dešťů a záplav. 

Podle verze tradované na východě znamenal pád nebe 

obrovské katastrofy jako jsou poţáry a záplavy, z hor se 

vyřítily příšery, které suţovaly kraj. Jedna z příšer byla 
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obrovská ţelva. Nu Wa jí usekla nohy, vyspravila jimi sloup 

do nebe, ale nepovedlo se jí to zcela, nebe zůstalo 

nakloněno. Proto všechny řeky tečou v Číně jedním 

směrem. Díru v nebi Nu Wa vyspravila pomocí kamenů 

sedmi barev. Pokud člověk vidí duhu, můţe vidět i 

zplátovanou díru do nebe, kterou opravila Nu Wa. 

Tím byl nastolen pořádek, nebe a země se uţ nikdy víc 

nespojily.  

 

Drak (létající had) jako symbol národa, srší oheň, ale jen on 

umí stvořit déšť. I zde má duha zvláštní úlohu, i zde se had 

mění na člověka, je tvůrcem ţivota. Tak jako japonská 

mytologie přidala ke snu Aboridţinců stvoření národa (ne 

všichni lidé tvoří svět, ale jen mí lidé, můj národ), čínská 

mytologie přidala k národu císaře. Hierarchie se tak stala 

podstatou civilizace, císař je drak, on je láva, mraky a déšť, 

císař je bůh. 

 

Čína se povaţuje za „Zemi středu“, protoţe jen nad ní je 

střed nebes. Kdo leţí nebesům nejblíţe, ten má nejvíc 

z nadpozemské svatosti (podnebesí), veškeré ostatní země 

leţí na okraji, boţská (císařská) záře tedy na ně dopadá 

méně, jsou proto barbarské, málo vznešené, neuspořádané. 

Císařství a bůh jedno jsou, tím si poprvé společenské 

vědomí stvořilo dokonalý axiom – co chce společnost, to je 

boţí. O císařské (boţské) pravdě se nediskutuje, jeho 

příkazy jsou zákony, jeho úředníci jsou nadlidé. Číňané 

nevěří v bohy, věří ve svou civilizaci. 

----- 

Císařovna Nu Wa je povaţována za tvůrkyni domácích 

zvířat, jeden den stvořila kuřata, druhý den psy, třetí den 

ovce, čtvrtý den prasata, pátý den krávy, šestý den koně, 

sedmý den začala ze ţluté hlíny tvořit člověka. Nejprve 
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modelovala jednu postavičku za druhou, ale jakmile jich 

měla sto, cítila se unavená, tak se rozhodla namočit do hlíny 

provaz, roztočila ho a kaţdý stříkanec, co po sobě zanechal, 

se změnil na člověka. 

Ti, kdo jsou vymodelováni, jsou šlechta, ti, kteří pochází ze 

stříkanců, jsou obyčejní lidé. Tak je pyramida moci stvořena 

z vůle boţské, tedy císařské. Ve vědomí lidí bůh a císař 

jedno jsou, tedy i hierarchie je boţí, kaţdý je její součástí, ať 

se mu to líbí či nikoli. Hierarchie je civilizace, civilizace je 

člověk.   

Později si Nu Wa vzala manţele Fu Si (Fuxi), oba jsou 

povaţováni za rodiče lidstva (nebo také za bratra a sestru). 

Třetím bájným císařem je Šen Nung (Shennong), který 

naučil lidi obdělávat půdu a pěstovat pět hlavních plodin, 

takţe mohli zvířata sníst.  

Někdy jsou tři bájní císařové nazýváni také jako vládce 

země (Nu Wa), vládce nebes (Fu Si) a vládce lidí (Šen 

Nung). Vládce vod (Gong Gong) a vládce ohně (Zhu Rong) 

se často překládají jako bohové, ale to by se bohy museli 

nazývat i císařové. 

----- 

Nu Wa přišla z východu, oddělila nebe od země, oddělila 

pojmy od představ, zavedla instituci rodiny, zanikl zmatek, 

nastolen byl pořádek.  

Spojit jednotlivce uvnitř civilizace a veškerou vládu i správu 

císařství ponechat na skupinovém principu, byl geniální tah, 

který moderní civilizace nedoceňuje. Pokud budou lidé 

jednat a myslet jako jedinci, civilizace se bude rozpadat, 

jedině kolektiv dokáže tvořit. 

 

Čínská rodina 

Čínská rodina (čiá, jia) je muţská genetická linie, ke které se 

připojují ţeny z jiných rodů.  
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Existuje velký rozdíl mezi stávajícím čínským právem a 

tradicí. Tradičně je pohlavní dospělost dívek a hledání 

partnera shodné (14 let), oficiální věk pro registraci sňatku 

je dnes ale 20 let u ţen a 22 let u muţů (čínský kalendář je 

lunární, pro Evropany to je prakticky o rok víc).  

Reálně je právo všem pro smích, platí tisíciletá tradice. 

Nemanţelské děti a předmanţelský styk se dodatečně před 

úřady legalizují jednoduchým zápisem v matrice (vyplní se 

formulář, zápis je zdarma). Úřední svatby jako obřad 

neexistují.  

Tradiční je pro některé skupiny mnohoţenství, pro jiné 

mnohomuţství, legislativa však toto neuznává, legálně se 

jedná o nevěru. Oficiálně jsou si muţ a ţena zcela rovni 

podobně jako v evropském právu, reálně je ţena tráva, po 

které se šlape, muţ je král. 

Tradiční rodina se obecně skládá z domácnosti (muţ, ţena, 

jejich malé děti), ale celá rodina (několik domácností) ţije 

pospolu (všichni společně jí, ţeny společně vychovávají děti 

a vaří, muţi společně pracují a baví se). Tradiční ideál je pět 

generací ţijících pod jednou střechou. Příbuzné rodiny 

(střechy) byly vyšší právní jednotkou.  

Tradiční rodina je přísně hierarchicky organizována, velice 

formální, starší muţi jsou nadřazeni mladším, mezi ţenami 

panuje hierarchie podle jejich manţelů. Nikdo nic 

nevymýšlí, role jsou dané, do detailu propracované, závazné 

víc neţ zákon. Neposlechnout znamená odejít z rodiny bez 

sebemenšího majetku. 

Syn musí poslouchat svého otce i matku, kdyţ si vezme 

ţenu, musí ona poslouţit jeho otci i matce. Pokud se muţi 

jeho ţena nelíbí, ale líbí se jeho matce, pak s ní musí ţít dál, 

ale pokud se mu líbí, ale jeho matka si přeje její odchod, 

musí se rozvést.  
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Novomanţelka (milenka) se mění v součást rodu aţ ve 

chvíli, kdy porodí syna. Od této chvíle ji musí rodina ţivit, i 

kdyby ovdověla. Naopak ţena se musí starat o rodiče svého 

muţe i v případě, ţe muţ odejde či zemře. 

Muţ můţe mít více manţelek i konkubíny. První muţova 

ţena, která mu dá syna, je uţ navţdy jeho první ţenou, ať si 

vezme ţen kolik chce. Můţe se tak stát, ţe muţ ţije zcela 

odděleně od první ţeny, ale jeho druhá ţena je jí podřízena, 

musí ji přispívat na ţivobytí.  

Pokud ţena nemohla mít potomka, sama se snaţila najít 

svému muţi druhou ţenu, která by tuto úlohu splnila. Pokud 

nemůţe mít potomka muţ, je na taktu ţeny, aby se to nikdy 

nikdo nedověděl, ale potomků měl habaděj. 

Známý je fakt, ţe čínský císař měl tisíce manţelek a 

konkubín, kdyţ přišel na nevěru třeba i s eunuchy, dal na 

hedvábných šálech oběsit všechny ţeny z paláce (kolektivní 

trest pro stovky jeho ţen). 

 Na svou původní rodinu (své rodiče) nemají ţeny ţádnou 

vazbu (ţádná dědická práva), často je to podobné, jako by 

ani neexistovala.  

V rodině je uctíván princip „xiróšůn“ (xiro) to znamená 

„dědičná úcta“, podle ní vlastní nejstarší muţ vše, pokud 

zemře, vše dědí opět nejstarší muţ, členové rodiny se mu 

musí podřídit.  

Rodina je malé království, musí v ní být naprostý pořádek. 

Děti vţdy vychovávala a trestala ţena, ale je zodpovědná i 

za jejich ochranu. Pokud se v rodině vyskytne násilí, musí 

děti bránit. Muţ zasahuje do výchovy aţ starších dětí, 

přičemţ ţena je laskavá, muţ přísný. Pokud je dítě 

rozmazlené, můţe za to přílišná laskavost ţeny. 

Feministické teorie, ţe muţ páchá v rodině násilí, neplatí 

pro početnou čínskou rodinu, tam je to podle statistik 

obráceně (víc násilí páchají ţeny). V rodině se za násilí 
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povaţují i slovní uráţky či zjevné projevy neúcty. Násilí se 

můţe vyskytnout mezi mladými členy, ale starší dokáţí 

udrţet pořádek a konfuciánskou morálku. Pokud by mimo 

rodinu prosáklo podezření na porušení morálky, byla by to 

ostuda pro všechny. Role jsou natolik jasné a pozice ţeny a 

muţe natolik vzdálené, ţe to konflikty po tisíce let omezuje. 

Kolektivní vina je pro Čínu typická, pokud se provinil 

jediný člen rodiny proti císaři, pykala celá rodina (například 

byli všichni její členové včetně dětí a ţen popraveni). Stejně 

tak ty nejpočetnější a nejbohatší rodiny získávají státní 

funkce. Nikoli jedinec, ale celá rodina dělá kariéru. Obecně 

se říká, ţe pokud rodina získá majetek neoprávněně, 

nejpozději třetí generace o něj přijde (utratí ho).  

Pokud se stane, ţe rodina nemá ţádného syna, pak dcera 

zůstane doma, vezme si přivandrovalce. Ten přebírá 

příjmení po své ţeně, není hlavou rodiny, tou se stává aţ 

jeho syn. Takové postavení je pro muţe potupné, mluví se o 

něm jako o nadbytečném muži. 

Rozpočet je pro celou rodinu společný. Dokonce i dnes, kdy 

členové jedné rodiny ţijí v různých státech a pracují na 

různých pozicích (rolník, podnikatel, dělník). 

Pokud se stane takto rozsáhlá rodina nezvladatelná, je 

zaloţena nová rodina. Děje se tak nečastěji ve chvíli, kdy 

nejstarší člen rodiny zemře, má dva syny, ti mají své ţeny, 

bydlí na různých místech a není důvod, aby dál vedly 

společné finance. 

Rozvod je moţný, rozvedená ţena se můţe znovu vdát. 

Existuje sedm tradičních důvodů, proč se má muţ rozvést se 

svou ţenou a tři důvody, proč se rozvézt nesmí.  



                        64 19.6.2011 64 

Proč se má muţ se ţenou rozvézt (pořadí dle důleţitosti): 

1. Nestará se dobře o rodiče manţela (rozhoduje tchýně). 

2. Neumí dát syna (rozhoduje tchán). 

3. Je oplzlá a vulgární (nevěrná). 

4. Je závistivá (ţárlí, rozsévá nesváry v rodině). 

5. Je nepořádná (líná). 

6. Je uţvaněná (vynáší ven, co se děje v rodině). 

7. Krade (manţelovi, rodině). 

 

Důvody, proč se muţ nesmí rozvádět: 

1. Ţena nemá kam jít. 

2. Dobře se stará o jeho rodiče. 

3. Díky ní rodina zbohatla. 

 

Podle moderního práva (od roku 2003) je rozvod formalita, 

která se pouze registruje na úřadech ( trvá asi 10 minut).  

Pokud se ţena a muţ nedohodnou na rozvodu a je třeba 

soudní rozhodnutí, je ţeně vyhověno kdykoli. Muţ nesmí 

jednostranně poţádat o rozvod, je li jeho ţena těhotná a rok 

po narození dítěte. 

Pokud je třeba soud, pak děti přiřkne většinou muţi, o 

majetek se nesoudí, nemovitosti patří muţi (rodu), ţena má 

jen svůj osobní majetek (šaty, šperky). Dodnes je 

povaţováno za projev postavení mít milenku. Je běţné, ţe 

zámoţnější muţ si vydrţuje milenku, ale ona má několik 

muţů, ti musí respektovat rozpis návštěv (je jeho milenka 

například jen v pondělí). Manţelka na milenku nesmí ţárlit, 

to je projev netolerance a důvod k rozvodu. 

Zatímco tradičně byl rozvod naprosto ojedinělý, v roce 2010 

se v Číně rozvádí asi 15% manţelství, navíc mladá 

„manţelství“ (do 21 let u ţen a 23 let u muţů) nejsou často 

vůbec zaregistrována a uţ jsou „rozvedena“. 
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4. Nejstarší kniha 
Jednoduché, co všichni chápou, civilizace zboří, na stejném 

místě postaví sloţité, co je určeno jen pro urozené. Učenost 

je další nemoc civilizace, bez ní by společenské vědomí 

člověka nezotročilo.  
 

Zachytit vědomí 

První symboly nezachycovaly slova, ale myšlenky. Symboly 

slova doplňovaly, dotvářely je, umoţňovaly člověku vrátit 

se v úvahách do dob, kdy nepřemýšlel v pojmech, ale 

v představách. 

Pojmy jsou střepy myšlenek. Kresby mají k myšlenkám blíţ, 

ale pocity zachytit neumí. Tak se pojmy a obrazy ve vědomí 

člověka spojovaly, pomáhaly mu vyjádřit se. Některé znaky 

pomáhaly lidem se rozpomenout, jiné byly obrázkovou 

galerií bez slov a tanců nepochopitelnou.  

Rituály, tetování, ozdoby a malby splývaly v jediný 

pestrobarevný svět snů. Napodobit okolí, vţít se do něj a tím 

pochopit, jak by se choval ten či onen tvor.  

Poznat, pochopit, předvídat;  to je původní cíl vědomí 

člověka, nic víc. Není v něm ani kousek místa na bohy, 

desinformace, manipulace, čest, právo, hierarchii, logiku, 

gramatiku, rétoriku, soutěţ či dokonce obchod. 

 

Staří moudří muţové a trigramy 

Uvaţovat ve slovech myšlení zpomaluje. Některé kultury 

odmítaly uvaţovat tak pomalu, nepřesně, chybně a hloupě, 

v jejich představách se spojovaly desítky jednotlivostí, 

symboly jim pomáhaly předat představy dál. Místo slov 

grafické obrazce, místo vět vývoj a změna. Symboly 

vyplnily tu část vědomí, kterou slovy vyjádřit nelze.   

Uprostřed vesnic bývalo ohniště, u něj sedávali staří moudří 

muţové.  
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Prastaré  učení vesnických mudrců spočívalo na víře, ţe vše 

musí být v harmonii. Harmonii poznal kaţdý. Podíval se na 

přírodu - byla ţírná, mrkl na člověka - byl přiměřeně silný, 

podíval se na ţenu - měla dost mléka pro děti. Pokud se ale 

rovnováha jakkoli porušila, následovala tragédie: příroda 

seschla, lidé onemocněli, děti hladověly. 

 Harmonii zobrazovali jako kruh (ohniště), ve kterém jsou 

chladné uhlíky i ţhavé. Celý svět pak dokázali vyskládat ve 

formě tří stébel slámy (trigramy), pomocí nich vysvětlili 

cokoli. 

 

 Existuje jen osm moţných kombinací tří stébel. 

-Na jedné straně kruhu je nebe (Čchien, tři celá stébla), na 

druhé straně ohniště  je země (Kchun, tři zlomená stébla).  

-Na jedné straně je oheň (Li, mezi dvěmi celými je jedno 

zlomené), na druhé jezero (Tuej, zlomené stéblo, pod ním 

dvě celá).  

-Na jedné bouře (Čen, dvě zlomená, pod mini celé) naproti 

je řeka (Kchan, mezi dvěmi zlomenými je jedno celé). 

-Na jedné straně je hora (Ken, nahoře celé, pak dvě 

zlomená), naproti je vítr (Sun, dvě celá, pod nimi zlomené).  

 

Přesunutím jednoho stébla či zlomením se symboly 

zázračně měnily, stejně jako smysl toho, co moudří muţové 

vyprávěli. Symboly se spojovaly a doplňovaly, aţ se spojil 

celý svět, zůstal jen pocit. Trigramy vedly člověka od 

plochých slov k trojrozměrným představám, pomáhaly vrátit 

vědomí do světa přírody, kde není nic černé ani bílé, kde se 

člověk mění, příroda s ním. Symboly jsou harmonie světa, 

mezi nimi se vznáší tajemný kruh, naše vědomí.   

Trigramy se nesnaţily svět pojmenovat, právě naopak, 

ukazovaly lidem, ţe slova jsou jen záchytné ostrůvky, kolem 
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nich obrovské moře nepoznaného. Ţádné slovo není 

absolutní, je to jen střep reality. 

 Moudrost vesnických mudrců neznala přetvářky, obsáhla 

celý problém, pojmenovala jej, nasměrovala člověka 

k odpovědím tak jednoduchým, ţe o jejich pravdivosti nikdo 

pochybovat nemohl. Samotný systém uvaţování, vyprávění 

a hledání nejlepšího řešení, vylučoval jakoukoli demagogii. 

Na jedné straně klad, na druhé zápor, mezi nimi leţí kruh, to 

je podstata celého problému.    

 Moudří muţové, kterým stébla pomáhala vyprávět, 

přiřazovali symbolům různé významy podle toho, zda 

mluvili o obecných principech, o člověku, zvířeti, nějaké 

události, činnosti, o barvách, ročních obdobích atd. Tak 

například symbol Čchien (nebe, tři celá stébla) znamená 

také otec, kreativní osobnost, léto, jih, expanzi, hlavu, koně 

atd. 

Zobrazit pomocí symbolů, co se uţ stalo, dát tomu logický 

smysl, vzpomenout na podobný příběh, co se uţ kdysi stal, 

najít jádro problému a dokonce i předpovědět, co se nejspíš 

stane, bylo základem dovedností vesnických mudrců, 

samotnou podstatou lidského vědomí.  

Ohniště mohlo být ve středu trigramů, ale nemuselo. 

Z ohniště vznikly i symboly Jin –Jang (ţhavé uhlíky a 

chladné uhlíky).  

Pojem „tao“, který je s trigramy od nepaměti spojen, se 

někdy vysvětluje jako prázdno mezi symboly.   

Je pravděpodobné, ţe lidé po dlouhé generace zasedali ke 

společnému ohništi, skupina se bavila, ale také rozjímala. 

Trigramy je vracely ze světa slov do světa čistých představ, 

odstraňovaly chyby černobílého vidění, přitom dokázaly dát 

jasné a srozumitelné návody: 

„Po záplavě přijde sucho. Po dni zase noc. Jsi li nešťastný a 

překonáš své strádání, budeš o to šťastnější.“ 
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Trigramy mají za úkol oţivit naši paměť. Trigramy jsou 

první filosofií člověka, tou nejmoudřejší, která tu kdy byla. 

Nelze je chápat jako slova a uţ vůbec jako náhraţku písma, 

jsou pomůckou k přemýšlení. Jako kdyţ ukáţete starci dům, 

ve kterém se narodil, a on si vzpomene na své přátele 

z mládí.  

 

Příběh, co vypráví vesničan 

Uţ dlouho jsem nebyl u ohníčku, ale dnes jsem tam musel. 

„Posaď se příteli a uklidni se, co se ti stalo?“ táţe se mě 

stařec a přikládá větvičku. 

„Já jsem se tu narodil,“ povídám plačtivým hlasem, „ale 

náš rod sem nepatří.“ 

 Muţ mě pozoroval, neusmíval se ani nemračil, jako by do 

mě viděl. 

„Všechno jsem zkazil. A uţ to vypadalo tak nadějně.“ 

Chytám se za hlavu. 

„Co tě tíţí, mluv.“  

„Přišel jsem o úspory, o ţenu, o pověst,“ rozhodil jsem 

rukama, „za jediný den!“ Hlas mi přeskočil. Podal mi číši 

omamného nápoje, pomohl. 

Stařec se zadíval k obloze, taky jsem mrkl, co tam vidí. 

Ohromná báň mě překvapila. Ve městě nejsou hvězdy vidět. 

 „Snad nebude tak zle,“ vydechl s takovým klidem, ţe se 

kousíček přelil i na mě. 

„Ani nevím, kde mám začít. Kdyţ k nám přišli tenkrát ti 

herci… Ale to vy vlastně víte.“ Kýval hlavou. „Vlastně to 

s nimi nesouvisí, jen jsem šel koupit své ţeně do města 

dárek, protoţe ona má svátek a také jí dluţím za všechnu tu 

dobrotu, kterou mě zahrnuje, prostě jsem jí chtěl darovat 

zlatý náhrdelník, pořídil bych ho z naspořených peněz, co mi 

nechal otec.“ Slova se mi zadrhla v krku, jako bych jen 

samotným mluvením sám sebe usvědčoval z neupřímnosti. 
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„Otec umřel, ale to vy víte, ţe?“ Kýval hlavou. „Ale to je uţ 

dávno.“ Mlčel. „Smutek jsem dodrţel, tedy snaţil jsem se, 

kdyby nepřišla má vyvolená, ale tak tomu bůh chtěl, ţe?“ 

„Není na světě nic, co by slovem bůh mohlo či mělo 

nazývat,“ vydechl stařec. 

„Já vím, všichni to víme. Tak to musel být osud.“ Stařec vrtí 

hlavou. Určitě by mě řekl, ţe osud má kaţdý z nás ve svých 

rukou, to říká pořád. 

„Tak odkud mám začít?“ začíná mě štvát. 

„Začni pěkně od počátku, co se stalo ráno?“ 

„Ráno? No to jsem přeci vstal,“ stařec kývá, „vstal jsem 

brzy, měl jsem moc práce. Ve městě byl trh, no a my měli na 

zahrádce spoustu čerstvé zeleniny. Má pilná a poctivá ţena 

natrhala ředkve, trochu zelí, přidala spoustu cibule a 

česneku, ten je touhle dobou obzvláště drahý, nemám ho 

prodat pod cenou, kladla mi na srdce, no a já šel.“ Zarazil 

jsem se. „Vlastně jsem si vzal ty úspory, ale to jsem uţ řekl, 

ţe?“ 

„Ano, řekl jsi to,“ stařec se dívá do ohně.  

„No a kdyţ jdete na trh, já nevím, jestli to ve městě znáte…“ 

mlčí, „no trh je dost daleko, tak jsem nejprve koupil ten 

náhrdelník.“ Mlčí. „Byla to dobrá koupě. Zlato bylo 

kvalitní, váţil dost, přitom byl pěkně opracovaný, vlastně si 

ho vybrala má skromná ţena o týden dřív, takţe jsem se pro 

něj jen zastavil, zaplatil, schoval jsem ho na vlastním těle, 

aby mi ho někdo neukradl, protoţe ve městě je spoustu 

zlodějů, ale to vy víte, ţe?“ Kýval hlavou. 

„No tak jsem zboţí prodal, utrţil jsem dost, fakt se mi 

dařilo, tak jsem si zašel na skleničku, protoţe po práci si 

kaţdý chlap skleničku zaslouţí, ţe?“ Mlčel. „No a kdyţ jsem 

se najedl a občerstvil, tak vyjdu před hospodu, a tam stojí tři 

muţi a hrají skořápky.“ Napil jsem se nápoje, byl osvěţující. 

„Víte, to je taková nová hra, strašlivě jednoduchá, musí se 



                        70 19.6.2011 70 

uhodnout, kde je hrášek.“ Stařec se podivně usmál. „Já 

nevím, jestli jsou ostatní hloupí nebo nemají ten postřeh 

jako já,“ objasňuji mu svůj postoj, „ale pro mě je sledování 

skořápek jednoduché.“ 

„Opravdu?“ stařík se podrbal ve fousech.  

„Ale ano, určitě ano. Ten jeden sázel, pořád prohrával, ale 

já přesně věděl, kde hrášek je, to on hádal špatně. Nechal 

tam celé jmění, tak jsem to jen tak, abych štěstěnu neurazil, 

zkusil taky. -  A vyhrál jsem.“ 

„Nepovídej,“ přiloţil stařík větévku do ohýnku.   

„No co? Vyhrál. Hodně jsem vyhrával, jenţe pak se tam 

přitočila taková krasavice, poklepala mě na rameno, já se 

otočil, ztratil skořápku na mţik z očí a prohrál.“ 

„Tak vsaď znovu,“ pobídl mě skořápkář, ale vklad mi 

nevrátil. Tak jsem vsadil víc, abych to prohrané dostal zpět, 

jenţe se zrovna za mými zády strhla taková hádka, ţe se 

všichni na ulici otáčeli. Tak jsem se taky otočil a 

samozřejmě prohrál.  

„To není fér,“ povídám, ale on ţe jako je, ţe jestli chci, 

můţu vsadit třeba i všechno, pokud si věřím, a kdyby mě prý 

někdo zase vyrušil, tak se hra zruší a on začne nanovo. 

„Chápu, neodolal jsi a prohrál,“ řekl stařec.  

„Co prohrál, kdyby jen to, ale já vsadil nejen peníze, ale i 

ten náhrdelník!“ Byl jsem si naprosto jistý, ţe hrášek tam je, 

ale on nebyl. 

„Jak je to moţné!“ vyjekl jsem, ale to uţ kolem mě byli ti co 

prohráli, ţe kdyţ můţou oni, tak i já, ţe jsem pěkný 

podvodník, který chce jen vyhrávat, ale kdyţ jednou 

prohraji, tak… Prostě mě zbili. Začal jsem volat o pomoc, 

oni utekli i se skořápkářem. Stařík kýval hlavou, byl velice 

smutný. 

Kdyţ jsem se potom vrátil domů a vylíčil to své dobrotivé 

ţeně, sbalila si svý věci a šla pryč, ţe uţ mě nikdy nechce 
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vidět - chudinka jedna zklamaná. Svět byl černější neţ noc, 

beznaděj mě naprosto ovládla.  

„Máš se svou ţenou děti?“ zeptal se stařec na to, co 

dozajista věděl. 

„Nemám,“ přiznal jsem se.  

„A je snad uţ v očekávání?“ otázal se stařec. 

„Na děti je čas,“ povídám.   

„To si myslíš ty, nebo tvá ţena?“  

„Já, ale ona na to přišla jako první, víte, je mnohem 

inteligentnější neţ já. Raději s ní ve všem souhlasím. Ale ne, 

to bych říkat neměl, my si prostě ve všem rozumíme. Co je 

na tom špatného?“  

„Tak se podívej,“ rozloţil stařec stébla do kruhu, „tady je 

oheň, to jsi ty a tvá povaha, tady je voda, to by měla být tvá 

ţena. Ale ona za tebou přišla v létě, po smrti tvých rodičů, 

dřív byla komediantkou, ţe?“ 

„Velice známou a uznávanou, ale to vy víte,“ kajícně jsem 

vzhlédl, „všichni mi ji záviděli.“ 

„Ale umělkyně jsou taky jako oheň a kdyţ jste vy dva 

pohromadě, je toho ohně prostě moc.“ Stařec přehazoval 

stébla, přemýšlel, kýval hlavou. „Strašlivě moc. A pak jsou 

tady ty peníze. Rodinný majetek. To je taky oheň, ten určitý 

typ lidí přitahuje, a taky neštěstí. A co dělá herečka ve 

vesnici?“ 

„Miluje mě!“ vyhrkl jsem ze sebe, ale ještě neţ slova 

dozněla, znal jsem jeho odpověď. Ale on nic o falešné lásce 

neřekl, zato povídá:  

„Jako se malý ohýnek přidává k dalšímu, jediné, co z téhle 

kombinace mohlo vzejít, je poţár.“ Udiveně jsem na něj 

pohlédl. Kdyţ poloţil fakta vedle sebe, vypadalo to jasně.  

„Ale co s tím teď mám dělat?“   

„Ty potřebuješ ţenu chladnou jako vodu a děti, ty jsou jako 

kotva, jen tak přestaneš hořet, změníš se v bárku, nalovíš 
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spoustu ryb.“ Tak teď vůbec nechápu, o čem mluví. Poznal 

to na mě. Hodil do ohně hořlavý prach, ten vzplál, on tleskl 

do dlaní, aţ jsem se lekl, vykřikl: 

 „Musíš zchladit svou vášeň!“  

Úplně mě to ohromilo, zírám na něj, před očima mţitky 

z ohně, slova mi doznívají v uších. 

„To mi uţ říkali naši,“ rozpomněl jsem se.  

„Přišel jsi o rodinné úspory, ale potřebuješ je?“ Dělá si 

snad srandu? Kaţdý chce peníze. „Nepotřebuješ,“ dodal 

spěšně. „Přišel jsi o ţenu, ale k čemu ti je ţena, která ti 

nechce dát děti?“ Na tom něco je, ale kdyţ ona byla tak… 

„K ničemu,“ odpověděl si stařec sám. „Něco, co 

nepotřebuješ, jsi ztratil, ale můţeš získat mnohem víc.“ 

„A co jako?“  

„Zůstala ti půda i dům, víc k ţivotu netřeba. Dobrá ţena se 

najde. Kdyţ uţ nemáš úspory, bude tvůj dům přitahovat jen 

ty, co nejsou do větru. Správná ţena je úrodná jako země, 

porodí ti syna.“ Jak mluvil, měnila se mi před očima 

budoucnost. „Dnes je tvůj šťastný den,“ vhodil stařec stébla 

do ohně, „odstranil jsi to, co ti bránilo být šťastný, získal jsi 

mnohem víc, neţ jsi ztratil. Teď uţ šťastný budeš.“  

Oheň vesele vzplál. Mluvil tak moudře a sebejistě, ţe i mně 

bylo najednou jasné, ţe přesně tak tomu ve skutečnosti i je.  

Zaslechl jsem smích z dálky, jako by se lidé radovali se 

mnou, nad hlavou nám přeletěla sova. 

„Viděl jste ji?“ zvrátil jsem hlavu, ukazuji k obloze. Stařec 

mlčí. Hvězdy mě uchvátily. Jsou stejné jako byly v mládí. 

Leţívali jsme s kamarády na trávě a dívali se do nebe. 

Támhleto jsou Plejády, jak jsem na ně mohl zapomenout? 

„To je ale pěkná noc,“ usmál jsem se. „Ještě před chvílí 

vypadal svět beznadějný, ale ono je to všechno naopak, ţe?“ 

„Beznaděj si nosíme v srdci, vedle ní číhá naděje,“ odvětil 

stařec a já měl zase o čem přemýšlet.  
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Výklad symbolů 

Trigramy jsou výplodem kolektivního vědomí, jsou 

moudrost sama. Nesmí se skládat dohromady, ale vykládat 

se. Bez moudrosti nejsou trigramy nic.  

Symbolika má k písmu daleko, ţádný symbol není slovo, ale 

představa jejíţ šíře přesahuje všechny známé pojmy.  

Dodnes jsou tyto prastaré symboly povaţovány za základ 

mnohých asijských filosofií, za moţného předchůdce 

kaligrafie i bájného moudra světa. 

Vedle trigramů se rozvinula i symbolika jin jang. Pouţívala 

se například v asijské medicíně, kde jin představoval ţenský 

princip,  vše hmotné, neměnné, chladné, zemi a jang 

muţský princip, vše nehmotné, dynamické, měnící se, nebe. 

V ohništi jsou vyhaslé uhlíky (jin) a ţhavé uhlíky (jang), 

tělo a duše, viditelné a neviditelné, stejné je to se vším 

kolem nás. Dvojakost symboliky jin jang se nesmí plést 

s černobílým viděním světa či dokonce s determinismem, 

znamenala vţdy dvojakost ţivota, oba principy jsou na sobě 

zcela závislé a nemohou jeden bez druhého existovat, ovšem 

jeden z obou v kaţdé konkrétní situaci dominuje.  

----- 

Další symbolikou, která nejspíš vznikla ještě před písmem, 

je čínský pentagram, neboli pět elementů (Wu Xing). 

Elementy nevysvětlovaly podstatu světa, neznaly dvojí 

charakter slov, snaţily se vyjádřit jen spiritistickou 

harmonii. Tajemno bylo vždy součástí společenského 

vědomí, ale projevuje se různě. Spojit něco evidentního jako 

je například nebe a hvězdy s něčím naprosto odlišným, je 

podstatou lidského poznání. Zatímco u horoskopů či věštění 

je mnoha lidem jasné, ţe tudy cesta nevede, u jiných oborů 

to lidé celé generace nepochopí (např. alchymie). To ale 
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neznamená, ţe rozvíjet nelogičnost nemá smysl, mnohdy je 

to prospěšnější, neţ rozvíjet některé vědy  a pavědy.  

S pěti elementy musela být v souladu příroda i člověk, 

všechny byly obsaţeny v kaţdé věci, ale jen jeden z nich 

převládal. Ke kaţdému elementu patřila i barva (červená 

k ohni, ţlutá či hnědá k půdě, bílá ke kovu, černá či modrá 

k vodě, zelená ke dřevu). V těchto barvách je postaveno 

mnoho architektonických děl, z nichţ nejznámější je snad 

Zakázané město v Pekingu. Dokonce i rudá pěticípá hvězda, 

dnešní symbol vůdců největší říše světa, tedy komunistů, je 

mnohými Číňany chápána jako symbol pentagramu, ve 

kterém nad všemi elementy dominuje a všechny je 

sjednocuje oheň (expanze, cesta vzhůru, štěstí). Ţlutá 

hvězda je zas symbolem země, tradice, stability. 

 Kaţdý element představuje i konkrétní náladu, roční 

období, část těla. V evroamerické kultuře jsou spojovány 

s léčitelstvím, ovšem v čínském pojetí jsou elementy spíš 

spojovány s kulturou, hudbou, medicínou. Čínská medicína 

je však mnohem obsáhlejší, zaměňovat ji s pěti elementy, by 

bylo podobné, jako zaměňovat výdobytky moderní 

farmakologie s homeopatiky.  

Pětka byla v Asii povaţována za jedno z magických čísel, 

proto se s ní setkáváme v různých obměnách prakticky 

všude. Snaţit se z magie a pověr vytvořit něco, co má hlubší 

duchovní smysl, je nesmysl.  

 

Jalová symbolika zaţívá v globálním světě svou renesanci. 

Pokud někdo nechápe důvody svých problémů, můţe se 

obrátit k symbolům, zastírá tak svůj strach, zmatek, touhu. 

Lidé doufají, ţe zpomalí stárnutí, ţe se vyléčí z nemoci, která 

je nevyléčitelná, tak se zaštítí tajemnem, provádí divné 

pohyby, pošetilost skryjí za vznešenost.  
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Není moţné nahradit nůţ pazourkem a tvrdit, ţe se vracíme 

ke kořenům lidského rodu, není moţné pouţívat prastarou 

symboliku a myslet si, ţe se svět kolem nás změní.  

 

Trigramy, symboly jin jang i pět elementů mají odlišnou 

historii vzniku, přesto je pouţívaly stejní lidé v různých 

situacích. Trigramy jako filosofii, jin jang jako psychologii, 

elementy jako nauku o člověku a přírodě.  

Je úţasné vědět, ţe předkové dnešních generací nebyli jen 

válečníci bojující o své místo pod sluncem, jak to mnohdy 

vyplývá z interpretace evropských dějin, ale i lidé tak 

moudří, ţe jim dnes stěţí najdeme rovné. 

 

Kaligrafie 

Vznik písma má dva zcela odlišné kořeny.  

Nejstarší písmo vychází z obrazů, ty se mění na grafické 

symboly, je to naprosto odlišný způsob uvaţování neţ 

pomocí pojmů, jako by si člověk v představách maloval, 

rýsoval, viděl hvězdy a směr cesty, zachytil kousek 

probíhajícího děje a hledal souvislosti grafickou formou. 

Způsob myšlení pomocí nejstaršího písma dotváří lidské 

vědomí, obohacuje ho o dimenzi, o kterou ho slova 

připravila.  

Novější písmo vzniklo jako obyčejný zápis fonetické 

podoby slova, vůbec si nepřipouští, ţe by šlo uvaţovat i 

jinak neţ v pojmech.  

Tak se vedle sebe dodnes střetávají dva zcela odlišné 

způsoby myšlení. Ten starý je komplikovaný, zato se dívá 

na realitu z více úhlů, ten moderní je jednoduchý, zato 

povrchní, o kus našeho vědomí nás připravuje.  

----- 



                        76 19.6.2011 76 

Zatímco při psaní knih se dnes buší písmenka do kláves 

počítače,  původně bylo samotné písmo esoterickou 

disciplínou s nádechem filosofie. 

U čínského písma má znak vedle slovního základu 

(morfému), i významovou část (radikál) a fonetickou část 

(fonetikum). Vedle hlavní struktury znaku se můţe 

vyskytovat i významový znak (ideogram), který mu dává 

smysl bez ohledu na jeho výslovnost. Tak popsání jednoho 

slova vyţaduje i více znaků, naopak i celou větu lze zapsat 

jedním znakem. Samotné psaní změnilo vědomí lidí.  

Čínský kaligraf potřeboval k psaní tuţ, coţ je směs sazí a 

lepidla, třecí kámen, na kterém si tuţ naředí vodou, štětec a 

svitek hedvábí, později papír. Způsob nakreslení znaku 

(hodnotí se síla tahů, hrubost tuše, struktura) je povaţován 

za umění, výklad znaku za filosofii. 

Čmárání do písku byla jedna věc, ale pokud muselo mnoho 

lidí tvořit hedvábí a gramotnost znamenala roky strávené 

učením stovek znaků, pak napsané muselo být výjimečně 

moudré. 

Učenost se stala výsadou, písmo symbolem moudrosti. Tak 

se bohatství a moudrost spojily ve vědomí lidí do jediného 

svazku. Přestoţe drtivá většina napsaného jsou slepá fakta a 

hrubé chyby, ve vědomí se napsané stává důleţitějším neţ 

mluvené. Moudrost už není v jednoduchosti, složitost je 

učenost. Psaním se učení stalo nepřesnější, pomalejší, psaní 

zcela změnilo způsob lidského uvaţování, neuvěřitelně ho 

zpomalilo. 

S rozvojem knihtisku ve 2. stol př.n. l. se v Číně začalo šířit 

i psané slovo. Dnes existuje mnoho nářečí, kterým lidé 

nerozumí, ale pouze jedno písmo, které znají všichni. Tak se 

psané stalo v této obrovské zemi díky kaligrafii 

transparentnější neţ mluvené. 
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Nejchytřejší je samozřejmě císař 

Podle legendy napsal před pěti tisíci lety císař Wen, 

zakladatel dynastie Čou, Knihu proměn (I ťing, I Ching, Yi 

Jing). Nejspíš ji napsali jeho bezejmenní rádcové, snad byla 

psána opakovaně, připisovat autorství velkých děl velkým 

osobnostem, byla kdysi stejná tradice, jako oslavovat 

vojevůdce, na vojáky zapomínat.  

Kniha proměn je nejstarší knihou lidstva sestavenou na 

základě poznatků ještě starších. Hlavním obsahem jsou 

hexagramy, tedy seskupení vţdy dvou trigramů dohromady 

(šest stébel pod sebou), jinými slovy se vyčerpají všechny 

moţnosti, jak poskládat osm trigramů dohromady.  

 

Hexagramy tvoří 64 symbolů, z nichţ kaţdý má své jméno a 

obsáhlý výklad, co přesně znamená. (Yi-jing, qian, kun, tun, 

meng, xu, song, shi, bi, xiao-xu, lu, tai, pi,  tong-ren, da-you, 

qian, yu, sui, gu, lin, guan, shi-he, bi, bo, fu,  wung-wang, 

da-xu, yi, da-guo, kan, li, sian, heng, dun, da-chuang, jin, 

ming-yi, jia-ren, kui, jian, jie, sun, ii, guai, gou, cuj, sheng, 

kun, jing, ge, ding, zen, den, jian, gui-mei, geng, lu, sun, duj, 

huan, jie, zong-fu, siao-guo, ji-ji, wej-ji.) 

 

Paradoxně se tak jednoduché symboly, které pomáhaly 

lidem samostatně přemýšlet, změnily pouhým napsáním 

na šíleně sloţitá dogmata, u kterých bylo přemýšlení 

naprosto vyloučeno. Slovo chápeš bylo ve vědomí lidí 

nahrazeno slovem znáš, moudří muţové byli nahrazeni 

učenými patolízaly. 

 

Příběh, co vypráví bláznivý mastičkář 

Mívám zlé sny. Nejspíš je to nedostatkem vzduchu, protoţe 

chrápu, ale určitě se na tom podílejí i vzpomínky, protoţe 

kdyţ byla naše vesnice poctěna návštěvou samotného císaře, 
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zdálo se mi o něm. Na jeho počest jsme vyrobili velikého 

draka, měl zářivě oranţovou barvu, z nozder mu šel plamen 

a dým, mladí chlapci z vesnice ho nesli nad hlavami, 

pobíhali s ním po návsi tak, ţe vypadal jako ţivý. 

V tom snu byl veliký převeliký naší pozorností potěšen, snad 

proto se obrátil na mě, pokorně klečícího, a zeptal se: 

„Zábavné představení, ale vysilující. Nemáš mastičkáři 

nějaké kouzlo proti únavě?“ A já neomdlel rozrušením, ale 

směle jsem se postavil a z očí do očí s ním rozmlouval. 

„Copak nevíš náš nejvyšší, ţe ţádná kouzla neexistují?“ 

„Jak se odvaţuješ ty ubohý vesničane mě poučovat?“ 

rozlítil se.  

„Nikdo v naší vesnici na ně nevěří,“ odvětil jsem pokojně. 

„Ale kouzelníci jsou. Také bohové jsou!“ 

„Není na světě nic, co by se slovem bůh mohlo či mělo 

nazývat,“ odvětil jsem prastarou pravdu. 

„Já snad nejsem bůh?“ na čele se objevila vráska rozladění. 

„Jsi můj císař, ale bůh ne.“ 

To mu vyrazilo dech, vyděšeně pohlédl na své rádce, ti 

mlčeli. 

„Tak to ani nejstarší trojice císařů nebyla bohy?“ ptal se 

mě, ale díval se na ně.  

„Nejsem tak vzdělaný jako ty, ó pane,“ poklonil jsem se aţ k 

zemi, „ale vím, ţe bájná císařovna Nu Wa byla 

zakladatelkou rodiny, nebýt jí, lidé by se spolu pářili jako 

zvířata. 

Bájný císař Fu Si byl zakladatel moudrosti, nebýt jeho, 

nikdy by nevznikla Kniha proměn (I´Ting), studnice všeho 

vědění.  

Třetí bájný císař Šen Nung byl učitel rolníků i lékařů, své 

vědění nám předal v Praktická příručce Boţského zemědělce 

o bylinách (Šen Nung Pen-cchao-ťing). Nebýt jeho, lidstvo 
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by se nikdy nenaučilo pěstovat patero druhů plodin, nikdy 

by neodhalilo taje 365 léčivek. 

Také vím, ţe všichni lidé kdysi dávno bohy byli, ţili 

v souladu s velikým drakem, co spojoval nebe se zemí, ale 

pak udělali v rituálech chybu, tím se navţdy nebe a země 

oddělily, lidé uţ bohy nikdy víc nebudou. Poslední člověk, co 

byl ještě bohem, byl Ţlutý císař, protoţe je doloţeno, ţe kdyţ 

zemřel, odnesl si ho bájný had na svém hřbetu do nebe, ale 

pak se to uţ nikdy nikomu nepodařilo.“ Jsem chytrý, 

vzdělaný a pohotový. Císař na mého jasného ducha nestačil, 

beze slova se otočil, zvedl svůj nosánek o kapánek výš, 

spěšně odkráčel. Na vesnici padl smutek.  

„Za tvou drzost nás císař všechny popraví!“ rvaly si ţeny 

vlasy.  

„To jsi nemohl říct, ţe je císař bůh?“ chytali se muţi za 

hlavu, „co by ti to udělalo?“ 

„Bohové nejsou, to víte vy i císař, přece nemohu lhát!“  

Druhého dne přišli do naší vesnice císařští rádcové, za nimi 

šla popravčí četa. 

„Císař vzkazuje, ţe vesnice, která se nebojí mít tak 

moudrého mastičkáře, musí za své činy nést následky,“ 

zvolal velitel stráţe. „Nechť se utká s největšími učenci naší 

říše a pokud odpoví byť jen jednu císařskou otázku chybně, 

zle s vámi naloţíme.“ 

Posadili jsme se na náměstí do kruhu, první promluvil 

nejstarší státní úředník. 

„Nebe a země jsou odděleny nezničitelnou zdí, kdo chápe 

tajemné propojení nebe se zemí, ţije v souladu s boţskou 

podstatou vesmíru.“ Učenec odloţil svitek hedvábí. „Řekl to 

císař v Knize proměn a pokud ano, ve kterém z deseti křídel 

je to rozebráno?“ 

„Měl bych ctěný kolego doplňující otázečku,“ vrtěl se druhý 

učenec, jako by ho pálila stolička, „mohu?“ 
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„Ale jistě drahý kolego, pokládejte, pokládejte.“ 

„Tak tedy, je moţné aby něco takového pravil v Thuang- 

Zhuan, nebo v Xiang – Zhuan? Chápete zajisté, na co se 

ptám, ţe?“ Učenci se škodolibě usmívali, jako by právě 

pronesli vtípek pro vyvolené. 

„Boţský císař knihu nenapsal,“ povídám těm vznešeným 

pánům, „byl totiţ moudrý. Spojením dvou trigramů do 

jediného pojmu popřeme podstatu toho, proč tu trigramy od 

počátku jsou. Jiţ samotný vznik hexagramů svědčí o 

nepochopení smyslu trigramů. Hexagramy jsou hloupost, 

odstranily z trigramů to nejdůleţitější. Naproti zemi uţ tak 

nestojí nebe a mezi nimi není tajemné tao, v hexagramech se  

dva symboly vezmou za ruce a dají si společné jméno. Je to 

jako mít vodu a oheň, obé smísit a o obojí se tak připravit.“ 

Učenci se na sebe dívají, oči vypoulené, pak se začnou 

tichounce smát. 

„Je to blázen!“ 

 „Ta jeho odvaha, ta drzost, vţdyť on vůbec nechápe, co 

říká!“ 

„Jak můţete mít za mastičkáře blázna?“ obrací se na 

stařešinu vesnice. 

„Odpusťte vznešený státní úředníku,“ klaní se stařešina aţ 

k zemi, „ale naše vesnice je chudá, chudičká. Všichni zdraví 

muţi musí pracovat na poli, abychom se uţivili, abychom 

splatili všechny daně.“ 

„To by vysvětlovalo vše.“ 

„Odpusť nám ctihodný státní úředníku, nezabíjej nás.“ 

„Budiţ,“ mávl učenec rukou, „došlo zde k omylu. Byl 

porušen císařský protokol. Kdyby se tak nestalo, nikdy by 

blázen a císař spolu rozmlouvat nemohli.“ 

Pochopil jsem, ţe to je pouze můj sen, neboť samotný císař 

by protokol nikdy neporušil, a slyšel kdy kdo vůbec, aby 

císař promluvil na obyčejného vesničana? 
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Učenost zabíjí moudrost 

Kolektiv si předává své vědomí, tím se stává nesmrtelné. 

Společenské vědomí se mění. Různé skupiny se střetávají, 

co jedni povaţují za důleţité, je pro druhé zbytečné. Tak 

jako je armáda silnější neţ jedinec, tak musí být i 

společenské vědomí chytřejší neţ jedinec. První kniha 

lidstva je důkazem, ţe opak je pravdou. Společenské vědomí 

a moudrost spolu nemají absolutně nic společného. Tak jako 

musí být císař nedotknutelný, tak musí být i vědomí 

společenstva pro jedince nepochopitelné. Člověk tvůrce 

světa se mění na mentálního mravence, na malý článek 

zdánlivě silnějšího a chytřejšího celku. 

Od chvíle, co vznikla Kniha proměn, se uţ nemohou staří 

moudří muţové vysmát černobílému vidění světa, 

neodhalují chyby slov, výklad symbolů byl obyčejným 

lidem ukraden, předán státním úředníkům, kteří nejlépe ví, 

co veliký císař v učené knize proměn praví.  

Vznik hexagramů pohřbil trigramy, ţonglování s pojmy se 

hlupákům zalíbilo natolik, ţe lidovou modrost přestali 

poslouchat. Napsáním nepojmenovatelného bylo stvořeno 

první mocenské ptydepe. Košaté představy byly rozdupány, 

nahrazeny tupou mocí. 

Tak se nejstarší kniha lidstva, která se v přepisech zachovala 

do dnešní doby, stává i prvním výstřelem v papírové válce, 

kterou spolu lidé vedou od vzniku civilizace. Vojáci jsou 

státní úředníci, jejich nepřítelem je vše, co nemají pod 

kontrolou. 

První kniha neposunula poznání lidstva kupředu, vrhla ho na 

scestí trvalé manipulace.  

Dnes bývá Kniha proměn degradována na návod k věštění. 

Není v historii lidského vědomí nic podobného, neţ je 

Kniha proměn, nic tak starého, nic co by tak posilovalo 



                        82 19.6.2011 82 

společenské vědomí, co by ničilo jedince a lidovou 

moudrost, co by dokazovalo definitivní poráţku zdravého 

rozumu. Od této chvíle začalo vědomí jedince prohrávat na 

všech frontách, systém vítězit. 

 

Rozdělení vědomí 

Druhá nejstarší kniha (Praktická příručka Boţského 

zemědělce o bylinách - Šen Nung Pen-cchao-ťing) 

pojednává o praktických věcech. Její moudro spočívá 

v popisu práce s plodinami. Je pravým opakem Knihy 

proměn, je pro lidstvo nepostradatelná. 

První texty rozdělily lidové moudro na dva nesmísitelné 

proudy. Ten první je výplodem kolektivního vědomí, tříbí 

praktické poznatky, rozvíjí pracovní postupy, pomáhá lidem 

překonávat obtíţe, vyuţívat přírodu a její zákonitosti, stojí 

na praxi a logice. Toto moudro se musí nové generace učit, 

musí ho vylepšovat, měnit, ale nezapomenout. 

Druhý proud je výplodem společenského vědomí. Hledat 

v něm logiku nemůţeme, je produktem čisté manipulace. 

Místo parohů jako odznak nejsilnějšího samce zplodilo 

společenské vědomí knihu jako projev urozenosti. Hned do 

té první byla vepsána lidská hloupost, stala se důkazem, ţe 

společenské vědomí ničí moudrost stejně, jako ji ničí pářící 

rituály, hierarchie, organizace stáda. 

V civilizaci chrání společenské vědomí byrokraté, cokoli ji 

ohroţuje, lidovým moudrem počínaje přes soulad kolektivu 

aţ po individuální myšlení, to armáda státních úředníků tupí, 

ničí, zabíjí. 

Po tisíce let se v různých kulturách společenské vědomí 

mění, ale byrokracie je věčná. 
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  5. Největší knihovník všech dob 

Moudrost je hlubina humanity. Nosíme ji ukrytou v našem 

vědomí, ale pokud nám ji někdo neukáţe, stěţí ji sami 

objevíme. Ale co kdyţ má civilizace z moudrosti strach? 

 

Lao´c (Lao Tzu) 

Nikdy nenapsal jedinou knihu, přesto svitek, který po sobě 

zanechal, je nejčtenějším textem všech dob. 

Nikdo neví, zda Lao´c skutečně ţil a kdy přesně ţil, snad 

v pátém století před naším letopočtem, ale ví se, ţe to byl 

největší mudrc starověku. Podle legendy nikdy nechodil do 

školy, přesto se sám naučil vše. Byl knihovníkem císařské 

knihovny, byl tak moudrý, ţe radil nejen císaři, ale i 

kaţdému, kdo si o radu řekl. Jeho názory se opíraly o starou 

čínskou tradici, sám o sobě tvrdil, ţe nevymyslel nic 

nového, jen se naučil slyšet a chápat. 

Jeho veršíky studují stále dokola více jak dva tisíce let 

miliardy lidí po celém světě. Někteří se ho snaţí jen správně 

přeloţit, jiní pochopit, ale jsou i tací, co se podle něj snaţí 

ţít. Dle legendy vznikl text takto:  

Velký knihovník odešel po padesáti letech sluţby u 

císařského dvora na zaslouţený odpočinek. Tou dobou se 

děly v císařství změny, které ho měnily na zemi svázanou 

předpisy, pravidly, státní byrokracií, podvody a korupcí. 

Otráven těmito změnami se rozhodl ve věku 80 let odejít 

nadobro ze země.  

V pohraniční pevnosti, na nejzápadnějším místě říše, ho 

velitel posádky Yin Hsi poţádal, aby napsal pro jeho osobní 

potřebu, jakou má zvolit cestu ţivota, aby byl spokojený 

jako on. On na kousek papíru načmáral pár veršíků.  

Tím vznikla nejčtenější a nejpřekládanější kniha všech dob: 

Tao Te Ting (Tao te ching). Pak se rozloučil, odešel směrem 

k Tibetu, nikdo neví kde, kdy, jak a zda vůbec zemřel.  
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První část knihy Tao Ting (posvátná cesta) je psána zcela 

odlišně, neţ druhá část Te Ting (posvátná ctnost). Je 

pravděpodobné, ţe druhá část byla napsána aţ o pár století 

později.  

Taoismus není výklad trigramů a uţ vůbec ne hexagramů, 

dokonce neobsahuje ani symboly jin jang, Tao se někdy 

zobrazuje jako prázdný kruh, který zůstane po vyjmutí obou 

symbolů. Slovo Tao se dá přeloţit jako ţivotní cesta, 

podstata přírody, soulad.  

Taoismus je filosofie i víra, je to sen o vzniku světa, je to 

nejjednodušší moudro, od kterého se vše ostatní odvíjí.  

 

 Jak lze číst „Tao Te Ting“  

Čtení je intimní věc, zvláště u knihy jako je Tao Te Ting. 

Nesmí se číst nahlas, nesmí se o ní mluvit z odstupu, 

protoţe není na světě nic subjektivnějšího, neţ chápání 

taoismu.  

Číst v moderní době tuto kníţečku, je stejné, jako 

poslouchat barokní kvintet brnkaný na elektronickou kytaru. 

Zhrozíte se, unudíte, stěţí pochopíte. Pokud se ale 

nesoustředíte na překlad a vezmete slova jen jako vodítka, 

která vám mají pomoci přemýšlet, pochopíte, oč autorovi 

šlo. Tao te ting je o pocitech, rytmu a myšlence, slova 

navodí náladu, jsou jak nástroj, co vyluzuje nádhernou 

hudbu.   

Poprvé jsem ji četl před více jak třiceti lety, nedala se koupit 

ani půjčit domů, mohla se číst jen v uzavřené čítárně 

vědecké knihovny. Půjčil jsem si najednou tři odlišné 

překlady z různých období, přepsal si na papír pro mě 

nejpochopitelnější veršík. Pak druhý. Během pár návštěv 

jsem přepsal celou knihu. „Poznámky“ jsem si uţ domů 

odnést mohl, půjčoval jsem je pak roky kamarádům, ale sám 
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je uţ nikdy nečetl. Nebylo třeba. Hned první verš mě změnil 

navţdy – je nádherný:  

 

Tao, které lze pojmenovat, uţ není to tao. 

Jméno, které vyslovíme, uţ není to jméno.  

 

Blesk ve tmě, co odhalí nekonečný prostor.  

Vidím moudrého muţe u vyhasínajícího ohníčku, jak rovná 

stébla slámy do trigramů a objevuje podstatu světa slov. Jak 

moudrý asi byl? Jako prázdno okenního rámu. Jak 

jasnozřivý asi byl? Jako cesta napříč časem i vesmírem. 

 

Pevnost kola je dána rovnými loukotěmi,  

ale prázdno mezi nimi dává kolu tvar i smysl.   

Pevnost nádob je dána  jejich stěnami, 

 ale prázdno uvnitř dává nádobám tvar i smysl. 

Rám dává oknu tvar, ale prázdno uvnitř mu dává smysl. 

Tak také to, co vnímáme, povaţujeme za prospěšné,  

ale to, co vnímat neumíme, je prapodstatou všeho. 

 

Evropská kultura je zaloţena na víře ve znalosti. Kdo řekne 

jedinou větu, nemůţe toho z logiky věci vědět víc, neţ ten, 

co dokáţe dlouhé hodiny vykládat sloţitou látku. To ovšem 

neplatí pro taoismus. Veškerá filosofie je jediný pocit, ten 

zahrnuje všechny poznatky světa. Je to jako ve fyzice, kdy 

jediný vzoreček Einsteina změnil lidské vědomí. 

 

Bezejmenné je prapočátkem světa, 

pojmenovatelné je počátkem našeho vědomí.   

Kdo myslí beze slov, dokáţe proniknout do hlubin, 

kdo má plnou mysl pojmů, plave po povrchu.  

Přemíra slov svou sílu vyčerpá, 

 proto je ticho vznešené jak Tao.  
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Moudrý člověk jedná, aniţ zasahuje,  

tvoří moudrost, aniţ poučuje.  

Co uţ jednou je, to neodmítá, 

mění svět, aniţ cokoli vykoná. 

Učí se, aniţ se znalostmi chlubí, 

buduje, ale zrod díla neoslavuje. 

Tak ten, kdo koná a nic nechce, 

získává, aniţ by o cokoli mohl přijít.     

 

Tato myšlenka dala vznik celému mohutnému hnutí 

nazývanému „wu-wej“, coţ znamená „nečinění“ (aktivní 

nezasahování). 

 

Moudrý se nechválí,  

proto mu lidé nezávidí. 

Moudrý nezveličuje své bohatství, 

proto ho lidé neokrádají.  

Moudrý nemyslí na  ţádoucí, 

proto není ovládán chtíčem.  

Vládne li moudro, vášně hladoví, vědomí se sytí.  

 

U Aboridţinců vládlo moudro během putování kolektivu 

krajinou, vášně zas ovládly společnost na křiţovatkách cest.  

V Číně se moudro tradovalo v podání vesnických mudrců a 

jejich trigramů, vášně ovládly města.  

V globálním světě by Lao´c mohl poslední řádek rozvinout 

takto: Vládne li společenstvo, vášně hladoví, ale i rozum se 

vyprazdňuje, člověk se institucionalizuje.  

 

I kdyţ se zdá tao prázdné, není nic obsaţnější. 

I kdy se zdá tao povrchní, není nic niternější. 

Není snad právě toto prazáklad lidského poznání?   
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Tao otupuje ostré, rovná křivé, tlumí oslnivé, je víc neţ ţivot 

i smrt, je  prapodstatou všeho.   

 

Klady i zápory mají stejný prapůvod. Obojí, ač opačné 

významy má, vyvěrá ze stejného prazákladu. 

Stejnost, toť hlubina dokonalosti,  

největší tajemství mudrců, brána harmonie světa.  

Kaţdý na světě poznává krásné jako krásné, 

 a tím poznává i ošklivé.  

Kaţdý poznává dobré jako dobré,  

a tím poznává i zlé. 

Tak klady se zápory se doplňují, těţké s lehkým se váţí,  

dlouhé s krátkým se měří, vysoké s nízkým se pojí,  

ticho s tóny se násobí, dříve a potom se mísí. 

 

Tao te ting jsou to kořeny, ze kterých moudro vyrůstá, jsou 

to základy osobního štěstí, je to vzpomínka na to 

nejúţasnější vzepjetí ducha, jakého je člověk schopen. Tao 

zobrazuje prastarý soulad, o kterém sníme, i kdyţ o tom 

nevíme, je to splynutí všeho ţivého s neţivým, je to 

sebevědomí tvůrců světa, je to chuť ţít, opojná odvaha 

zemřít.  

Tao je nálada, kterou ţil kolektiv našich předků na pochodu 

krajinou. Všechny ostatní filosofie světa vychází z nálady 

panující na shromaţdišti. Z tohoto zorného úhlu je taoismus 

protipólem, bez kterého ţádná filosofie nemůţe odráţet celé 

lidské vědomí. 

 

Čuang´c (Chuang Tzu, Zhuangzi) 

O dvě století později po velkém knihovníkovi ţil význačný 

taoista Čuang´c,  který převedl abstraktní úvahy do 

konkrétních ţivotních situací. Jeho kniha (Sborník prací 
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mistra Čuanga) je povaţována za druhé nejvýznamnější 

taoistické dílo. 

Dovedl jednoduchý veršík rozvést do mnoha příběhů.  

 

Moudrý je soustředěn na prázdno ve svém nitru, smysly 

tlumí, duchovno posiluje.   

 

K tomuto citátu se hodí příběhy o taoistech, kteří doma sami 

meditují, zatímco venku lidé slaví, oni jsou nad světské 

záleţitosti povzneseni. 

 

Venku jásot a křik, v nitru prázdno a klid, to je tao.  

 

Taoismus je přísně introvertní učení, jedinec je v něm 

ponechán sám sobě, samota není pro taoisty trest, ale 

odměna. 

Další oblastí, kterou se snaţil popsat, jsou příběhy o 

směšnosti i těch nejušlechtilejších citů.  

Tak třeba v jednom z nich hledá syn po mnoha letech hrob 

svých předků. Zaţije mnohé trápení, neţ mu kdosi ukáţe 

hřbitov a hrob, kde jsou pohřbeni. Syn padne na hrob r 

odičů, usilovně a dlouho pláče, tu se objeví skutečný majitel 

hrobu a sdělí mu, ţe se spletl, tady jeho rodiče leţet 

nemohou, jeho hrob je v jiné vesnici. Muţ tedy vstane a 

cestuje do další vesnice, tam pravý hrob svých rodičů 

konečně najde, ale ani slzu neuroní, necítí uţ nic.  

Podobných příběhů, které se snaţí najít podstatu lidských 

vášní a příčiny, proč to či ono činíme, se najde v taoistické 

literatuře bezpočet. Daly by se nazvat cynickými, 

pesimistickými, ale já volím slovo pravdivé. 

Jak můţe ţít člověk, který vnímá tao, je ukázáno záměrně na 

výpovědi řezníka, nikoli na ţivotě poety či císaře, jak bývá 

zvykem.  
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Řezník, mistr ve svém cechu, popisuje, proč ve svém oboru 

tak vyniká slovy: 

 

„Nedělám nic výjimečného, porcuju maso, na nic nemyslím, 

jen ve chvíli, kdyţ krájím kolem kostí nebo procházím skrze 

kloub, zbystřím pozornost, nic víc.“ 

„Tak to je tao,“ řekne mistr. 

 

Taoisté zacházeli aţ do abstrakce, známá je Čuangova 

proměna, která nemá s Kafkovou Proměnou samozřejmě nic 

společného (nechci ani naznačit, ţe by postava Řehoře 

Samsy měla inspiraci v Čuangovi).  

 

Čuangovi se zdá, ţe je  motýl, jenţ poletuje kolem, motýlovi 

se zdá, ţe je Čuang.  

Náhle se probouzí a ustrne, je Čuang! 

 A teď neví, zdálo se Čuangovi, ţe je motýl, nebo se teď zdá 

motýlovi, ţe je Čuang? 

Čuang nebo motýl, kde je rozdíl? 

 

Relativita, odtaţitý způsob myšlení, chápání, rozlišování, 

přesnost, individualismus, trpělivost, odvaha objevovat 

nové, to jsou slova, které charakterizují taoisty. Na jejich 

způsob uvaţovaní navázali mnozí učenci té doby, ale 

existovalo i mnoho odpůrců, kteří taoismus kritizovali a 

haněli.   

 

Taoista je jako zrcadlo, obrazy odráţí, nic si neponechá. 

Tím, ţe nemusí měnit sám sebe, mění své okolí, sám zůstává 

nezměněn. 
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Postoj mudrců neodmítal násilí, ale postupně začal nenásilí 

povaţovat za základ, který moudrosti umoţní růst. Kde 

vládne násilí, tam moudrost umírá. 

 

Jednou za Čuangem přišli císařští rádcové, aby mu nabídli 

vysoký post státního úředníka. Čuang zrovna seděl u řeky 

nohy ponořené do bláta. Dlouho se díval na tekoucí vodu, 

pak povídá: 

„Slyšel jsem, ţe císařský princ má dva tisíce let starý 

exemplář vyhynulé ţelvy, prý ho schraňuje ve zlatem 

zdobené truhle, hedvábím vystlané, v nejkrásnější místnosti 

 císařského paláce.“ 

„Ano, to je pravda,“ kývají rádcové, „máme spoustu 

vzácností.“ 

„Co si myslíte, kdyby si ţelva mohla vybrat, zda bude mrtvá 

v císařském paláci, nebo ţivá v blátě u řeky, co by zvolila?“ 

„Samozřejmě ţivot,“ smějí se rádcové. 

„Jsem jako ta ţelva,“ povídá mistr Čuang, „neopustím své 

bláto.“  

Nikdy se nestal státním úředníkem. Nikdy! 

 

Taoismus a tisíciletí 

Způsob, jakým se taoisté dívají na svět, je ucelený a 

logický. Logika taoistů je z filosofického hlediska 

dokonalá, nelze ji napadnout. Logika taoistů je podstatou 

lidského vědomí, nemá v sobě zakódovanou ţádnou chybu, 

samotný princip uvaţování taoistů chyby eliminuje.  

Taoismus vychází z jednoduchého pocitu, vznikl na 

základě nejstarší lidské tradice a přetrval aţ do současnosti. 

Zachovat natolik celistvou a přitom jednoduchou představu 

po tisíce let, je unikum. Jediný logický důvod, proč se něco 

takového mohlo povést, je fakt, ţe se jedná o podstatu 

vědomí, kterou máme v sobě zakódovanou, my ten pocit 
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známe, máme ho vrozený, jen potřebujeme, aby nám to 

někdo připomenul.  

Jediný svitek se šířil, mnoţil, ţil si svůj ţivot, dnes není 

na světě nikdo, kdo by si ho nemohl přečíst. Přes neustálé 

změny zůstal svůj po tisíce let. 

Lao´c se odvolával na tradiční učení trigramů, praktikoval 

ho, jako knihovník o něm diskutoval asi takto: 

 

Nebe a země existují, nemyslí na sebe, neprosazují se, tím 

jsou navěky. 

Moudrý nemyslí na sebe, zbavuje se ţádostí svého těla, 

existuje jako nebe a země. 

Jen ten, kdo dokáţe nic nechtít, získá vše. 

 

Skromnost není v mocenských strukturách populární, přesto 

o její nutnosti Lao´c a jeho následovníci nepochybují. 

Učenci se tradičně snaţí chránit své chlebodárce, obhajují 

rozmařilost mocných jako odměnu za jejich výjimečnost, 

kdeţto taoisté kladou všechny lidi na stejnou úroveň.  

Za kritiku kolektivních trestů, které se v Číně tou dobou 

praktikovaly, lze povaţovat následující veršík. 

 

Dobro je jako voda, omývá všechny, nikomu neškodí. 

Zaplňuje i ta nejhlubší místa, kam se lidé neskloní. Dobro je 

jak Tao.  

 

Snad nevědomky  Lao´c naznačuje, ţe císař není dobrý.  

Pokud chtějí ti nahoře ospravedlnit své postavení, uchylují 

se většinou k tvrzení, ţe páchají dobro. Pokud ovšem pro 

jejich dobro trpí či dokonce umírají lidé, dobro to dle taoistů 

není. Úţasně jednoduché, filosoficky pravdivé, navţdy 

platné. 
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Tao je podstata člověka, je to jeho vnitřní krása, tolerance, 

odvaha, moudrost. Pokud budou lidé svobodní a nebudou ze 

strachu schovávat své dobré vlastnosti, pak tao naplní svět.  

Tao člověka je jeho osobní spokojenost, o osobních touhách 

a štěstí řekl Lao´c toto: 

 

Chceš li podrţet něco po okraj plné, vyliješ to. 

Chceš li mít nůţ absolutně ostrý, nemůţeš ním řezat. 

Máš li maximální bohatství, můţeš jen zchudnout.  

Ovládne li tě touha po majetku a moci, 

tao nenacházíš,  ztrácíš i  sám sebe.  

Projít ţivotem vzpřímeně, naplnit svůj osud a stáhnout se do 

ústraní, to je tao.  

Tvořit a nemít, prospívat a nezáviset, být vůdcem a 

nevládnou, to je tao.  

 

Verše taoistů nutí myslet jako taoista, stejné slovo se 

pouţívá v mnoha významech, tím se pojmy nahradí city, 

jako tomu bylo v počátcích vědomí. Taoisté nejsou 

jednolitou strukturou a nikdy jí nebudou, odporuje to totiţ 

jejich učení. Kdo o sobě příliš nahlas prohlašuje, ţe je 

taoista, tak jím rozhodně není. Taoismus v dnešní době má 

tisíce podob, jeho prvky se promítly do všech oborů lidské 

činnosti, mění svět, aniţ by si to lidé uvědomovali. 

 

Kde vládne tao, nemůţeš nikoho pohanět ani urazit. 

Kdo končí tao, začíná morálka a slušnost. 

Kde končí morálka, nastupuje zákon. 

Kde končí zákon, nastupuje násilí a utrpení. 

 

Lépe popsat cestu od souladu v kolektivu, přes pořádek 

v císařství, aţ po rozpad civilizace, snad ani nelze.  

 



                        93 19.6.2011 93 

Chování taoistů 

Nelze najít ţádná přikázání či pravidla, podle kterých by se 

taoisté řídili.  

Nejdůleţitější je, co si člověk myslí, jak se chová, je jen 

následkem jeho vědomí.  

Pravidla jsou jen nátěr na povrchu, důleţitá je podstata, tvrdí 

taoisté. Snahy sepsat pravidla povaţují za pošetilé.  

Taoisté se netají svým obdivem k přírodě. Příroda se má 

podporovat, nikoli chránit, a uţ vůbec by se neměla 

podmaňovat. Taoisté nepovaţují zvíře za něco víc neţ 

rostlinu, dokonce ani člověka nekladou na pomyslném 

ţebříčku hodnot výš. 

Vztah taoistů k přírodě se dá vyčíst i z tradičních zahrad, do 

kterých se jejich filosofie otiskla. Zahrady jsou plné 

symbolů, nutí k zamyšlení, ke snaze pochopit záměr 

zahradníka, někdy se nazývají „kámen a voda“, protoţe tyto 

dva prvky v zahradách převládají. Od obrovských kamenů 

přes ten nejjemnější písek, od černých po bílé, od malých 

rostlin po mohutné stromy, od kapajícího praménku vody po 

lesknoucí se hladinu jezera, kaţdá zahrada má spoustu 

zákoutí, průhledů, zdí, oken, altánků a záhybů, musíte 

stoupat vzhůru, klesat do prohlubní, nikdy ji nelze vidět 

celou, jako by se stále vyvíjela, měnila, spojovala 

nespojitelné, umoţňovala nemoţné.  

 

Globální svět a tao 

Vedle strachu z taoismu, který je typický pro totalitní 

reţimy, se moderní lidé taoistům často vysmívají: „Copak 

oni to nechtějí někam dotáhnout?“  

Tento podiv je sice podstatou myšlenky, ale nahlas ho 

moudrý ego hráč nevysloví. Dělá to učeně, například vedle 

slova „tao“ přidá různé přívlastky, jako velké tao, označí ho 
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za lidské tao a začne uvaţovat, proč by mělo být nedostiţné, 

kdyţ dostihnout se dá vše.   

Z verše udělají výrok, dialekticky ho rozkouskují, 

přeţvýkají do svého ptydepe, mluví a mluví, aţ na povrch 

vyplave jediná globální myšlenka: „My jsme z logiky věci 

nejlepší!“ 

Taoisté jsou nazýváni cyniky, destruktivními osobnostmi, co 

vše popřou dřív, neţ to vysloví. Odpověď taoistů je po více 

jak dva tisíce let stejná:  

 

Slyší-li moudrý vyprávět o tao, snaţí se  je následovat. 

Slyší-li průměrný o tao, zamyslí se.  

Slyší-li hlupák o tao, dá se do hlasitého smíchu. 

Kdyby však tao nebylo i vysmíváno, bylo by to skutečné tao? 
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6. Nejlepší učitel i policajt 
Nové generace se od nepaměti učí zachovávat ten způsob 

ţivota, který tu byl,  nic neměnit, jen staré zdokonalovat. 

Kdo se správně neučí, je bit. Tak role učitele i policajta 

splývají  v civilizaci v jedinou. 

 

Konfucius (Kchung- fu- c´) 

Kolektivní vědomí je moudrost vesnických mudrců, 

společenské vědomí je státotvorné. Jedno jde proti druhému. 

Najít ta správná společenská pravidla, která civilizaci 

posilují, ale lidé jsou ochotni je přijmout za své, dokázal 

před dvěmi a půl tisícem let Konfucius. Jeho učení je 

společenské vědomí samo, převzaly je mnohé civilizace, 

lidé je po tisíce let ctí, mění se podle nich, mění i globální 

svět. Zásady, které načrtnul, platí pro jakoukoli pyramidu 

moci. Čím déle je lidé uznávají, tím víc v ně věří, aţ se 

samotná pravidla mění ve vůně, kterými se lidské 

společenstvo reflexně řídí.   

Vnímání lidí ve společnosti se potácí mezi dvěmi póly: 

jedním je obsah, druhým forma.  

Pokud se potkáte s cizím člověkem, nemáte čas uvaţovat, na 

co myslí, jaké má názory a proč vypadá tak, jak zrovna v tu 

chvíli vypadá, vnímáte jediné: první dojem (forma).  

Pokud někoho znáte od narození, ţijete s ním a chápete ho 

(obsah), pak pro vás není aţ tak důleţité, jestli je zrovna teď 

upravený či zanedbaný, víte, ţe převlečením šatů se uvnitř 

nezmění. 

Čím jsou lidé v civilizaci jeden druhému vzdálenější, čím 

méně se znají, tím je pro ně forma důleţitější.  

Pokud někdo není náleţitě oděn, nechová se podle místních 

zvyků, je úplně jedno, co říká, protoţe neotesance nikdo 

neposlouchá, byť by ostatní po všech stránkách převyšoval.  
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Konfucius věděl, ţe společnost je povrchní, snaţil se tuto 

chybu skrýt, k povrchním znaků přidělil i obsah. Tak se ve 

vědomí lidí spojilo to, co bylo vidět navenek, se samotnou 

podstatou. Kdo vypadal vznešeně, musel myslet i vznešeně, 

kdo se choval neurozeně, musel tak i myslet.  

Konfucius přeměnil chybu společenského vědomí na 

přednost, vytvořil sen, ve kterém obsah a forma jedno jsou.  

Povinností člověka je snaţit se o soulad se společností, se 

svým postavením, s přísnou hierarchií.  

Takovéto pojetí umoţňuje lidem ţít ve státě, chápat ho, 

snaţit sami sebe měnit, stát posilovat. Nereálný sen 

konfuciánů se mění na víru, naivní snaha vidět svět 

jednoduše, ho skutečně zjednoduší.  

----- 

Konfucius se narodil jako chudý šlechtic, jiţ od mládí si 

zařizoval svůj dům jako školu a učil vysoce postavené 

chlapce dějepis, básnictví, hudbu a etiketu.  

Tak jako armáda dokázala chlapce vycvičit ve válečníky, 

tak Konfucius dokázal vychovat učence.  

 

Zatímco kolektiv učil řemesla či praktické znalosti 

(kolektivní moudro), školy od samotného počátku 

vzdělanosti učily společenská pravidla. Kolektiv učil 

podstatu, ţivil stát, rozvíjel moudro, školy vyučovaly formu, 

plodily učená medvíďata systému. 

  

 Jeho školou prošlo tisíce ţáků, zastávali významná místa 

v císařství. Konfucius napsal nevídané mnoţství 

hedvábných svitků, které byly sesbírány do devíti 

kanonických děl, mezi nimi je i Kniha proměn (znovu ji 

sestavil, sepsal, vydal).  

Sebestředné společnosti věří, ţe jejich morálka je nadřazena 

všem ostatním a kaţdý, kdo ji porušuje, je primitiv. Přesně 
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to si myslel Konfucius. Stanovil pravidla podnebesí a kaţdý, 

kdo byl od nich dál, byl neurozený. Paradoxem dějin je fakt, 

ţe ve chvíli, kdy konfuciovo učení převzali jiné národy, 

mysleli si o sobě totéţ.  

Konfuciova etiketa měla 300 hlavních zásad a 3000 

drobných pravidel, popisovala úlohu otce, stařešiny obce, 

provincie, samotného císaře, rozebírala obřady jako svatby 

či pohřby. Kaţdý detail společenského ţivota byl pečlivě 

rozebrán, popsán, dodrţován. (Kolikrát je třeba se poklonit 

při příchodu do domu nevěsty, kolikrát zazvonit, jaké jídlo 

se podává při jakých příleţitostech, co přesně si obléct, o 

čem smí kdo mluvit a která témata jsou naprosto nevhodná.) 

Prakticky kaţdá společenská událost byla ritualizována, 

neznat přesné pořadí a míru rituálů, bylo známkou 

zaostalosti.  

 

Rituál svatby 

Svatba není obřad, je to proces trvající roky. Závazné jsou 

zásnuby, konkrétně předání daru rodině nevěsty (cha-li), po 

něm uţ musí nevěsta odejít do domu muţe. Druhým 

důleţitým aktem je aţ narození syna, teprve tehdy se stává 

ţena navţdy součástí rodiny svého muţe. 

Pokud se rodina rozhodne dívku provdat, najme si 

dohazovače. Stejně tak rodina ţenicha si najímá svého 

dohazovače. V prvním kroku se dojednává dar pro rodinu 

nevěsty (cha-li). Pokud je jednání zakončeno shodou, 

následuje zkoumání jmen a dat novomanţelů, zda jim je 

nakloněn horoskop. Dát dohromady muţe a ţenu stejného 

typu, je hrubou chybou, přitahují se protiklady. Následuje 

návštěva rodiny nevěsty v rodině ţenicha, na tuto počest je 

uspořádána hostina. Pokud hostina není předčasně 

ukončena, znamená to, ţe se obě rodiny dohodly a je učiněn 
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ten nejdůleţitější krok – návštěva u nevěsty a předání daru 

cha – li (peníze a tradiční dárky).  

Někdy se tento rituál nazývá prodejem dívky do otroctví. Je 

tím naznačeno, ţe dívka neměla na svou svatbu ţádný vliv, 

rozhodoval zájem snoubence a jejich rodičů. Vrátit dar 

nebylo dřív moţné, byl to právní úkon na úrovni naší 

svatby.  

Za první rituál připravující přesun nevěsty do domu ţenicha 

se dá povaţovat zřízení postele pro novomanţele. Tento 

rituál provádí vţdy přátelé ţenicha a nevěsty, kteří mají 

hodně dětí. Postel se instaluje a zdobí ovocem a květinami 

12 dní před svatbou, je to humorná záleţitost. Vše, co se 

týká plození, je vnímáno s humorem, aby se novomanţelům 

tato chvíle ulehčila. 

Den, kdy dívka přejde do domu manţela, by se dal nazvat 

svatbou, ale ta se rozpadá na mnoho rituálů, z jichţ ţádný 

není důleţitější neţ ty ostatní. Tradičně se dívka oblékne do 

červeného (rituál úpravy vlasů a šatů), dostane od své rodiny 

šperky, těmi se ozdobí, jsou její štěstí. Pro dívku si přijde 

ţenich oblečený do červeného, dívka se před ním skrývá, 

pak se loučí s plačícími rodiči, pro ně je to den smutku. 

Následuje obřad přesunu nevěsty do domu ţenicha. 

Tradičně je dívka dostrkána proti své vůli mladými do 

nosítek a odnesena. 

Po příchodu do domu ţenicha se jí ujme starší ţena z rodiny, 

vede ji k nejstarším členům rodiny. Tato část probíhá 

v soukromí. Oba mladí manţelé se navzájem pokloní, 

úklona je západní civilizací vnímána jako „svatba“. Pak 

nevěsta servíruje rodičům čaj (čajový obřad). Svatba není 

obřad, ţádný slib se nepronáší, předávání prstenů se nekoná, 

veřejný ceremoniál není, ani zápis do matriky se v den 

svatby neprovádí. Zápis je v současné době povinná 
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formalita, která se provede i mnoho let po skutečné svatbě 

(dle věku manţelky).  

Hostina je připravena v jiné místnosti, je pro příbuzné muţe, 

ţenina rodina na ni nemá přístup (jen kamarádky nevěsty). 

Hostina je zahájena tím, ţe novomanţelé ochutnají polévku 

s jednou dlouhatánskou nudlí (symbol dlouhého ţivota). 

Manţelům všichni přejí dvojí štěstí, coţ je speciální zvuk i 

znak symbolizující, ţe se oba stávají jednou bytostí. 

Zakončení hostiny je pojídání devatero druhů pokrmů.  

Odchod na svatební loţe je veřejný, oba novomanţelé jsou 

během noci vyrušováni, kamarádi muţe a kamarádky ţeny 

si z nich dělají srandu, oni se schovávají pod přikrývku, ti je 

popichují, pokřikují na ně aţ do půlnoci.  

Ráno vstává nevěsta brzy, postupně poklekne před kaţdého 

staršího člena rodiny (jí nadřazeného), tím mu projeví svou 

úctu (podřízenost), dostane svatební dárek. Brala li si mladá 

dívka nejstaršího muţe rodu, pak před nikoho nekleká, 

přestoţe je nejmladší, všichni jsou jí podřízeni. 

Tři dny po svatbě navštíví manţelé rodinu ţeny, kde se k ní 

uţ chovají jako k návštěvě, ne ke členu rodiny. 

Souţití má svá přesná pravidla, které jsou však pro kaţdou 

vrstvu značně odlišná. Dokud ţena neporodí manţelovi 

syna, není součást jeho rodiny, jako by souţití bylo jen na 

zkoušku.  

----- 

Rodina je instituce, nemá s láskou nic společného. Čínská 

kultura je v oblasti sexu velice zdrţenlivá, nemluví o něm. 

Má se za to, ţe muţe sex oslabuje, nenávratně mu bere jeho 

chuť ţít, ale i moudrost a sílu. Kdo si chce zachovat ţivotní 

energii (radost ze ţivota), nesmí s ní plýtvat. Také se do 

podvědomí lidí dostalo pořekadlo, ţe sex je zábava jen pro 

vesničany.  
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Chápání principů své rodiny je pro vědomí člověka zcela 

klíčové, mění kulturu, civilizaci, svět. 

Tak jako japonská tradiční rodina připomíná nejvíc firmu, 

tak čínská tradiční rodina snad nejvíc připomíná rodinné 

nadace.  

 

Tři vztahy člověka a společnosti 

Člověk musí pochopit, ţe my je víc neţ já. Rodina je víc neţ 

její člen, velké císařství je víc neţ malé. Posilovat 

společnost, je pro jedince cennější neţ jeho ţivot. 

Konfucius vyučoval, ţe kaţdý člověk se chová ke svému 

okolí na základě tří odlišných vztahů, prvním je jeho 

společenská úroveň (li), druhým jeho charakter (yi), třetím 

jeho vztah k druhým (ren).  

Princip slušnosti „li“ se vyskytuje ve všech jeho úvahách, 

je popsán v knize Li Chi (ceremoniář). Představoval 

oblečení, rituály a tradice, ale měl mnohem širší význam neţ 

naše obyčeje, byl to ţivotní styl. Kaţdému postavení ve 

společnosti odpovídal určitý typ chování, musel být v 

souladu s harmonií civilizace. Ať udělal člověk cokoli, ať 

cokoli řekl, muselo to být přiměřené jeho postavení. Mluvit 

o vznešených věcech směli jen vznešení, podřízení se 

museli chovat jednoduše.  

Morální princip „yi“ zobrazuje čestnost, vytváří typy 

chování, úmysly jedince. Úmysly musí opět odpovídat 

postavení, například zemědělec chce nasytit sebe a rodinu, 

ale nemá ţádný vliv na mezinárodní vztahy. Pokud by se 

nechoval podle svého postavení, byl by k smíchu. Tak mají 

nuzní lidé obyčejné úmysly, vznešení vznešené. Ţeny mají 

z logiky věci niţší úmysly neţ muţi. Na samotném vrcholu 

stojí ideální člověk, má ty nejlepší úmysly se společností 

(ťun-c, chun-c), pak ušlechtilý a další typy, nejníţe je člověk 

s nízkými aţ podlými úmysly (siao-ţen).  
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Je-li v srdci spravedlnost, pak bude i krása v povaze. Je-li 

krása v povahách, bude v domě harmonie. Je-li v domech 

harmonie, bude pořádek v národě. Je-li pořádek 

v národech, bude mír na světě. 

 

 Konfuciáni předpokládali, ţe čím stojí člověk výš, tím má 

vyšší morální principy, ţe by to mohlo být naopak, bylo 

nemyslitelné.  

Například Konfucius se povaţoval za ušlechtilého, co sní o 

tom být ideálním, ale nikdy se mu to nezdaří. Snaha být 

lepším, je základem jeho učení. 

Princip sounáležitosti „žen“ (jen, ren) se zabýval vztahy 

mezi dvěmi osobami (já spolupracuji s ním). Člověk se 

můţe chovat povýšeně, podlézavě, vše záleţí na tom, s kým 

jedná. Konfucius vyzdvihuje nesobeckost, ohleduplnost, 

vstřícnost, ve společnosti pak aktivní prací ve prospěch 

druhých. Princip „ţen“ znamenal mimo jiné i to, ţe lidé se 

museli navzájem vnímat. Co udělal jeden ve společnosti, to 

ovlivnilo ostatní. Povinnost učit se jeden od druhého, snaţit 

se zdokonalovat, je obsaţena v Konfuciově citátu:  

 

„Jdu li ve společnosti dvou lidí, pak jeden z nich je můj 

učitel.“ 

 

Konfucius nepopisoval vztahy mezi lidmi, myslel o krok 

dál, popisoval, jak by vztahy, které ve společnosti uţ 

existují, měly vypadat. Popsal tím nejen hierarchii ve 

společnosti, ale stejnou větou hned odhalil její slabiny, určil 

ideál chování (aby byl císař laskavý, otec ne moc přísný, syn 

vstřícný, manţel tolerantní atd.)  

Systém je dokonalý, ale aby byl ještě dokonalejší, je třeba 

ho vyspravovat nadstandardní morálkou, je třeba ignorovat 
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jeho chyby, nebouřit se ani pokud je systém masivně 

porušován. Morálka se vyvíjí, systém sama vyspravuje. 

 

Principy v modelových situacích 

Vedle společenských vztahů mezi lidmi existují i modelové 

situace, ve kterých člověk hraje všechny role dohromady – 

snaţí se vcítit do druhého a souznít s ním, připomene mu 

hierarchii, zdůrazní svou či jeho společenskou roli. 

Modelovou situací je rozhovor, během něj člověk chce 

něčeho dosáhnout. Principy, které během rozhovoru zastává, 

se mění. Naopak v rodině či mezi svými známými má být 

člověk trvalým přívrţenec jediného principu. To dělá 

jedince čitelným pro své lidi, nečitelným pro cizí. 

Existují dva základní a protichůdné principy: wen a wu. 

Přičemţ wen znamená mírový stav, wu je válka.  

Podle principu wu musel muţ potlačit vůči ostatním 

muţům zášť a chovat se k nim jako k přátelům (kamarád ve 

zbrani), souznít s nimi, ale vůči ţenským půvabům a 

svádění musel zachovat přezíravost jako bojovník jdoucí za 

svým cílem. Wu je princip vřícího hrnce s vodu, který můţe 

kdykoli vyprsknout, preferuje dynamické pohyby, rázné 

vystupování, nesmlouvavé názory, sebevědomé chování, 

sílu, konfrontaci, agresi. 

Podle principu wen musel být muţ vytříbeného chování, 

musel se to snaţit někam dotáhnout, vyniknout ve 

společnosti, vůči muţům být obezřetný, vychytralý, vůči 

ţenám pozorný. Tento princip konfuciáni prosazovali, jejich 

učení na něm stálo. Wen byl princip pomalých pohybů, 

hloubavého rozhovoru, kompromisů a inteligentních kliček, 

princip preferující umění, vznešené oblékání, politická 

řešení. 

Principy wu –wen určovaly taktiku vyjednávání. Zpravidla 

začínala rolí vstřícnou, snaţil se pochopit svého protivníka, 
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souznít s ním, v jediném okamţiku se však dokázal změnit 

na rozhodného, rozčileného a nesmlouvavého. Střídání obou 

principů během jednání byla taktika, která měla umoţnit 

dosáhnout předem daného cíle. Taktice vyjednávání  se 

konfuciáni učili stejně, jako se Atéňané učili rétoriku. 

(Athéňané zase na úvod pochválili dav, mluvili jako jeden 

z davu, našli si nepřítele a toho odsoudili, našli prospěch, 

který z toho bude dav mít atd.) 

 

I v dnešní době jsou čínští obchodníci proslaveni svou 

zručností při vyjednávání, dokáţí zahnat protivníka do 

kouta, vlichotit se mu a vzápětí ho zcela vyvést z míry, 

vtáhnout ho do své logiky myšlení, dosáhnout pro sebe 

maximum. 

 

Mravní síla jedince a jeho postavení ve společnosti 

 „Te“ (mravní síla) je základem společenského vědomí 

jedince. Popisuje povinnost dětí starat se o své rodiče, 

poslouchat vrchnost, zachovávat zvyky. 

„Te“ spojovala společnost s jedincem. Co bylo pro 

společnost nezbytné, s tím se musel jedinec ztotoţnit. Ţít ve 

společnosti, kde se všichni snaţí být i vnitřně dobří, je jako 

ţít v Utopii.  

Konfucius učil, ţe ti výše postavení si zaslouţí výhody, 

ovšem nesmí být nepřiměřené, musí odpovídat zásluhám o 

prospěch celku. Pokud je císař (hlava rodiny) morálně slabý, 

trpí všichni pod ním. Mravní síla v sobě zahrnuje neměnnost 

společenského uspořádání, je nemravné snaţit se o kariéru, 

měnit své postavení ve společnosti.  

„Cheng ming“ (uzákonění společenských rolí) je úţasný 

koncept, který se Konfucius snaţil celý ţivot prosadit, ale 

nikdy se mu to nezdařilo. Jediný, kdo by totiţ mohl koncept 

uzákonit, byl samotný císař. Císař velikost této myšlenky 
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nikdy „nepochopil“, přání Konfucia odmítl. (Je moţné, ţe 

ho pochopil aţ moc a bál se o svá privilegia, proto dělal 

nechápajícího.) 

O důleţitosti konceptu svědčí odpověď Konfucia na otázku 

císaře, co by udělal jako první, kdyby byl on císařem. 

Odpověděl: „Provedl bych cheng ming (uzákonění 

společenských rolí).“ 

Konfucius sepsal morální pravidla, kterými se celá 

společnost řídila, chtěl definovat společenské pozice a 

povinnosti, které si musí plnit. 

Tak jako na první pohled poznáte v armádě, kdo do kterého 

oddílu patří, jakou v něm má funkci, tak i ve společnosti 

mají různé funkce znaky svého postavení. Tak jako 

v armádě kaţdý ví, co který povel znamená, co po něm bude 

následovat, tak i ve společnosti by se mělo vědět, co po vás 

kdo můţe chtít, co musíte udělat a co nemusíte.  

Role otce je odlišná od role syna, role panovníka je odlišná 

od role rolníka. Role je sladěná s oblečením, mluvou, 

chováním. Tak jako v rodině má kaţdý člen své místo, 

pravomoci a povinnosti, tak i ve státě má kaţdý svou roli 

sladěnou s pravomocemi, povinnostmi, morálkou.  

Podle Konfucia by se definicí rolí předešlo nedorozuměním, 

ale pokud vezmeme v úvahu jeho kariéru nejvyššího 

policajta, získává slovo „nedorozumění“ obsah „vina a trest“ 

V dobách Konfucia psané zákony nebyly, tradice sepsaná 

mimo jiné i Konfuciem byla zákon. Porušení „morálky“ se 

tedy trestalo (hlava rodu trestala členy rodiny, hlava vesnice 

rodiny ve vesnici, správce prefektury celé vesnice). 

Konfucius měl zcela odlišnou představu o civilizaci, neţ 

měli ve stejnou dobu legalisté (škola práva). Pro konfuciány 

byla hierarchie jen vedlejším projevem dělby práce, 

v podstatě by ani být nemusela, pokud by si lidé plnili své 

povinnosti. Pro Konfucia nebyli ti nahoře a ti dole, nebyli 
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státní úředníci a ti, kteří je ţiví, vše bylo spojité, jednotné, 

všichni lidé ve státě mají společný cíl. 

 Pro legalisty byla přísná hierarchie v armádě a ve 

společnosti totoţné, poslouchat se musí, jinak zavládne 

chaos, společnost zahyne. Legalisté vymýšleli zákony, 

naproti tomu konfuciáni hledali ve spiscích morální 

pravidla.  (Legalisté povaţovali stát za stádo s hierarchií, 

konfuciáni za společenstvo s dělbou práce.) 

Představa „cheng ming“ je vrcholem Konfuciova učení, je 

to snaha uzákonit morálku. Nikdy později uţ na Konfuciovu 

snahu o převedení společenských rolí do legislativní 

podoby nikdo nenavázal.  

Mezi morálkou a zákonem uţ navţdy zůstala 

nepřekonatelná propast, generaci za generací se prohlubuje.  

----- 

Jedině společnost stojící na morálce dokáţe lidské vědomí 

vnímat jako spravedlivou, ztotoţnit se s ní. Kaţdý má 

svou roli, čím lépe si ji bude plnit, tím lepší bude jeho 

rodina, vesnice, celý stát. 

Opačný pohled na společnost je pohled vojenský, tudíţ 

agresivní, jednoduchý, typický nejen pro legalisty, ale i pro 

globální civilizaci. 

Děti se ve školách učí, ţe zákon je důleţitější neţ morálka, 

ale ţe by šlo obojí propojit v jediný celek, jak o to usiloval 

Konfucius, to se nepřizná – manýry a nepřiměřené výhody 

globálních hráčů by nešlo obhájit. 

Snad proto se o cheng ming ani dnes nemluví, a pokud ano, 

pak jen z pozice „nic nechápajícího“ císaře. 

 

Příběh, co by mohla vyprávět matka Konfucia 

Do domu svého muţe jsem poprvé přišla teprve před třemi 

měsíci. Dům to byl nádherný, odráţela se v něm zašlá sláva 

jeho majitelů, ale můj muţ byl starý, a to velice. 
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Jeho hlavní ţena mu porodila devět dcer, jeho vedlejší ţena 

jednoho chlapce, ale nebyl při smyslech. Dívky nemohou 

nést dědictví otců a šílený syn také ne, je proto pochopitelné, 

ţe si pán domu, ctihodný Čou –liang Cho, přál syna, 

kterému by předal svůj majetek.  

 „Ale mami,“ svěřovala jsem se té, které jsem důvěřovala, 

„copak stařec, který se sotva drţí na nohou, můţe mít ještě 

děti?“ 

„Jsi mladá a chytrá,“ hladila mě máma po vlasech, „a líbíš 

se mu. Dívka jako ty si vţdy umí poradit.“ 

„Ale jak,“ loudila jsem jakoukoli radu. 

„Moc peněz nemají, ale jsou šlechta, jeho otec byl guvernér, 

tak to uţ stojí za snahu, ne? Hlavně se musíš ke svému muţi 

i jeho dvěma starším ţenám chovat zdvořile,“ nabádala mě 

a já souhlasila. „Kdyţ s tebou ulehne na loţe, nech ho, ať si 

dělá, co chce, má deset dětí, tak se vyzná. Zachovej záhadné 

mlčení a neměnnou tvář jak jsem tě to učila, ale musíš mu i 

pomáhat, je přece jen velice starý. I kdyby se to nezdařilo, 

tak ty musíš dělat, ţe ano, jinou šanci nemáš. Zdvořilé je 

tvářit se nadšeně a kdyby se tě náhodou zeptal, jestli se ti to 

líbilo, ale já bych se moc divila, ale můţe něco poznamenat, 

ţe je uţ starý a tak, ty musíš samozřejmě odporovat, ale 

moudře, netvrď mu, ţe je mladý, není to idiot, je mu hodně 

přes sedmdesát, takţe musíš obezřetně, jako ţe máš starší 

muţe ráda, ţe jsou rozváţní, obdivuješ jejich moudrost, ţe ti 

holobrádci jsou nemoţní. Stačí naznačit, méně slov je více, 

jasné?“ 

„Jasné mami,“ pípla jsem, „ale co kdyţ to bude bolet?“ 

„No a co? Nejsi první pana na světě.“ 

„Já vím mami,“ sklopila jsem pokorně oči. 

„No a mezi nejzdvořilejší chování patří i to, co nikdo nikdy 

vědět nechce, protoţe nesmí.“ 

„Ale mami, co tím myslíš?“ 
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„Tajemství nás ţen, chápeš?“ 

„Nic nechápu.“ 

„Je ti patnáct a pořád jsi jak dítě!“ rozhlédla se, jestli nás 

skutečně nikdo nemůţe slyšet. „Víš, jak mladí kaţdé jaro 

pořádají slavnosti?“ 

„Jaké slavnosti?“ znejistěla jsem. 

„No ty, jak na ně nesmíš chodit.“ 

„Snad nemyslíš oslavy plodnosti?!“ 

„Přesně ty,“ usmála se máma. 

„No a co s nimi je? Já ti mami přísahám, ţe jsem ani 

koutkem oka na ty prostopášnosti nepohlédla. Nebyla jsem 

tam, skutečně ne!“ Pokud si vzpomínám, tak poslední dobou 

byly slavnosti několikrát z moci úřední rozehnány. 

„A právě,“ ošívala se máma. „Jsi mladá, velice mladá, a on 

je starý, velice starý, ale kdyţ dítě chce, ty jsi jeho ţena a 

musíš mu vyhovět, chápeš?“ 

„Ne,“ vrtím hlavou. 

„No, na těch slavnostech jsou jen mladí, je jich tam moc, 

zpívá se, pije, tancuje a dovádí, no jestli si to rozdáš 

s nějakými, není moţné, pokud si pohlídáš své dny, abys 

neotěhotněla.“ Nevěřícně na mámu koukám. 

„Ale mami!“ 

„Co mami? Chceš mít syna? Chceš. Tak se snaţ. Ostatně, 

jestli ho budeš mít se svým muţem či z některým z tam těch 

chlapců, to se nikdo nedoví, ani já ne.“  

Jsem ctnostná dívka, své rodiče na slovo poslouchám. Za 

devět měsíců od slavností se mi narodil syn. Pojmenovala 

jsem ho po dutém morušovníku – Kchung. Do kaligrafické 

podoby jména jsem zakódovala dvě vlaštovčí hnízda, 

protoţe období, kdy chlapci s dívkami chodí hledat 

vlaštovky, je z pochopitelných důvodů to nejplodnější.  

Díky svému synovi jsem se stala nejváţenější ţenou vlivného 

rodu. Muţ umřel stářím, kdyţ synovi byly tři roky.  
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Naučila jsem chlapce domácí práce, slušně se chovat, ale 

jinak jsme moc prostředků neměli. Nu, nemělo mé mládí 

větší cenu?  

Ale co, díky dobré radě jsem zplodila chytré dítě a morálka 

vlastně ani tak neutrpěla, tradice je holt tradice. 

 

Tradice  

Komplikovanou morálku konfuciánů nemůţeme chápat 

z pohledu globální společnosti, co pro nás je kruté, bylo pro 

ně přiměřené, co je pro nás i trestné, bylo pro ně slušné. 

Sloţitost morálních pravidle má však svou logiku, ta je 

podstatou společenského vědomí, je ze svého zorného úhlu 

dokonalá. 

Konfuciáni se snaţí, aby lidé byli pozitivní, aby se sami 

snaţili být lepšími, coţ podle nich znamená být prospěšný 

společnosti. Mravní hodnoty konfuciánů spočívají 

v toleranci ke všem filosofiím i náboţenstvím. 

 Konfucius zastával zlatou střední cestu, věřil, ţe lidé se 

mohou vţdy dohodnout a soud je aţ posledním řešením při 

vymáhání práva (soudit se je ostuda). 

 

Učiní-li člověk středem svého zájmu nikoli sebe, ale rodinu, 

překoná sobectví. Přesune-li zájem na obec, překoná 

rodovou protekci. Kdyţ se místo obce ztotoţní s národem, 

překročí provinční omezenost a pokud se ztotoţní s celým 

lidstev, staví hráz válkám i zášti.  

 

Konfucius tvrdil: „Studium bez myšlení je marné a 

zbytečné.“ 

Ovšem na otázku císaře, zda se vládne lépe lidu vzdělanému 

či nevzdělanému, odpověděl tak moudře, ţe se vzdělání 

stalo na tisíce let výsadou jen těch nejmocnějších.   
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Tato hrubá chyba v úsudku svědčí o tom, ţe vzdělanost 

(rozuměj vznešené mravy) byla povaţována za výhodu 

v boji o postavení ve společnosti, pokud se někomu vzdělání 

poskytlo, bylo to stejné, jako by se vyzbrojil. Konfucius ani 

nesnil o tom, ţe by učení mohlo přinést něco nového, ţe by 

víc hlav mohlo víc objevit, lidem ţivot ulehčit.  

 

Glosa: Kdyby si Konfucius dovedl představit dnešní školství, 

jistě by císaři poradil, aby zavedl státní vzdělávací systém, 

který nařídí, co se musí ţáci naučit a jak mají přemýšlet, pak 

se stanou ještě poslušnější neţ ničeho neznalí neotesanci. 

 

Podobný vliv měly Konfuciovy názory a názory jeho 

pokračovatelů na uzavření se říše středu do sebe, na 

izolování se od okolí stavbou Velké zdi a na likvidaci tak 

nadějně se rozvíjejícího mořeplavectví. Dokonce i Japonsko, 

které převzalo konfuciánství jako státní dogma, se o mnoho 

století později uzavřelo do sebe, cizince odmítalo. 

 

Komerce je svatá 

Pokud se týká psaní, pak nejvýstiţnější je tento Konfuciův 

citát:  

 

„U koho obsah převaţuje nad formou, ten je neotesaný. U 

koho převaţuje forma nad obsahem, ten je písař. Urozený je 

ten, u koho jsou forma a obsah v rovnováze.“ 

 

Onou rovnováhou se myslí dokonalost, neboť spisky 

Konfucia byly klenoty po všech stránkách.  

Ač se citát Konfucia můţe zdát při zběţném pohledu 

moudrý, v podstatě pouze rozvádí slovo komerce do více 

slov.  Stejný citát bychom si mohli vymyslet například pro 

oblékání: „Kdo nedbá přiměřeně o svůj zevnějšek, je 
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neotesaný. Kdo se vţdy obléká podle poslední módy, je 

manekýn. Urozený je ten, u koho je oděv i postavení 

v rovnováze.“  

Podobnými průpovídkami je protkáno konfuciovo učení, ale 

podstata je chování, myšlení, vystupování člověka v té 

společenské roli, která mu je právě teď souzena. Úcta 

k rodičům, obdiv k autoritám, bezpodmínečná poslušnost 

zákonu, byť by byl jakýkoli. Jak člověk roste, dospívá a 

stárne, jeho role se mění. Musí své postavení chápat, měnit 

své oblékání, vystupování. 

Tisíce pravidel tvoří společnost. Představa, ţe si vesnický 

mudrc hraje se stébly u ohniště a chce se měřit s jeho 

vznešeností, je sama o sobě kách. 

 

Z učitele nejvyšším policajtem 

Konfucius se stal v padesáti letech vysokým státním 

úředníkem, jeho funkce odpovídala dnešní funkci ministra 

vnitra.  

Právo v Číně bylo poloţeno na základech kolektivní viny, 

kdyţ se velký učitel změnil na mocného státního úředníka, 

obhajoval a úspěšně praktikoval kolektivní tresty.  

Popis jednoho trestu za vraţdu státního úředníka (viník 

nebyl nalezen, ale vědělo se, ve které vesnici byl úředník 

zabit).  

 

Lidé z provinivší se vesnice stáli v řadách, císařští vojáci 

měli připravenou zásobu ostrých mečů. Poprava začala za 

úsvitu. Hlavy padaly do připravených košů, vesničané je 

poklusem odnášeli, těla vršili k místnímu potůčku. Voda se 

zbarvila doruda, krve bylo tolik, ţe sraţeniny potok 

ucpaly, voda se vylila z břehů. Aţ kdyţ vojákům zásoba 

ostrých mečů došla, umdlévali únavou a na místo popravy 
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padl soumrak, přestali stínat hlavy. Vesnice byla potrestána. 

Kdo ještě zůstal v řadě, mohl jít svobodný domů. 

 

Krutost posilovala autoritu vladaře. Konfucius vladaře 

obhajoval, snaţil se, aby lidé pochopili, ţe chaos by 

způsobil mnohem větší škody, neţ obětovat jednu vesnici ve 

prospěch celku. 

 Konfucius byl neúplatný a přísný, o to větší sílu měl 

v úloze velkého policajta. Kriminalita za jeho působnosti 

klesla na minimum.  

Zásadovost Konfucia byla pověstná, kdyţ se císař začal 

oddávat ţenám a rychlým koním, vzdal se na protest 

postavení úředníka a odešel na třináct led do ústraní (vydal 

se na cesty se svými ţáky). Do státních sluţeb se uţ nevrátil. 

Doţil se 73 let.    

 

Jednotné vědomí 

Konfucius učil, ţe vztahy mezi lidmi jsou důleţitější neţ 

bohatství. Tímto pojetím vrací jedinci vědomí kolektivu bez 

hierarchie. 

Konfucius učil, ţe člověk musí ţít svou rolí ve společnosti, 

nesnaţit se dělat kariéru, být prospěšný. Tím přiblíţil 

vědomí člověka společenstvu. 

Konfucius učil, ţe hierarchie je nezbytná, ti níţe postavení 

se musí podřídit výše postaveným, i kdyby je to mělo stát 

ţivot. Tím hájil princip stáda, ale také síly celku. 

Konfucius učil, ţe komerce je urozenost sama. Tím spojil 

vědomí davu s vědomím společnosti. My jsme systém. 

Propojením všech typů sdruţování vytvořil jednotné 

vědomí. Dav, stádo, kolektiv i společenstvo se pojilo 

v morálku společnosti, jedinou spravedlivou civilizaci. 

Problém je v kaţdém z nás, sám před sebou neutečeš.  

----- 
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Konfuciovy spisky měly pro čínskou kulturu podobný 

význam, jako o mnoho století později Gutenbergova bible 

pro evropskou kulturu.  

Znalci jeho učení byli stejně váţení jako lidé, co si bibli 

tištěnou na kůţi a ručně malovanou, která stála víc neţ 

měšťanský dům, mohli koupit a doma vystavit. Zda 

vystavený klenot i přečetli či dokonce pochopili, nebylo 

důleţité.  

 

Výjimečnost Konfucia  

Konfucius sesbíral podstatu, na které stojí civilizace. Jeho 

zákony platí přes dva tisíce let a nikdo je změnit nemůţe, 

společnost je tvoří sama. Jeho koncepce rolí ve společnosti 

„cheng ming“ sice uzákoněna nebyla, zato ovlivňuje 

civilizaci víc, neţ hory psaných zákonů. 

Císařovna Nu Wa zaloţila rodinu, ale teprve Konfucius z ní 

udělal nejstabilnější právní instituci, která tu kdy byla. 

Konfuciánská rodina přeţila v mnoha kulturách i státních 

zřízeních. Přestoţe státy se měnily, podstata, na kterých 

společnost stojí, je neměnná. Pokud konfuciovy morální 

zákony jen trochu pozměníme, vloţíme do nich něco, co 

tam nepatří, celá koncepce se zhroutí, společnost přestane 

fungovat.  

Logika konfuciánů je logikou systému, podporuje dělbu 

práce, stanovuje role pro kaţdého jedince i jeho postavení. 

Kdo společenstvu prospívá, je šlechetný, kdo mu škodí, je 

zločinec. Ţe by mohli existovat parazité společnosti, kteří ji 

trvale škodí a svou moc zneuţívají, je proti logice 

konfuciánů. Císař, který se oddává rychlým koním a 

krásným ţenám, není parazit, ale špatný císař. Poddaní proti 

tomu nesmí protestovat, snad jen taktně naznačit, ţe to ví.  

Odhalit zákonitosti své společnosti (morálku) je stejné, jako 

odhalovat zákony přírody.  
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Vymýšlet zákony (právní systém) a spolčenost podle nich 

měnit, je stejně pošetilé, jako místo hledání zákonů přírody 

si vymyslet své a uzákonit je. 

 

Tak jako v dobách Konfucia ani v globální společnosti se 

příroda podle vymyšlených zákonů chovat nikdy nebude, 

stejně tak lidské vědomí nikdy vymyšlené zákony nepřijme za 

své. Lidské vědomí chápe morální pravidla jako 

spravedlivá, zato uměle stvořenou legislativu jako 

nespravedlivou. Ţe ji vytvoří parlament, na věci nic nemění, 

koule se nestane hranatou, ani kdyţ to odsouhlasí všechny 

demokratické síly světa. 

 

Konfucius objevil morální pravidla své společnosti, popsal 

je jako dokonalý soulad člověka se společností, chtěl je 

převést do legislativní podoby.   

 

Lao´c a Konfucius 

Kdyţ se Konfucius sešel s Lao´c, aby se přeptal na rituály 

napsané v moudrých svitcích a na názory velkého 

knihovníka, ten mu údajně poradil toto: 

 

„Dobrý kupec skrývá své zboţí, moudrý mudrc skrývá svou 

chytrost. Tak byste měl i vy mírnit svůj pyšný pohled, zjemnit 

strohý výraz, napravit povýšené nošení těla, utajit ambice. 

Rozhodné vystupování vám škodí.“ 

 

Konfucius byl údajně ze setkání u vytrţení, pak prohlásil:  

 

Věděl jsem, ţe pták umí létat, ryba plavat, ţe zvířata běhají; 

ale zvířata lze chytit do pasti; ryby lapit do sítě; ptáky 

zasáhnout šípem. Pokud se týká posvátného draka, nevím o 
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něm nic, jen to, ţe létá do nebe. Dnes jsem viděl Lao´c. Je 

jako drak. 

 

Sluší se dodat, ţe drak byl symbol vznešenosti, někdy se tak 

nazýval císař. (Legendární „Ţlutý císař“ byl posledním 

ţijícím drakem.) 

Smísit moudro taoistů a morálku konfuciánů se pokoušeli 

někteří císařové a měli dočasně úspěch.  

Učení Konfucia splývá s mravními zákony, zvyky, 

fungováním celé společnosti, zatímco učení taoistů je 

individuální, záhadné, šokující, pro mnohé stěţí 

pochopitelné, obtíţně praktikovatelné.  

 

Srovnání autora 

Taoismus a konfuciánství jsou dva naprosto odlišné 

filosofické přístupy, společné mají to, ţe odmítají jakoukoli 

existenci boţstev.  

Byly postaveny nádherné chrámy, kam se lidé chodí modlit, 

vyznávat konfuciánství či taoismus. Víra bez bohů je pro 

nejstarší civilizace typická, jako by lidé uctívali samotné 

moudro. Obě filosofie jsou symboly lidského vědomí, 

zatímco konfuciáni popisují společenské vědomí, co 

umoţňuje lidem ţít a podporovat jimi stvořenou civilizaci, 

taoisté oslavují kolektivní vědomí, které stvořilo člověka, 

umoţňuje mu chápat přírodu a její soulad.   

Zatímco taoismus se snaţí najít cestu ţivotem pro jedince, 

konfucionismus hledá cestu pro společnost. Oba přístupy 

můţeme mít současně: jsme li sami, jsme taoisty, jsme li ve 

společnosti, jsme konfuciány.  

Obě učení se proplétají dějinami i naší dobou. Jsou jako dvě 

nohy, na kterých stojí naše vědomí. Postaví li se jen na tu 

konfuciánskou, bude budovat systém, ale omezovat svobodu 

jedince, postaví li se na taoistickou, rozvine duchovní svět 
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člověka do nebývalých rozměrů, ale civilizace bude 

slábnout, aţ jednou zanikne.  

Balancování mezi oběmi přístupy uvádí společnost do 

pohybu. Směr pohybu ovlivňuje tolik faktorů, ţe by je 

ţádný filosof sepsat nedokázal.    

 

Momentálně vítězí v komunistické Číně odkaz Konfucia, 

tamní soudruzi a manaţeři v jedné osobě ho ctí a učí o něm, 

taoisty pronásledují. Pokud by ale byla morálka převedena 

do legislativní podoby (cheng ming), jak si to Konfucius 

přál, mohli by se komunisté chovat jako kapitalisté?   
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7. Jak vědomí uteklo od reality 
Vědomí je vlnění, vše ţivé spojuje. Napojit své vědomí na 

stejnou vlnovou délku nekonečného vědomí světa, znamená 

ţít navţdy. Ţivot po ţivotě bude nádherný! Tak člověče 

pracuj, raduj se  a sni! 

 

Vývoj vědomí pluje řekou Indus 

Zatímco v čínské mytologii se jasně praví, ţe předkové 

osídlili Čínu z východu (Japonska), v indické mytologii se 

hovoří o tom, ţe předkové připluli po moři na hadu Makara.  

 

Slovo Makara znamená pro Aboridţince souhvězdí Plejády 

(Sedm sester). Zmínku o Plejádách najdeme snad ve všech 

mytologiích, od Japonska (Subaru=Plejády), aţ po řeckou 

mytologii (pleione=matka). Lze předpokládat, ţe souhvězdí 

souvisí se směrem prvotního osídlování planety. 

 

 Společenské vědomí Indie se  vyvíjelo zcela samostatně. 

Zplodilo mnohá náboţenství od hinduismu přes buddhismus 

aţ po monotheismus, dokázalo udrţet v chodu civilizaci i 

poté, co ji otcové globalizace téměř zničili. 

Nejstarší obyvatelé Indie nestavěli chrámy, proto nejspíš 

v bohy nevěřili stejně, jako v ně nevěřili lidé v Austrálii, 

Japonsku a Číně. 

Rozšířená desinformace, ţe lidé a bohové patří k sobě, 

vznikla mnohem později. 

Pojetí duchovna v Indii je mnohem blíţ k pojetí 

Aboridţinců či Japonců, neţ k pojetí Evropanů. 

Indové rozlišovali nesmrtelné duše předků (devas) a jejich 

smrtelná těla (asuras), aţ dodatečně se asuras staly také 

nesmrtelní. Ale ani toto rozlišování nestačí, mezi „bohy“ a 

lidmi není jasná hranice, hinduistické nadpřirozené síly jsou 

jak lidé, někteří bohové (démoni, polobohové) jsou mocní, 



                        117 19.6.2011 117 

jiní jen malí, které skoro nikdo nezná. Bohy se mohou stát 

dokonce lidé zaţiva (Vidjádharové), jiní lidé slouţí devům 

(zlí Rakšasové), další slouţí Šivovi (Siddhové), různých 

výkladů a příběhů, ve kterých vystupují lidé a jejich duše 

jednou v kladných rolích, podruhé v záporných či 

ambivalentních, je nespočet. Nikdo nemůţe znát všechny 

indické „bohy“, jsou jich statisíce. 

Lidé ţijí s nadpřirozenými silami pohromadě, plodí spolu 

děti, mísí se s nimi, jsou lidé stoupající k bohům, lidé 

s osvícenou duší, lidé zcela svatí, jsou sluţebníci bohů, 

vtělení bohů, pardon, předků, tedy jejich těl (asuras) a duší 

(devas).  

Jednoduchý pohled Evropanů, pro které existují bohové a 

lidé, pro Indii neplatí. 

 

Bohové a vědomí 

Indové věří v nesmrtelnou duši, v její reinkarnaci a 

paradoxně povaţují za tu největší odměnu, kdyţ se 

z koloběhu ţivota vymaní (nevěřící by řekl, kdyţ skutečně 

umřou).  

Indové věří v nebe a peklo, přičemţ nebe je popisováno jako 

to nejlepší, co si jen člověk umí představit, peklo naopak 

jako to nejhrůzostrašnější, co umí naše fantazie vykreslit.  

Například v Mahabharátě král Vipasčit zemře a je odsouzen 

k pobytu tisíc let v nebi za dobré skutky a jeden den v pekle 

za špatný skutek, kterého se dopustil tím, ţe jednou 

zanedbal plodné dny své ţeny a nespal s ní. Kdyţ však 

přišel do pekla a viděl, jak hrozně tu duše trpí, rozdal své 

zásluhy a do nebe vůbec nešel.  

Majetek je pro hinduisty dvojí, zlato pro tělo, dobré skutky 

pro duši. 
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Bohové a lidé 

Definujte slovo bůh a dovíte se, kdy vznikl a kdo v něj věří. 

Definice boha je však protimluv. Vnímat bohy jako bytosti 

povaţují brahmáni za dětskou představu, pro ně jsou lidé i 

bohové různými formami vědomí, součástí vědomí vesmíru.  

Hledat definici boha v hinduismu je stejné, jako v něm  

hledat logiku. Na logiku mají boha moudrosti Genéšu, má 

sloní hlavu, v břiše schovaný celý vesmír, je to syn bohyně 

Kálí (má deset paţí, je ošklivá, miluje krvavé oběti a orgie) 

a boha Šivy (tanečník, asketa, má tři oči).  

Víra v bohy popírá logiku, tvrdí, ţe nelogické je boţské, 

ţe boţí prozřetelnost je nevyzpytatelná. Je to útěk do 

snového světa bláznivého tak, ţe nic bláznivějšího lidské 

představy nesnesou.  

 Reálný ţivot je povinnost (karma), duchovní ţivot je cesta 

k osvícení (dharma). Neexistuje účinnější obrana před 

zoufalstvím, neţ rozpojit vědomí od reality. Pro vědomí 

jedince uţ není důleţité, co jak vypadá, ale jak si co 

představuje, v co věří. 

Hinduisté chtějí jednoduchý ţivot, vznešené myšlení. 

 

Maharádţové a ti dole 

Představte si krajinu plnou polí, kde vesničané pracují, 

odvádí daně, na nic jiného čas nemají. Představte si města, 

kde kvetou řemesla i obchod, a představte si válečníky, kteří 

znaveni cestou přes vyprahlé hory narazí na tento ráj, 

svrhnou vládce, sami se posadí na jejich trůn. Uţ nechtějí 

bojovat, dosáhli svého, lepší to není ani v jejich představách.  

Jak si ale zajistit absolutní luxus a zachovat ho pro své 

potomky na věky věků, kdyţ tam dole je tolik smrti, neštěstí 

a chudoby?  
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Odpověď byla stejná tehdy jako dnes. Musíte lidi 

přesvědčit, ţe problém není v systému, ale v jedinci. Kdyby 

byli všichni správní, bude i společnost správná, proto se 

musí stát lepším jedinec. Systém je správný, jen lidé jsou 

špatní.  
Pokud lidé uvěří, zakonzervují kaţdý reţim, byť by byl 

sebezrůdnější.   

V Číně byla finta ovládnutí jedince vtěsnána do snahy 

dodrţovat morálku (konfuciáni), v západních civilizacích 

byla změněna na pocit viny (dědičný hřích), právní stát, 

prospěšnost, pokoru.  

 

Nejstarší mýtické bytosti 

Není nic, co byste dokázali vymyslet, a ještě to neudělali 

hinduističtí  bohové. Představivost bohů překoná vše, co tu 

bylo, je a bude. Ponořit se do víru šílených představ, je tak 

nádherné, ţe pro to zapomenete  i ţít.  

Obsazení Indie válečníky se odehrálo před čtyřmi tisíci lety, 

jejich mythologii zpívaly Rishi. Oslavné hymny jsou védy, 

dochovalo se jich asi 200. Například v Rig védě lze nalézt 

odkaz na 20 ţen, které ji zpívaly a zaznamenaly.  

Nejstarší védští bohové dohromady jsou nazýváni 

Visvedevas, mezi ty hlavní patří: Súrja (bůh slunce), Agni 

(bůh ohně), Indra (vůdce bohů), Váju (bůh větru) a Varun 

(král bohů). 

Popis nejstarších bohů a jejich zobrazování se stalo tradicí, 

dodnes jsou zachovány chrámy, které je zobrazují, ctí jejich 

víru, tradují zvyky.  

Bůh Varun je král bohů, je spojován s hadem, je to král 

Nagas (kmen lidí, kteří jsou i hady). Bývá zobrazován jako 

vysoký muţ, co připlul na hadovi (Makara).  Makara ţije ve 

vodě, i proto svatí muţi při rituálech pronášejí v různých 

obměnách slova: „Já jsem posvátná Ganga.“ 
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Jedno z míst, kam se chodí dodnes lidé k Varunovi modlit, 

je v kopcích, musí se k němu po dlouhých schodech, 

uprostřed nich se plazí had. Je vytesán z kamene, nabarven 

zářivě oranţovou barvu, má pět hlav.   

Varun stvořil nebe i zemi, je to bůh všech bohů, pán bouře, 

tvůrce deště a řek, nositel harmonie, je všemohoucí i 

vševědoucí, zdroj vesmírné spravedlnosti a práva. Nagas 

(jeho poddaní) je skupina stvoření, která ţije v různých 

prostředích jako jsou bystřiny či hory, ale i ve snovém světě, 

mají za úkol dohlíţet na to, aby se lidé chovali k přírodě 

podle zákonů vesmíru.  

 

Nabízí se podobnost se snem Aboridţinců, jako by předkové 

připluli do Indie, věřili v pověst o duhovém hadovi, co tvoří 

svět, mrtví se stávají hadem. Proto je začali potomci nazývat 

Nagas (hadí národ). Převtělování je jako tvoření světa, stále 

dokola ho Aboridţinci svým putováním tvoří, stále dokola 

ho devas a asuras (předkové) oţivují. Nagas se také podobá 

japonské představě „kami“, tedy bytostem, co jsou vtěleny 

v bystřiny či hory. 

 

Kumbh Mela – aţ sto milionů poutníků 

Kumbh Mela (Festival dţbánu s nápojem nesmrtelnosti) je 

největší a nejstarší setkání lidí na této planetě. Poutníci věří, 

ţe se vymaní z koloběhu znovuzrození, jejich vědomí 

splyne s vesmírem. 

Vědomí si hinduisté představují jako vesmírný oceán, ze 

kterého se to jejich konkrétní vynoří a po smrti v něm zase 

skončí.  

 

Existuje moderní názor, ţe ţijeme v oceánu vlnění. 

Magnetické pole je vlnění, elektřina je vlnění, gravitace je 

vlnění, hmota se mění v energii jako různý typ vlnění. Kaţdá 



                        121 19.6.2011 121 

barva, zvuk i pohyb je vlnění, myšlenka je pohyb, myšlenky 

odlišných jedinců spolu mohou rezonovat, vědomí se 

přenášejí na obrovské vzdálenosti podobně jako vlny 

tsunami. Odlišné typy vědomí mají odlišnou vlnovou délku, 

umění nám můţe napovědět, jakou barvu mají pocity, jak zní 

naše kolektivní vědomí a jak společenské, jakou část oceánu 

vlnění rozvibruje konkrétní civilizace nejvíc. 

 

Oceán vědomí se nazývá Shakti (Devi), je to bohyně, ale 

také energie, která prostupuje celým vesmírem, člověkem i 

vším kolem nás. Shakti patří k nejstarším boţstvům, je 

uctívána 22 tisíc let, někdy se také tvrdí, ţe hinduismus má 

matriarchální původ, protoţe všichni bohové se ze Shakti 

zrodili, mají ji v sobě obsaţenou jako ţenský princip. 

Bohyně Shakti je soulad, který stvořil vědomí, bez něj by 

nic neexistovalo, jen temno a prázdno.   

Naši předkové svým vědomím svět oţivovali. Jejich těla 

byla sice smrtelná (Asuras, démoni), ale jejich duše uţ tehdy 

byly nesmrtelné (Devas, bohové).  

Jednou si vědomí nezapamatovalo rituál, někde udělalo 

chybu, svět se nestvořil. Bohové potřebovali pomoc, proto 

nabídli démonům (svým smrtelným tělům), ţe je nechají být 

nesmrtelnými stejně jako jsou oni. 

Podle pověsti se nesmrtelnost docílí vypitím nápoje 

nesmrtelnosti (amrita). Za to jim démoni pomohou stvořit 

svět. Démoni souhlasili. Nápoj amrita se uschovává 

v nádobě kumbh, jakmile se nádoba objevila, pustili se 

bohové a démoni do rvačky, která trvala 12 dní a nocí (12 

pozemských let). Během bitky ukáply na zemi čtyři kapky. 

Jedna v městě Prayag, druhá v Haridwar, třetí v Ujiain, 

čtvrtá v Nasik. 
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Proto se v těchto čtyřech místech konají co 12 let největší 

poutě na světě, kterých se účastní desítky milionů věřících. 

(Co tři roky v jednom městě.)  

Postavení hvězd a pohyb planet je součástí véd (Surya 

Siddhanta). Do této legendy se promítá pověst, kdy se 

démon Rahu  zmocnil jako první nápoje amrita a napil se. 

Měsíc a Slunce si toho všimli, zavolali Višnu, který 

pohotově vytáhl meč a setnul Rahu hlavu. On však uţ nápoj 

polknul, jeho hlava se tedy stala nesmrtelná, změnila se na 

planetu Jupiter, začala pronásledovat Měsíc a Slunce. Podle 

této příhody se řídí začátek oslav, začíná v  den konjunkce 

planety Jupiter se Sluncem a Měsícem (Makar Sankranti). 

Víra ve spojení ţivota a pohybu kosmických těles je součást 

hinduismu, vše je propojeno se vším. 

Oslavy se pravidelně provádějí po více jak dva tisíce let. 

Lidé věří, ţe se voda v posvátných řekách mění v tu krátkou 

chvíli na nektar nesmrtelnosti (amrita), kdo do vody vstoupí, 

promění svou duši na nesmrtelnou, jiţ nikdy víc se nebude 

muset převtělit.   

Průvody jsou vedeny svatými muţi „nagas“ (národ hadů). 

Jsou zcela nazí, tělo mají potřené bílou hlinkou, vlasy a 

vousy spadají v dredech aţ do pasu. Oslav se účastní tisíce 

odlišných sekt, oranţové sárí je barvou průvodu, plovoucí 

květiny a ohně mění barvu řeky. 

Pověst o opakovaném tvoření všeho ţivého pokračuje 

vynořením se z hlubin mateřského oceánu mléka 

obrovského hada Vasuki. Bohové ho chytili za ocas, 

démoni za hlavu a začali míchat oceánem (roztočili se 

kolem hory Mandara), aby se mléko vysráţelo (stloukání 

másla). Jak míchali, začal hadovi šlehat z tlamy oheň a 

démony seţehl, pak vystříkl had do oceánu nejjedovatější 

jed světa (Alahala), tím by otrávil vše ţivé a moţná i celý 

vesmír. V tu chvíli jeden z démonů (Šiva) otevřel ústa a jed 
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spolkl, tím svět zachránil, sám zemřít nemohl, neboť byl uţ 

nesmrtelný. Jed mu spálil hrdlo tak, ţe je má od těch dob 

modré.  

Něco málo jedu uniklo, lidé ho mají ve svých duších. Jen 

pokud se ho zbaví, mohou pochopit bohy, spojit se s nimi, 

dosáhnout stavu nirvána. 

Mateřský oceán mléka zrodil jako první bohyni Lashmi. 

Byla tak krásná, ţe se do ní všichni bohové zamilovali. 

Lashmi (manţelka Višnu) je od těch dob bohyní zdraví, 

plodnosti, bohatství a krásy. Bývá nazývána první 

reinkarnací Shakti (Devi) nebo její první dcerou. 

Druhou bohyní, která bývá zobrazována jako vtělení Shakti, 

je Parvati (bohyně síly a nadosobní lásky –manţelka Šivy). 

Třetí dcerou Shakti je Saraswati (bohyně kultury a umění – 

manţelka Brahmy).  

Následně se z oceánu rodily další mýtické bytosti (lidé), 

měnili se na bohy, s nimi pak stávající bohové (devi a 

asuras) plodili děti.  

 

Svaté texty  

Australští domorodci neznali písmo, v Japonsku se svaté 

texty nepíší, v Číně je uţ textů tolik, ţe je znají jen učenci, 

ovšem v Indii svaté texty nezná nikdo, jsou jich statisíce.  

Védy jsou ty nejstarší, je v nich obsaţen návod na ţivot té 

skupiny lidí, která konkrétní védy stvořila. Védy jsou 

kořeny, kterými jsou potomci (rody a kmeny) spojeni se 

svými předky. 

Upanišády vykládají význam védských hymnů. Původně 

jich bylo přes tisíc, zachovalo se jich pouze kolem dvou set.  

Itihása (to, co bylo) je rozsáhlý epos, zahrnuje Ramajana 

i Mahábháratam. 

Mahábháratam (velká Indie) pojednává o boji dvou rodů a 

vítězství jednoho za pomoci boha Kršny. Jedná se o 18 knih.  
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Bhagavadgíta je jednou z nich. Je to rozsáhlá epopej 

chápaná jako alegorie na boj dobra a zla, který se děje 

v kaţdém z nás. Višnuistická sekta bhágavanů uctívá toto 

dílo, patřil k ní i Gándhí. Nad posvátnými texty, kde kaţdé 

jméno je v komplikovaném vztahu k bohům, kaţdý čin je 

symbolem dobra či zla, kaţdý boj, vítězství i prohra 

poučením o ţivotní cestě, můţe věřící meditovat celý ţivot. 

Metoda, jak to dělat, ukazuje bhaktijóga.  

Druhým nejčtenějším hinduistickým eposem je Ramajana, 

pojmenovaná podle prince Rámy, který je sedmým vtělením 

boha Višnua.  

 

V Evropě a Americe se stoupenci Kršny (višnuisté) značně 

rozšířili, známí jsou, jak v oranţových sárí pochodují po 

ulici, hrají na bubínek a stále dokola opakují: Háre Kršna, 

Kršna, Kršna, háre Ráma, háre, háre. Oslavují nejvyššího 

boha a jeho syna Ráma. Věří, ţe stálým opakováním 

posvátných slov spasí lidi, sami vstoupí do stavu posvátného 

vytrţení. Mantrajóga je hlavním cvičením těchto sekt. 

Důvodem, proč zrovna višnuisté tančí ve světě plném 

křesťanů, můţe být i ten, ţe někteří z nich povaţují Krista za 

Kršnu, višnuismus pak vnímají jako monotheistické 

náboţenství, kdy na vrcholu stojí svatá trojice (Trimúrti): 

Brahma (otec Stvořitel) a jeho děti Šiva (Ničitel) a Višnu 

(Ochránce).  

 

Bohové a kasty 

Podle pověsti Šiva pokaţdé zničí svět, Brahma ho stvoří a 

lidé nejsou nic jiného, neţ potomci těch, co stvořil ze své 

hlavy (brahmáni), paţí (kšátriové), těla (vajišové), nohou 

(šůdrové). Tak jako lidská společnost je jedno tělo, co má 

různé údy, tak se člověk rodí jako úd společnosti, jako 

příslušník varny (tradiční kasty). Tak jako slon nikdy 
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neporodí laň, tak také příslušník jedné varny nemůţe porodit 

příslušníka jiné varny. Není moţné přestupovat z varny do 

varny, není moţné narodit se jako cizinec a stát se Indem.  

Příslušníci čtyř tradičních „čistých varn“ (varna sankara) 

jsou na své postavení hrdí, snaţí se získat úctu ostatních 

varn. Nejsou varny nadřazené, na které by ty podřadné 

pracovaly, vrstvy lidí prostě jsou a vţdy tu i budou, dokud 

budou bohové, majetek, práce, společenská hierarchie.  

I kdyţ jsou všechny společenské kasty pro Indy nezbytné, 

lidé z niţších kast sní o tom, ţe se v budoucím ţivotě 

převtělí v příslušníka vyšší kasty. O tradičním společenském 

ţivotě pojednává Varnášráma, ovšem praxe moderní doby je 

jí na hony vzdálená. 

----- 

Kdysi dávno veliké sny, co dodnes drţí indickou civilizaci 

pohromadě, hlídali, tvořili a šířili kněţí (brahmáni). 

Brahmáni byli velice váţení lidé, dokonce i králové jim 

museli ustoupit z cesty a dát přednost, ale měli jen málo 

moci a výhod, navíc nemívali ţádný majetek.  

Celou společnost ţivili rolníci a vlastníci půdy (šůdrové), ve 

městech byla vyšší kasta řemeslníků, podnikatelů a 

obchodníků (vaišjové), pak tu byli válečníci (kšátriové), 

mezi ně patřili i vladaři, šlechta a jejich úředníci, dnešní 

politici. 

 Nahoře byli maharádţové bohatí tak, ţe ani boţstva nemají 

víc, a dole nedotknutelná lůza (páriové), ani zvíře nemá míň. 

Tak to má být a je to tak dané, bohy posvěcené, generacemi 

praktikované. Bouřit se nelze, protestovat není u koho.  

Jednotlivé kasty jsou od sebe separovány, není moţné sedět 

u stolu s příslušníkem jiné kasty, stejně tak samotné 

přemýšlení a mluvení o věcech, které nepřísluší dané kastě, 

je neslušné.  
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Stávalo se, ţe skupina příslušníků jedné kasty strádala či 

dokonce umírala, ale příslušníci jiné kasty, co ţila 

v blahobytu, je míjeli bez pozastavení, protoţe poskytnout 

jim almuţnu by narušilo posvátný běh věcí.  

Vedle těchto varn ţili ve společnosti cizinci a kočovné 

skupiny stojící mimo systém tradiční indické společnosti. 

Tito lidé byli „nedotknutelní“ (chandala). Páriové mohou 

být potomky nedotknutelných, nejsou uţ ve společnosti 

noví. Zchudlí šůdrové se mohli stát párii, protoţe páriové 

nebyla kasta, stáli mimo celou společnost.  

Pokud se člen kasty provinil proti zvyklostem, byl 

exkomunikován, nikdo z jeho kasty s ním nesměl mluvit, 

jako by zemřel.   

 

Kasty v indické  demokracii 

Samotné slovo kasta je zavádějící, pochází z portugalštiny, 

jeho ekvivalent v sanskrtu není, respektive směšuje více 

obsahově zcela odlišných slov (varna, rod, kmen).  

Indové ţijí v rodech (gotras), manţelství v rámci stejného 

rodu je vyloučeno, sousední rody se brát mohou. Několik 

rodů tvoří kmeny, u nich je po mnoho generací praktikován 

sňatek jen uvnitř kmene. Členové stejného kmene (jatis) 

získávají společně obţivu, společně zasedají k jednomu 

stolu, tento vztah se nazývá „roti“ (chléb). Pokud jsou dva 

lidé ze stejného kmene, ale jiného rodu, vztah se nazývá 

„beti“ (dcera) – jen oni spolu mají uzavírat sňatky. Několik 

kmenů pak tvoří klan (subkasta), pro který je typické 

společenské postavení v regionu, kde ţijí, ale i v celé 

indické společnosti. 

Kaţdý klan má své zaměření (např. zemědělci, rybáři, 

obchodníci), v určité oblasti mají svůj vliv, bohatství, dokáţí 

více či méně efektivně prosazovat své zájmy. 

----- 
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 Při sčítání lidu se uvádějí sub-kasty (např. Kasta Kapu, 

Saraswat Brahmáni, Maratha, Shakadvipi, Agarwal …). 

Skupiny uvnitř společnosti jsou viditelné, nikdo se netají, ţe 

patří do té či oné sub-kasty.  

Počátkem jednadvacátého století je v evidenci 3000 

tradičních sub-kast, hlásí se k nim přes polovinu obyvatel, 

asi sedm procent se hlásí k dalším evidovaným kmenům, 

šestnáct procent je „nedotknutelných“, čtvrtina obyvatel se 

nehlásí k ţádné kastě.  

Vládní programy se snaţí separaci mírnit, pomocí pozitivní 

diskriminace vytvářejí programy, které mají nejchudším 

vrstvám pomoct například ke vzdělání, ale tím se separace 

mnohdy jen prohloubí. Hlavní politické strany počítají 

s podporou celých kast, systém separace se veřejně haní, ale 

reálně podporuje. Tak jako kdysi i dnes drţí kasty 

společenský systém neměnný. 

 

Rodina jako produkt  víry a tradice 

Manţelství je v Indii posvátná povinnost, kterou přikazují 

bohové. Ţena nemůţe být bezdětná, to by nesměla vstoupit 

do nebe (nebe není pro panny).  

Rodina v Indii má širší význam, celý klan (subkasta) ţije 

pospolu. Tradičně to znamená, ţe existují oddělené prostory 

pro muţe a pro ţeny, ţe desítky ţen a muţů se vzájemně 

navštěvují, vychovávají společně děti, společně pracují. 

Indická rodina je ucelená pracovní jednotka, nerozpadá se 

na jedince bojující o svou kariéru, jako je tomu na západě. 

Vše se točí kolem mezilidských vztahů, potomků, známých, 

tradic a pravidel. Usilovat o kariéru je špatné, jenom to 

člověka odvádí od duchovního ţivota (v laickém podání od 

pohody). 

Ţena je základ rodiny, ale muţ je jejím pánem. Původně 

měly ţeny v rodině rozhodující postavení, prováděly i na 
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veřejnosti náboţenské obřady. Postupně se ţeny uzavřely ve 

svých rodinách, řídí ji jakoby z pozadí, přičemţ ta 

nejdůleţitější rozhodnutí, jako jsou svatby a přípravy 

svátků, jsou ponechány zcela v jejich reţii. 

 Pokud přijde na návštěvu cizí muţ (není příbuzný), neměl 

by ţenu vůbec vidět. Stejně tak ţena na veřejnosti s cizími 

muţi nemluví, ţena je plachá. V zaměstnání se tradiční 

zvyky ruší, přebírá se západní standard.  

Bohatí muţové mají mnoho ţen a spoustu konkubín, 

nemajetní si ţenu a rodinu nemohou dovolit. Svatí muţové 

usilují o celibát, poţivační si mohou rozkoš zvolit za svou 

víru. 

 

Prostitutka nebo bohyně? 

Existují dva důvody, proč se lidé milují; chtějí mít děti nebo 

si chtějí uţít. Ţeny, které se milují pro rozkoš, jsou ve 

vědomí hinduistů vnímány jako prostitutky, ţeny, které se 

milují jen proto, aby zplodily děti, jsou ctnostné matky. 

V indii je sexuální svoboda a chtíč oslavována stejně jako 

svatost. Ne náhodou zde vznikla Kamásutra, ne náhodou 

jsou vyobrazení rozkoše součástí mnoha chrámů.  

 

V Indii se muţská role nebere aţ tak váţně. Muţi se mohou 

milovat i s muţi, pokud nemají po ruce ţenu, to ale 

neznamená, ţe jsou homosexuálové, jen se tak nevině baví. 

Například řidiči kamionů se vydávají na mnohodenní cesty, 

během kterých nemají po ruce manţelku, ale jen další řidiče. 

V současné době je tento druh zábavy hlavním zdrojem 

šíření AIDS, ţeny se často nakazí od svých rozpustilých 

manţelů. 

  

Bohové dokáţí obšťastnit tisíce ţen, muţi o něčem 

podobném mohou jen snít. Umění přinášet rozkoš nemá 
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s láskou absolutně nic společného, dokáţe však člověka 

přivést k vyššímu stupni vědomí.  

Existuje mnoho výrazů pro různý typ prodejných ţen, 

například ty nejdraţší se nazývají ganiky (součást dvora 

maháradţů), levné pouliční jsou vecya.  Některé chrámy 

měly kněţky, které pěstovaly jógu, udrţovaly rituály bohů, 

večer se za úplatu staraly o poutníky, svou dovedností je 

přiváděly do tantrického vytrţení. Známé jsou saruatastrí, 

které umí smrštit hladkou svalovinu vaginální, coţ je pro 

jejich zákazníky záţitek, na který zbytek ţivota vzpomínají.  

Během anglické okupace byly chrámové kněţky zakázány. 

Umělkyně či tanečnice umí číst posvátné texty, zpívat a 

bavit společnost, mívají mnoţství zlatých ozdob, červené 

šaty, bývají trvale ve sluţbách bohatých, ti jim platí za 

zábavu a obšťastňování jich i jejich hostů. Zvyk poskytovat 

hostům milenky (společnice) není v Asii neobvyklý. 

Milostný vztah není v Indii povaţován za nechutný, nízký či 

nepovolený, ale ţena se při něm mění na bohyni Lashmi 

(symbol krásy, bohatství) navozuje soulad pro celý svět, 

muţ se mění na boha Višnu, stává se ochráncem světa.  

 

Svatba 

Dívka se do rodiny manţela přivdá, její majetek je jen věno 

(šperky), ty pak předává svým dcerám, veškerý ostatní 

majetek patří muţi. Pokud je rodina donucena chudobou 

prodat věno, je to zlé znamení. 

Čím je věno větší a dívka vzdělanější, tím ji mohou rodiče 

vybrat bohatšího a vzdělanějšího ţenicha. Rozvod je 

tradičně vyloučen (současná legislativa ho povoluje). Ideální 

nevěsta má být o tři aţ pět let mladší, neţ je muţ, má být 

menší, neţ je muţ, musí být bezpodmínečně panna. Pro 

vznik manţelství je důleţitý příznivý horoskop. V tradici 
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bylo zakořeněno provdat dívku ještě dřív, neţ je plodná, aby 

ji nemuseli rodiče před muţi hlídat. 

Povinnost nevěsty je pracovat pro rodinu, zplodit syna a být 

manţelovi naprosto oddaná (pativratá), muţ je její bůh. Je li 

šťastný manţel, můţe být šťastná i ona. 

Svatby jsou domluvené rodiči, často jiţ od útlého dětství.  

Bohům po vůli je svatba v rámci  kmene (jatis), pokud není 

moţná, pak si muţ smí vzít ţenu z níţe postaveného kmene 

(anulóma), to bohové schvalují, pokud si vezme ţenu 

z vyšší kasty (zpravidla rozvedenou či se špatnou pověstí – 

není panna), je to bohům proti srsti (pratilóma).  

Na oslavu přijdou všichni členové kmene a trvá několik dní. 

Hostit i přes tisícovku hostů, je natolik nákladné, ţe na tuto 

událost se spoří celý ţivot, mnohdy se rodina zadluţí.  

Indové se berou z rozumu, láska přichází aţ po svatbě. 

 

Podle Manuova zákoníku (Manusmrti) existuje osm druhů 

svateb. Pokud se například jedná o svatbu z lásky 

(ghanhar), kdy rodiče o sňatku neví, obřad se nekoná. 

Existují svatby, kdy ţenich nevěstu unese, následně o ni celý 

rod bojuje, respektive ţenich platí výkupné. Existují svatby, 

kdy si dívka vybere ţenicha podle své vůle (svajamvara). 

Původně se jednalo o zvyk pro bohaté nevěsty (maháradţů), 

kdy soutěţ mezi nápadníky rozhodla nevěsta darováním 

věnečku svému vyvolenému, či otec vyhlásil soutěţ, kdo ze 

schválených nápadníků vyhrál, dívku získal. To jen pro 

orientaci, jak různorodé zvyky mají kasty v Indii. 

 

Po smrti manţela by se ţena neměla znovu vdát, dokonce 

některé skupiny praktikovaly upálení vdovy (satí) společně 

s ostatky manţela (dnes trestné). Stává se však, ţe posvátné 

upálení případně sebevraţdu spáchá vdova sama. Podle 

tradice se tak její duše očistí, vstoupí ihned do nebe, protoţe 
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ztráta manţela musí být její chyba, respektive trest za zlé 

skutky v tomto či některém z předchozích ţivotů. 

Podobný zvyk (upálení) byl praktikován i u novomanţelek, 

konkrétně pokud nevěsta neplnila své povinnosti, jako třeba 

zplodit potomka (dnes opět trestné).  

Podobně jako v Číně tak i v Indii jsou holčičky pro rodinu 

neţádoucí, přinášejí jen výdaje. Praxe udušení holčičky 

hned po narození byla v obou kulturách povaţována za 

přijatelné východisko, byla li rodina příliš chudá. 

Samotný porod a období před a po něm je výsadní 

záleţitostí ţenské části klanu. Rodička má během této doby 

pobývat mimo komunitu, ideální je samostatný domek 

(místnost), kam mají přístup jen zaslouţilé matky, které ji 

pomáhají. V domku pobývá ţena i v šestinedělí. 

----- 

V Indii se o ţeny starají muţi. Pokud je dívka ještě panna, 

stará se o ni její otec, po svatbě její manţel, na stáří pak její 

syn. Role muţe a ţeny vyţaduje, aby i na veřejnosti dával 

muţ jasně najevo, ţe je pánem domu. 

Pokud se ţena dopustí nějakého prohřešku a muţ nezakročí, 

ztrácí svou tvář.  

Zvláště u mladých manţelství niţších kast ţeny často zkouší 

či se dokonce chlubí před svými přítelkyněmi muţností 

svého protějšku tak, ţe poruší pravidla, očekávají trest.  

Například začnou koketovat s jiným muţem. Pokud je 

manţel lhostejný, nesplní si svou povinnost a ţenu fyzicky 

nepotrestá, přestane si ho váţit. Je li muţ dostatečně rázný, 

ostatní ţeny jí závidí.  

 Podobně se fyzické tresty uplatňují i v soukromí, jsou 

povaţovány za méně důleţité neţ slovní uráţky. Facka 

přebolí, vyčistí vzduch, ale uráţka otráví vztah navţdy. 

Ţena musí svému muţi pomáhat, musí vytušit, co si přeje, 

omývat mu nohy, zouvat sandále, pokud tak nečiní, dopouští 
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se uráţky, musí být fyzicky pokárána. Tradiční tresty 

manţelů mají být spontánní a symbolické, nesmí ţeně 

ublíţit, cílem je vztah manţelů posílit. 

Zvláštností indické rodiny je zvyk, který pramení z tvrzení: 

Bůh by nejraději zůstával na obloze a nic nedělal. Muţ je 

jako bůh, nemusí pracovat, jeho povinností je být šťastný, 

ţena ho musí ţivit. V kmenovém uspořádání mají muţi svou 

práci a povinnosti, celý muţský klan ţiví ţeny.  

Existují ovšem skupiny, kde je pravidlo ţivit muţe natolik 

zaţité, ţe se dodrţuje po generace i mimo indickou kulturu. 

Někteří Rómové ţijící v Evropě či Americe praktikují 

prodávání dívek manţelovi a povinnost ţen muţe ţivit 

dodnes. 

 

Desatero hinduistů 

Hinduisté mají pět morálních zásad pro věci, které nemají 

dělat (yama):  

Ahimsa (nepáchat násilí), Satyam (nelhat), Asteya (nekrást), 

Brahmacharya (nesmilnit) a Aparigraha (nemít choutky). 

Pak mají pět pravidel pro to, co mají dělat (niyama): Saucha 

(udrţovat čistotu ducha i těla), Santosha (být spokojený), 

Tapas (být tolerantní), Svadhyaya (vzdělávat se) a 

Ishvarapranidhana (ovládat se). 

----- 

Být spokojený - Santosha, je jednou ze základních 

povinností hinduistů. Kdo je spokojený, nebouří se, 

nerozvrací společnost, svou spokojenost předává dál. 

Předpoklad, ţe všichni hinduisté jsou spokojeni, je natolik 

důleţitý, ţe mění chování celé společnosti. Plést si tento 

pocit s povinným optimismem globálního světa, není 

moţné, spokojenost je osobní věc kaţdého jedince.  

Na hinduismu je krásné, ţe jedna věc je víra v boţstva, ale 

něco odlišného je cesta, která má člověka dovézt k vyšším 
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hladinám vědomí (jóga). Jako odměnu nabízí jóga cíl, 

kterým je nirvána. 

Nirvána je stejně vzácná jako pravá a věčná láska, ale 

jsou lidé, kteří přísahají, ţe ji zaţili.  

Provozovat jógu jen proto, ţe zaţijeme nějaký slastný pocit, 

je hloupost. Cílem hinduistů je pravý opak, být nad příjemné 

pocity těla i duše povznesen. Nevěřit v bohy a cvičit jógu, je 

stejné, jako se bát vody a trénovat na suchu plavání – je to 

zkrátka k ničemu.  

Stávající svět je dle hinduistů v úpadku, technický pokrok je 

velice tvrdé úsilí (ugra karma), způsobuje rozjitření mysli a 

lidé pak ničí své ţivoty.  

 

Věřící a pogromy  

Sikhové jsou etnikum čítající asi 27 milionů členů, převáţně 

ţijících v Paňdţábu, ale početné komunity jsou i v Evropě, 

Americe, Austrálii. Od svého okolí se odlišují vzhledem 

(nosí turbany, pod nimi nikdy nestříhané vlasy, fousy, lněné 

šaty), jmény (muţ mívá často v příjmení Singh- lev, ţena 

Kaur – princezna), svou vlastní vírou i zvyky (pospolitost, 

čistota). 

V 15. století dal guru Nanak vznik sikhismu, vytvořil tak 

pro své etnikum náboţenství, které vyznává jediného boha. 

Celé učení si předávali guruové z pokolení na pokolení, aţ 

desátý guru (Góbind Singh) vytvořil knihu, ta se stala 

převtělením jeho samotného. Svatá kniha se jmenuje Guru 

Grand Sahib a je uschována ve Zlatém chrámu (Gurudvara) 

v Amritsaru. Její kopie jsou k dispozici nejen kaţdému 

Sikhovi, ale i všem, kdo o ni projeví zájem (např. zdarma na 

internetu). 

Je to nejmladší náboženství, vzniklo v regionu, kde se 

praktikoval hinduismus, buddhismus a islám. Věří 

v nekonečné moře vědomí, to nemá jméno, klidně ho 
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můţeme chápat jako jediného boha. Po smrti se člověk 

převtělí v jiného člověka, čím byl v ţivotě lepším, tím bude 

nové vtělení lepší, aţ jednou vědomí splyne s bohem 

(velkou existencí, moudrostí, pozřetelností). Tvrdí, ţe bůh 

má mnoho jmen a podob, člověk s ním můţe splynout jiţ za 

ţivota, pokud se chová podle pravidel. Pravidla jsou 

jednoduchá, jako by se snaţila od kaţdé víry vzít jen to 

nejlepší, jako by tolerance byla přejata od hinduistů, 

cílevědomost od muslimů, meditace od buddhistů. Ctí 

rodinu, nevěra je vyloučena u muţů i u ţen, ale rozvody 

jsou povoleny (jsou ojedinělé), po rozvodu je vhodné opět 

zaloţit rodinu.Uznávají všechna ostatní náboţenství, nikoho 

neuráţí, nepřesvědčují, pokud se o ně někdo zajímá, jsou 

Sikhové potěšeni a ochotně vysvětlují své postoje. 

Konvertovat k sikhismu je moţné, přesto je to prozatím ve 

světě řídké.  

Sikhové uznávají pět khalsa, coţ jsou zásady velice 

podobné zásadám hinduistů (yama): čest, meditace, 

poctivost a věrnost, rovnost a čistota, odmítání tyranie 

v jakékoli podobě.  

 

K zásadám patří i pět symbolů: kesh (nestříhané vlasy – dar 

od boha se nestříhá), kanga (dřevěný hřeben – dar od boha 

se upravuje, nosí pod turbanem), kara (ocelový náramek – 

bůh nemá začátek ani konec), kachera (spodní oblečení 

představuje pět slabostí – ţádostivost, zlost, nenasytnost, 

iluze, egoismus), kirpan (zahnutý nůţ jako symbol bezpečí a 

ochrany slabších). 

 

Jsou otevření, přátelští, často spolu pobývají, protoţe 

skupina Sikhů je pro ně víc neţ Sikh sám. Jejich ţivotní 

náplní je usilovně a čestně pracovat.  
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Jejich chrámy (gurudvara – cesta ke guruovi) jsou otevřeny 

pro všechny věřící i nevěřící, dokonce poskytují poutníkům 

vegetariánské jídlo (langar) a nocleh (po tři dny). 

 

Porušování kastovních zvyklostí, oddělení se od hinduismu i 

od islámu vnímala majoritní společnost jako své vlastní 

ohroţení, Sikhové upadli v nemilost. 

Vyvrcholením neshod byly události z roku 1984, kdy se 

stoupenci samostatnosti Sikhů rozhodli v indické části 

Paňdţábu vyhlásit samostatný stát. Tou dobou byla 

premiérkou Indíra Gándiová, automaticky vyslala proti 

separatistům armádu. Armáda ve své slavné operaci 

„Modrá hvězda“ zahnala Sikhy do Zlatého chrámu a 

zaútočila na něj všemi dostupnými prostředky včetně tanků. 

Zabila stovky prakticky bezbranných lidí. Dodatečně se 

ukázalo, ţe celou akci plánovala dlouho dopředu, vojáci se 

cvičili v dobývání makety Zlatého chrámu.  

Snaha o autonomii byla utopena v krvi. Jako odplatu dva ze 

členů osobní stráţe, původem Sikhové, spáchali na 

premiérku atentát. Následoval pogrom na Sikhy, ve kterém 

byly během tří dnů vypleněny obchody a chrámy, domy 

Sikhů byly označeny velikými značkami X a následně 

zapalovány, bylo lynčováno či jinak zavraţděno kolem 3 000 

Sikhů po celé zemi, nejvíce však v hlavním městě.  

 

Kastovní systém je konflikt sám o sobě, jakékoli porušení 

po staletí tvořených pravidel dokáţe rozpoutat řetězovou 

reakci. Zásada „ahinsá“ chce zabránit násilí, ale ne pokaţdé 

to dokáţe, můţe se i stát, ţe změní přirozené touhy lidí, 

zakonzervuje problém, místo malého násilí v počátku dojde 

k nedozírné tragédii na konci. 
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8.Osvícení 
Výjimečnost vnímá kaţdá společnost odlišně. Zatímco pro 

bušmeny je výjimečnost spojená s dodrţováním tradic, pro 

císařství je spojována s mocí. Co si civilizace přeje, to pro 

ni její členové stvoří. 

 

Vznik buddhismu 

Buddhismus je víra, která má své rituály, chrámy, kláštery, 

mnichy, svaté texty a tradici, přitom nevěří v ţádného boha.  

Buddhisté tvrdí, ţe osvícení dosáhneme jen tak, ţe zcela 

oprostíme ducha od strastiplných vlivů těla.  Zatímco se 

naše myšlenky budou vznášet v nepolapitelných výšinách, 

tělo nebude vnímat nic, co by mysl mohlo rušit, a to i kdyby 

ho mučili.  

Skutečný buddhistický mnich se dokáţe izolovat od okolí, 

vybudit svou vnitřní sílu a dělat věci, nad kterými zůstává 

rozum stát.  

Pak jsou tady ovšem miliony buddhistů, kteří jsou obyčejní 

lidé, mají své rodiny, práci.  

----- 

Siddhártha Gautama (potomek rodu Gautama) později 

nazývaný buddha (probuzený), byl syn vládce Šakjů 

(severní Indie),  byl to hinduista. Jiţ při jeho zrození bylo 

předpověděno, ţe se stane velikým vládcem svého lidu nebo 

prorokem. Jeho matka Mája zemřela sedm dní po jeho 

narození, coţ byl úmysl bohů, aby její lůno uţ nemohlo být 

znečištěno dalším pohlavním stykem. 

Jeho otec mu nechal vystavět tři paláce, jeden pro horké 

dny, jeden pro chladné dny a jeden pro období dešťů. 

Neustále měl kolem sebe lidi, kteří nad ním nosili bílý 

slunečník, aby ho nespálilo slunce, neovanul vítr, nesmáčel 

déšť. V zahradách mu vystavěli jezírka, v některých byly 

jen bílé lekníny, v dalších jen růţové, tak, aby mladého pána 
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obklopovala jen krása a luxus. Měl kolem sebe vţdy spoustu 

krásných ţen, které oblaţovaly jeho ţivot a to nejen zpěvem 

a tancem. 

Palác v Lumbini (dnešní Nepál) kde se narodil, byl roku 

1997 vyhlášen OSN světovým kulturním dědictvím. 

Měl přepychový ţivot, milující ţenu, syna. 

Byl nadšený poţitky tak dlouho, dokud nepochopil 

pomíjivost svých vášní, pomíjivost světa rozkoší. Odešel od 

plačící rodiny, šest let putoval jako mnich, ţil asketickým 

ţivotem, jedl snad jen jedno zrnko rýţe denně, aţ se stal 

kostmi a kůţí, pak se posadil pod strom (fíkovník) a řekl, ţe 

nevstane, dokud nedojde osvícení. 

Místo, kde tak učinil, se jmenuje Mohabodhi, stalo se 

jedním ze čtyř posvátných míst buddhistů, na jeho místě dal 

později král Ašóka vystavět chrám, celý komplex je od roku 

2002 chráněn UNESCO jako světové kulturní dědictví.  

Gautama Buddha je historiky doloţená osoba, o jeho ţivotě 

se ví snad vše: co dělal den za dnem, co si myslel, kde seděl, 

kterým směrem se díval. 

Snaţil se přijít na to, jak ţít bez bohů, jak dojít dokonalého 

štěstí (nírvány) a naplnění (vymanění se z koloběhu 

znovuzrození).  

 

Čtyři vznešené pravdy 

Gautama Buddha nevěřil v bohy, veškeré jeho vývody 

byly přísně logické. Věřil však v převtělování duší, 

v nesmrtelné moře vědomí stejně jako hinduisté. V jeho 

učení nelze najít chybu, pokud nám v ţivotě nejde o nic 

jiného neţ o duchovní osvícení. Vymyslel čtyři vznešené 

pravdy, jeho učení z nich vychází, stojí na nich:  

1. Strast existuje. 

2. Strast má své příčiny. 

3. Příčiny strasti lze odstranit. 
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4. Existuje cesta, jak dosáhnout dokonalého štěstí. 

Vznešená pravda první - co je strast:  Zrození je strastné, 

stárnutí je strastné, nemoci, umírání, spojení s tím, co nám 

není milé, odloučení od toho, co je milé, nedosáhne-li 

člověk toho, čeho si přeje. Vnímání světa skrze naše smysly 

a tuţby je strastné. 

Vznešená pravda druhá - co způsobuje strasti: Strast 

způsobují touhy, provázené radostí a rozkoší, způsobují ji 

poţitky, ţízeň po příjemném, po novém, po rozvoji a dalším 

růstu slastí. 

Vznešená pravda třetí – jak lze odstranit strasti:  Odstranit 

touhy, jestliţe člověk úplně a beze stopy odstraní tuţby, 

opustí je, zbaví se jich, osvobodí se od nich, místa jim 

nedopřeje. 

Vznešená pravda čtvrtá - cesta odstraňující strasti: Je to 

vznešená osmidílná cesta: správný názor, rozhodování, řeč, 

jednání, ţivot, snaţení, myšlení, meditace. 

 

Osvícení 

Skutečné osvícení (nirvána, satori) je vzácné, dosáhne ho 

čas od času výjimečná osobnost. Představa, ţe by se 

osvícení stalo stejně běţné jako jízda na kole, je absurdní. 

Snad je stejně běţné jako zranění meteoritem. To ale 

neznamená, ţe usilovat o osvícení nemá smyl, právě 

naopak, kaţdý krok na cestě k osvícení člověka mění, kaţdý 

je vítězstvím dobra nad zlem. 

Tradičně se lidé, kteří na dlouhé cestě za osvícením došli aţ 

nakonec a dosáhli ho, nazývají buddhové. Gautama Buddha 

byl tedy ten první, nikoli jediný, kdo se vymanil 

z nekonečného koloběhu převtělování. 

 Činy buddhů daly vzniknout školám buddhismu od 

Japonska, přes Čínu aţ po Indii. Spoustu škol vzniká i 

v západních civilizacích. 
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Buddhou se můţe stát kaţdý, kdo nalezne dharmu. 

 Ti učenější mohou rozlišovat tisíce druhů dharm a karm, 

udělat z buddhismu propracovanou filosofii přístupnou jen 

těm nejštudovanějším, ale šťastnější je to neudělá.  

 

Druhy buddhismu 

Cesta, která vede k dosaţení absolutního štěstí a vymanění 

se z koloběhu ţivotů, se dá nazvat dharma. I kdyţ má toto 

slovo více významů, nás zajímá ten, který dharmu dělí na tři 

cesty: 

Mahajána (velký vůz, velká cesta) 

Hinajána  (malý vůz, malá cesta) 

Vadžrajána (nezničitelný vůz, cesta tajemné mantry) 

Od tohoto dělení pak pramení rozdělení buddhistických škol 

a celého buddhismu. 

Mahajánový buddhismus (Snaţí se zachránit veškeré 

lidstvo, ne pouze sebe), je v Číně, Koreji, Japonsku, 

Vietnamu. Za jeho odnoţ se povaţuje i Zen buddhismus. 

Zenoví buddhisté předávají své učení beze slov, neučí se 

svaté texty, nestaví honosné chrámy, při meditaci se snaţí 

nemyslet, neuznávají společenská pravidla, učí se činy. Zen 

v Japonsku splynul s představou „kami“, jako by se obě 

vzájemně doplňovaly.  

Hinajámový buddhismus (zdůrazňuje neubliţovat ţádné 

bytosti). Dnes se pod tímto buddhismem skrývá učení 

starších, které vychází přímo z pouček Gautama Buddhy, 

jmenuje se Théraváda. Je rozšířeno hlavně na Srí Lance, 

Bharmě, Laosu. Spočívá v učení svatých textů (sútry), 

v pochopení tradic. Chrámy se nazývají pagody, jsou 

nádherně zdobené,  

Vadţrajánový buddhismus je povaţován za tibetský 

buddhismus. Typické je pro něj opakování manter, 

modlitební mlýnky a prapory.  
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Druhy jógy 

Existuje mnoho metod, jak osvícení dosáhnout, ale 

v principu se dají popsat asi takto:  

Je nutno ovládnout mysl tak, aby spočinula ve svém 

původním neměnném stavu. Běţný člověk má mysl 

rozjitřenou zkušenostmi, vzpomínkami, zmatky, sebeklamy, 

spánkem. Odpoutat se můţeme jen cvičením mysli, které se 

změní v praxi, ve zvyk. Tak se zbavíme, nevědomosti, 

činorodosti i pocitu nadřazenosti (svatosti, učenosti). 

Metody cvičení (jógy) jsou různé, zahrnují například 

opakování posvátných slov - „óm mani pade hung“ (volám 

osvíceného, dej mi sílu), dechová cvičení, meditaci. Kaţdý 

jedinec si musí najít ten druh jógy, který mu nejvíce 

vyhovuje. Je to podobné, jako by dítě hledalo ten 

nejvhodnější hudební nástroj, na který se má učit hrát.  

Dţňánajógu (poznání) si vybere ten, kdo má sklon 

k filosofii. Její duchovní podstatou je pochopit svět i naše 

pohnutky, tak dojít k nirváně. Hlavní metodou je 

sebepoznání a meditace. Vyznavači této jógy se ptají, proč 

dělají zrovna toto, uvaţují, co by dělat měli, proč myslí na to 

a nač by myslet měli, proč jsou jejich těla v té pozici a ne v 

jiné, proč jsou vůbec tam, kde jsou, co je jejich okolí zač, co 

si o nich myslí, proč, a co by si myslet mělo, co si myslí oni 

o okolí a co je k tomu vede, proč dýchají tak a ne jinak, proč 

jim tluče srdce a jestli by se nemohlo na chvíli i zastavit a 

samozřejmě to i vyzkoušejí. Tato jóga bývá povaţována za 

velice obtíţnou, bez dobrého učitele za riskantní.  

Rádţajógu (buddhijógu) si vyberou lidé, kteří se umí vcítit 

do osobnosti (rádţa znamená král). Cesta k osvícení má osm 

stupňů (také se jí proto říká aštangajóga-osmistupňová), 

přesně jak ji popsal Buddha ve čtvrté vznešené pravdě. 
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Sebeovládání, mravní kázeň, tělesné cviky, dechová cvičení, 

potlačení ţádosti, koncentrace, meditace, naplnění. 

Cvičení má svůj řád, který se snaţí kopírovat cestu Buddhy, 

dojít k osvícení podobně, jako došel on. 

Někteří buddhisté povaţují jedině tuto cestu za tu pravou, 

kterou jim ukázal Gautama Buddha, jiní za ni povaţují 

dţňánajógu. 

Karmojóga (kaţdodenní) se snaţí dosáhnout osvícení 

pomocí odvrhnutí sobectví. V kaţdém okamţiku dne 

můţeme volit mezi různou činností, vybrat si tu správnou, je 

cestou k nirváně. Jedná se o nejběţnější cestu, která nemůţe 

ani naprostým laikům způsobit ţádnou újmu na zdraví, pro 

západní civilizaci je velice výhodná. Zdánlivě je zde 

přemýšlení a cílené cvičení nahrazeno kaţdodenní 

prospěšnou činností. Činnost je pro karmajógu 

upřednostňována před nečinností, ale nesmí se na činnosti 

lpět, povaţovat ji za svou vlastní, očekávat od ní nějaké 

plody (vlastní prospěch). Tělesná práce vede člověka 

k duševní svobodě.  

Tak tělo pracuje, usmívá se, činí jiným dobro, duše se tetelí, 

je povznesena nad jakoukoli emoci.  

 

Pro západní svět není „práce“ karmou. Odlišné chápání 

stejných pojmů je vtěleno do díla Lorenze Diefenbacha, 

který v roce 1873 v Brémách vydal svou novelu pod názvem 

„Arbeit macht frei“ 

„Práce osvobozuje!“ 

Je to parodie na hazardního hráče, zhýralce a podvodníka, 

co věří tomu, ţe by ho kaţdodenní práce dokázala povznést 

na duši. Nikdy se k ničemu tak zvláštnímu, jako je chodit do 

zaměstnání, neodhodlá. Se stejným cynismem pouţili Němci 

toto heslo jako vstupní portál do koncentračních táborů.  
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V karmajóze práce osvobozuje, spisovatel heslo změnil na 

vtip, německý voják na zvrhlost.  

Vyvolený národ a nadřazený národ, oko za oko a totální 

válka pro všechny. Přesmyčky vědomí je lepší někdy 

nepochopit. 

  

Bhaktijóga (víry) je vhodná pro poboţné. Přestoţe 

buddhismus bohy odmítá, uznává dokonalost, vesmírný 

princip, osvícení. Vzývání vznešeného principu změní 

člověka natolik, ţe se zcela povznese nad běţné (světské) 

problémy. 

Tento typ víry praktikují i vyznavači Abrahámových 

náboţenství, pro ně je Bůh otázkou víry, kdo skutečně 

z celého srdce věří, kdo nepochybuje a víře zasvětí celý svůj 

ţivot, ten dokáţe i nemoţné. 

Existuje nespočet druhů jógy, mnohé z nich nejsou 

ucelenými celky, jen částí většího komplexu učení. Na 

západě jsou populární zvláště dvě součásti jógy: hathajóga a 

tantrajóga. 

Hathajóga (tělesná cvičení) se v západních civilizacích 

mnohdy degraduje na cvičení s mottem: Ve zdravém těle 

zdravý duch. Hathajóga sjednocuje muţský a ţenský 

princip, tedy jang a jin, respektive sluneční sílu (ha) a 

lunární sílu (tha). Cvičení má za úkol uvolnit duchovní síly, 

které se pak rozvinou aţ například v dţánajóze. 

Tantrajóga (cesta ţivota) je vhodná pro lidi vnímající své 

tělo a proudění sil v něm (čakry). 

Její praktikování je typické pro hinduisty, nikoli pro 

buddhisty.  

V západní civilizaci bývá s nenápadným úsměvem měněna 

na něco, co má člověku pomoci více proţít slasti těla, ale 

rozhodně nedosáhnout ničeho, co by se dalo nazvat 

duchovním osvícením.  
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Pravidla chování buddhistů 

Pro všechny buddhisty platí pět základních pravidel: 

Nezabíjet, nekrást, zdrţet se prostopášného ţivota, nelhat, 

neuţívat omamné látky. 

Pravidla daná buddhisty vychází ze souladu, ale ţádná ze 

škol buddhistů se o soulad nesnaţí. Buddhisté nejsou 

samotáři, spíš duchovní vojáci. Světský ţivot je civil, 

duchovní ţivot je boj sám se sebou. Kláštery připomínají 

kasárna, naprosto přesný řád je jejich základem. 

Pro buddhisty není dobrem to, co jim osobně prospívá, 

dokonce ani to, co prospívá jejich víře, dobré jednání nelze 

dokonce ani předem naplánovat pomocí nějakého kodexu, 

kaţdý se musí rozhodnout v danou chvíli podle stavu svého 

těla i mysli. Aby to dokázal, musí být neustále připraven na 

rozhodnutí. 

 Kaţdou vteřinu, minutu či hodinu tvoříme nová rozhodnutí, 

na co myslíme, tak i konáme, naše činy změní budoucnost, 

stávají se počátkem nového řetězce událostí. Co se nám teď 

zdá správné, můţe se jevit za chvíli špatné.  

Samotné chování je naše zhmotnělé vědomí. 

 

Ti, co buddhismus nechápou 

Západní civilizace si pletou pocit osvícení nirvána (satori)  

se slastným pocitem. Tak jako láska a orgasmus by podle 

moderních lidí měli kráčet ruku v ruce, tak i nirvána a 

slastný pocit jedno jsou. Tuto myšlenku převedl do reality 

Timothy Leary, profesor psychologie na prestiţní 

harvardské universitě, který došel k logickému závěru, ţe 

nirvány lze sice dosáhnout sloţitým cvičením a odříkáním, 

ale také pomocí medikamentů. Usnadnit širokým masám 

občanů dosaţení osvícení by podle něj změnilo svět. Tak za 

podpory university se zájmem masmédií i vojenských 
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vývojářů syntetizoval dietylamid kyseliny lysergové (LSD) a 

započal s jeho podáváním zkušebním objektům z řad 

studentů. Pokusy to byly přísně „vědecké“, poţívání drogy 

se dělo výlučně pod dohledem učených profesorů, byly 

prováděny zápisky, z kaţdé reakce zkoumaného objektu 

činěny závěry. Po individuelních pokusech následovala 

skupinová terapie. Ţe se ryze vědecké snaţení přelilo do ulic 

a dalo jiskru mohutnému hnutí hippie, bylo pochopitelně 

nechtěné. Něco jako vedlejší účinek jinak mír přinášející 

atomové bomby.  

Pomineme li výsledek tohoto pokusu, pak šokující na celém 

příběhu je onen obrovský rozdíl  ve vědomí lidí na západě a 

na východě. Zatímco jedni se snaţí sami sebe změnit, druzí 

se snaţí co nejvíc si uţít, zatímco jedni rozvíjí své duchovno, 

druzí v nic podobného nevěří, oni ví přesně, ţe jde o chemii, 

o farmakologii. Cesta se zamění za cíl, ctnost za opilost, 

víra za vědu. Manipulace s vědomím pomocí „léků“ je dnes 

na západě stejně rozšířená, jako motlitby na východě. 

 

Není moţné kulturu jedné civilizace přemístit do civilizace 

jiné, to je stejné, jako by se vlci snaţili změnit na laně.  

 

Ašóka 

Příběh krále Ašóky zná snad kaţdý buddhista. Je klasickým 

příkladem, jak lze válečnou ideologii vystřídat ideologií 

mírovou, jedním zajistit velikost říše, druhým zajistit, aby se 

vojáci nepozabíjeli navzájem.  

Ašóka byl třetím vládcem dynastie Maurjů, podle pověsti 

byl škaredý, jeho královský otec Bindusára ho neměl rád. Po 

jeho smrti nebyl vybrán jako následovník trůnu, musel 

svého bratra Susíma, který byl právoplatným nástupcem, 

zavraţdit. Ašóka měl 99 bratrů, podle legendy je nechal 

všechny pozabíjet, aby s ním nemohli o trůn bojovat.  
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Patřil do generace zručných válečníků, sám o sobě 

přiznával, ţe byl nesmírně krutý. V bojích pod jeho vedením 

padly statisíce vojáků, ale podařilo se mu dobýt prakticky 

celou Indii. 

Aţ povraţdil všechny nepřátele, rozhodl se hlásat nenásilí 

(ahinsá), coţ je hlavní zásada nejen hinduistů, ale i dţinistů. 

Ašóka přiznal svým poddaným, ţe se dopouštěl zvěrstev, 

sdělil jim, ţe to uţ dělat nebude a vyzval je, aby nic 

podobného uţ nezkoušeli. Tím zajistil v zemi mír.  

 Propustil vojáky a nechal je zřídit kláštery, na poutních 

místech budoval památné sloupy, na jejich vrcholcích 

nechal vytesat lvy (tento symbol se stal státním znakem 

Indie, je dodnes na bankovkách), nechal postavit chrámy, 

tesat nápisy do skal s pravdami o dharmě, o nenásilí, o své 

vládě, šířil buddhismus pomocí misií i do okolních zemí.  

Do jaké míry mohli pamětníci válečných taţení věřit 

krutému vůdci a vojákům v sárí mnichů, ţe nenávidí násilí, 

zaznamenáno není, ale šíření buddhismu v jeho době 

připomínalo válečnou výpravu.  

Pro buddhisty je ovšem nemyslitelná netolerance. Nejen ţe 

tolerují veškerá odlišná náboţenství, ale dokonce zakazují, 

aby věřící o svém náboţenství přesvědčovali jiné. 

Přesvědčování je dokonce trestné.  

Jak obrovský rozdíl proti křesťanství či islámu!  

Ašókova říše se brzy po jeho smrti rozpadla, oblast 

zaznamenala úpadek. V Indii získali vliv opět brahmáni, 

buddhismus byl absorbován hinduisty. 

Zda byl Ašóka větší buddhista nebo válečník, nelze 

s určitostí říct, jisté ale je, ţe násilí a buddhismus se 

vylučují.  

Nastolit pořádek pomocí kruté síly a praktikovat mír pomocí 

víry, je osvědčená cesta, kterou se vydali vojevůdcové na 
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mnoha kontinentech před i po Ašókovi, ale ţádný z nich se 

nezapsal do lidského vědomí tak jako on.  

 

Dţinismus (Jainism) 

Hinduismus i buddhismus věří v převtělování duší. Je 

logické, ţe vědomí neumírá, ţe ho má kaţdý ţivočich, ale 

pokud budeme s ţeleznou logikou pracovat dál, dostaneme 

se do logických paradoxů podobně, jako dţinisté.  

Dţinismus je víra stará minimálně pět tisíc let. Věří, ţe 

ţivočichové mají stejnou duši jako lidé, ţe se lidé převtělují 

do všech ţivočichů, proto kdyţ ublíţí jakémukoli 

ţivočichovi, je to stejné, jako by ubliţovali sami sobě.  

Ašóka byl podle některých zdrojů původně dţinista, přesto 

toto extrémní učení velkou část svého ţivota ignoroval, 

válčil. Ţe se ve vědomí jedince můţe jeden kontrast 

překlopit v opak, je známé. Víra v logiku je víra 

v jednoduchost. Buď je zabíjení všeho a všech dovoleno, 

nebo je zakázáno, nic mezi není. 

Dţinisté jsou vegetariáni, ale to je i mnoho hinduistů, 

dţinisté jdou dál, jejich mnichové cestu před sebou zametají, 

aby nešlápli na brouky, nesmí obdělávat půdu, aby neublíţili 

ţivočichům v ornici, nesmí jíst ty části plodin, co rostou pod 

zemí (kořenová zelenina, brambory),  mnozí jsou vegani 

(nejí ani ţivočišné bílkoviny – mléko, vejce) zachovávají 

přísnou askezi.  

 

 Snaha udělat čáru mezi rostlinou a ţivočichem, je klasická 

past slov. Spoustu organismů do tak obecného dělení zařadit 

nelze, dokonce ani ţivé a neţivé někdy oddělit neumíme. 

Ţivočichy, které dţinisté vidí, nezabíjejí, ale co ty, které 

nevidí? Aboridţinci nedělají čáru mezi ţivým a neţivým, i 

kámen je pro ně příroda, ve který se člověk změní (a 

naopak). Dţinisté nechrání všechny ţivočichy, rozhodně 
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nechrání parazity. V co se mohou vtělit, to je pro ně 

ţivočich, ale tím se past slov jen prohlubuje. Zapomenout na 

svou přirozenost a uvěřit slovům, je hloupost sama. Ţe ji 

svůj ţivot obětují ti nejchytřejší, je paradox vědomí.  

 

U dţinistů se setkáme s postojem, kdy odchází ze světa 

dobrovolně ve chvíli, kdy jejich duševní a tělesné funkce 

chřadnou či stárnou. Smrt je logickým koncem ţivota, 

netřeba se jí bát, dokonce jsou tací, kteří za jediný správný 

odchod z tohoto světa povaţují sebevraţdu vyhladověním. 

K tomu stačí upřednostnit zásadu stranění se lidí 

(aparigraha), protoţe dţinista sám nesmí jíst nic, co 

nedostane (asteya). 

Vedle skupin věřících, kteří se chovají podobně jako 

hinduisté, existuje i skupinka mnichů a mnišek (tvořitelé 

mostů mezi lidmi a osvícenými), ti putují krajem, meditují. 

Dţinisté uznávají pět zásad: Nebrat, co není darováno 

(asteya), nelhat (satya), ţít asketickým ţivotem 

(brahmacharia), nenásilí (ahimsa), stranění se (aparigraha). 

Dţinisté se snaţí ţít sami, nevázat se na lidi, místa ani 

majetek. Člověk podle nich věci nevlastní, i pokud jsou 

jeho, je pouze jejich opatrovníkem, ale jakmile k nim začne 

cítit velkou náklonnost, věci začnou vlastnit člověka.  

Nelpět na majetku je úţasně osvobozující představa, je 

typická pro přírodní národy. 

Dţinisté mají nádherné chrámy, ale nemají kněze ani svaté 

knihy, nemají majetek, vyznávají vítězství ducha nad tělem. 

Existují dva proudy dţinistů – Švétámbarové (oděni do bílé) 

a Digambarové (oděni vzduchem). Zatímco odění mají ve 

svém středu i ţeny, skupina nahých má mezi sebou jen 

muţe. Chodí krajinou, někteří jí jen jednou týdně, jiní 

jednou denně, ale vţdy jen to, co jim jejich příznivci dají. 

Nikdy si sami nic neutrhnout, nevezmou, to raději zemřou 
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hlady. Mají vyholené hlavy, rozmlouvají s lidmi, ţijí askezí. 

Jednou za dvanáct let se schází v městě Sravanabelagola u 

obrovské sochy Bahubaliho, jejich proroka. Oslavy trvají 

dvacet dní.  

Nádherný svět, co nosí dţinisté ve svých představách, se na 

okamţik zhmotní, i obyčejný člověk vidí ty barvy, dokonalé 

mozaiky, moudrost a čistotu duše.  

Nádherné představy a nuzný ţivot, to je dţinismus.  

 

Syadvada – odraz světa v našem vědomí  

Je s podivem, ţe různé kultury dochází ke stejným závěrům, 

společenské vědomí je obdivuje, uznává, ale nikdy je 

nepřijme za své. Přesně to je typické pro poznávání světa. 

Mnoho filosofií taoismem počínaje a moderní logikou 

jednadvacátého století konče došlo k závěru, který snad 

nejlépe vyjádřili dţinisté. 

Ať mluví člověk o čemkoli, vyslovuje jen to, co si on sám 

zrovna o věci myslí, současně však říká, ţe : 

1. Sayad asti:  Z našeho zorného úhlu existuje 

2. Sayad nasti: Z jiného zorného úhlu neexistuje 

3. Sayad asti nasti: Chvíli existuje a pak neexistuje 

4. Sayad asti avaktavya:  Z našeho hlediska  existuje, ale 

nelze ji popsat. 

5. Sayad nasti avaktavya: Z jiného hlediska neexistuje, 

navíc ji nelze ani pospat 

6. Sayad asti nasti avaktavya: Z nějakého hlediska se zdá, 

ţe existuje, pak neexistuje, nejde ani popsat. 

7. Sayad avaktavya: Věc nedokáţeme popsat.  

Toto univerzální moudro je slovní hříčka, kterou znají i děti, 

ale je to i pohled na svět zcela opačný, neţ má evroamerická 

civilizace (válčí za Pravdu, za Svobodu, Spravedlnost…). 

Pokud se dţinista zamyslí, pak se mu i ta největší leţ zdá 

pravdivá, chápe, proč ji někdo vyslovil, chápe, co tím chtěl 



                        149 19.6.2011 149 

říct, proč a jaké by to mohlo mít následky, dokonce jim 

dokáţe předejít. Dţinista uvaţuje v představách, nebojuje za 

pojmy, snaţí se pochopit. Přesto jsou právě dţinisté 

klasickou obětí víry v pojmy. 

Dţinisté jsou důslední, dokáţí pro detail změnit celý svůj 

ţivot, věří svému vědomí tak, ţe pro něj dokáţí i zemřít. 

 

Tibet 

Od samotného vzniku buddhismu se odborníci přou, zda 

jeho podstata vznikla v Tibetu či v Indii (Nepálu). Staré 

učení Tibetu je totiţ mnohem starší neţ buddhismus, přitom 

je mu velice podobné.  

Tibet je střecha světa, je to lotosový květ, který má osm 

okvětních lístků, uprostřed roste hora, z ní tečou řeky do 

čtyř světových stran.  

Tibet byl od pradávna duchovním státem. Jeho historie je 

historií víry a nadvlády.  

Po staletí budovali Tibeťané silnou armádu a centrální moc. 

Byli zruční válečníci, dokonce dobyli hlavní město Číny. 

Období vítězných válek mezi Tibetem a Čínou bylo 

ukončeno dohodou o míru (roku 783), ale i potom tibetská 

vojska plenila čínská města. Buddhističtí mnichové 

zprostředkovali skutečný mír mezi oběmi velmocemi, ten 

byl stvrzen na kamenné stéle, která se dochovala v Lhase 

dodnes.  

Po taţení Čingischána byl Tibet dlouhá staletí vojensky 

závislý na Mongolsku. Tato závislost se začala označovat 

jako jon-čho (patron-lama), kdy jedna země (patron) zajistí 

vojenskou ochranu druhé zemi, ta za to poskytne vzdělání 

(lama). Z finančního hlediska se tak celý Tibet svával 

plátcem poplatků (tribitu), který mu zajistil ochranu 

mocnějšího (Mongolska, Číny, Nepálu). 

----- 
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Historie vědomí Tibetu má pět základů. 

1. Bon (dávné mýty a tradice). Tradice bon zahrnuje 

nejstarší představy, rituály a učení. Bon se překládá jako 

pravda, ale také jako dharma, osvícení. Bon zaloţil učitel 

Šenrab  Miwo a to pře 18 tisíci lety v zemi Zang Zung, coţ 

byl západ Tibetu, kde vládl rod královen, ale existují i 

názory, ţe se jedná o část Číny. Tato bájná země se 

proslavila výrobou kvalitní vlněné látky. Učení „bon“ je 

mnohem starší neţ samotný buddhismus, je v něm obsaţena 

představa o pěti elementech i hinduistické zvyky.  Postupně 

ovlivnila tibetský buddhismus a sama se přetvořila v jednu 

ze škol buddhismu. Její základní tři metody učení jsou sutra 

(slovní učení), tantra (duchovní učení) a dzogčchen (velká 

dokonalost). První králové Tibetu vyznávali tuto víru a 

zabíjeli buddhisty (krutovláda Langdarmy).  

2. Nyingma (stará škola buddhismu) – název je odvozen 

z původních textů buddhismu, které byly do Tibetu 

přineseny a přeloţeny ze sanskrtu (vyvíjí se aţ od 8. století) 

3. Sakya (bledý svět) – název je odvozen z šedé barvy 

kopce, na kterém stojí klášter, který hlásá toto učení (vyvíjí 

se od 11. století). Mnichové tohoto centra postupně převzali 

nadvládu nad Tibetem (éra červených čepic). 

4. Kagyu (šeptavý překlad) – název vychází z ústního 

předávání učení Buddhy, kdy učitel sděluje pravdy svému 

ţákovi. Metodou je vykládat tantry a sútry, z nichţ ta 

nejdůleţitější zní: Nepodílet se na ţádném špatném činu, 

dovést správné činy k dokonalosti.  

Osobní forma učení a předávání zkušeností se nazývá guru 

jóga (rozvíjí se od 11. století). Jeho představitel se nazývá 

„láma s černou korunou“. Mnohdy se stává, ţe věřící 

přichází do vytrţení, kdyţ svého guru spatří. 

5. Gelug (sekta ţlutých klobouků) – rozvíjí se od 13. století, 

zcela ovládla moderní Tibet. Její nejvyšší představitel je 
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dalai lama (dnes se povaţuje za zástupce Tibetu). Všichni 

dalai lámové jsou převtělením bóddhisatvy (osvíceného) 

Avalokitešváry (pán, co vládne světu dole). Nástup dalai 

lámů souvisí s mongolským vlivem a dohodou jon-čho 

(patron-lama). 

Dobyvatelé Tibetu občas vydávají soupeření jednotlivých 

škol za obdobu boje o moc či soupeření znesvářených stran, 

ale to je stejný omyl, jako například tvrzení, ţe klavíristé 

jsou znesvářeni s houslisty.  

----- 

Pochopit historii Tibetu, znamená pochopit sílu i slabiny 

buddhismu. Buddhismus je silný ideologicky, ale reálně se 

neumí bránit. Mniši mohou vzniknout i z vojáků, ale vojáky 

z mnichů neuděláte. Jeho snaha dosáhnout spravedlnosti, se 

neomezuje jen na vnitřní boj kaţdého člověka, buddhismus 

nechrání boháče, netoleruje nerovnost, snaţí se o 

spravedlivý svět, který nestojí na penězích a kariéře, ale na 

snaze dosáhnout osvícení. Úvahy buddhistů o míru, 

svobodě, lidských právech a soucitu jsou pro moderního 

člověka revoluční.  

V Tibetu se mohl stát nejvyšším lámou kdokoli, urozený 

člověk stejně jako vesničan. Po smrti lámy chodí kněţí po 

kraji, hledají chlapce, do kterého se duše jejich patrona 

vtělila. Poznají to podle maličkostí, ale jakmile se tak stane, 

nic na světě uţ nemůţe jejich rozhodnutí změnit. 

Samotná existence principu předávání moci neznámému 

chlapci musí být pro rodové dynastie děsivou noční 

můrou, znamenalo by to jejich konec.  

Je zcela nemyslitelné, aby stejný princip přejala země 

vyznávající globální ideologii dneška.   
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Bhagavadgíta a den nenásilí 

Mohandas Karamčad Gándhí byl hinduista, jeho víra se 

obracela k Bhagavadgítě, ze které často četl, recitoval, 

meditoval při ní. Snaţil se dodrţovat všech pět „yama“ a 

„niyama“, známé jsou jeho stravovací pokusy, kdy se snaţil 

dlouhodobě ţít nejen jako vegetarián, ale i jako vegan, navíc 

jedl jen nevařenou potravu. Tyto pokusy ho značně 

vyčerpaly a to nejen fyzicky. 

Část svého ţivota pobýval v ašrámu Sabarmatí (Gándhího 

ašrám), kde se snaţil ţít tradičním ţivotem v pospolitosti 

svých přátel (dnes památník).   

Nesouhlasil s tím, aby jeden stát měl dominantní postavení 

nad státem druhým, aby drobnými obchodními triky 

získával obrovské bohatství, jako to dělali Britové.  

Pochopil, ţe Indové vnímají svůj stát zcela jinak neţ 

Britové. Zatímco ve vědomí Indů je stát tělo, hlavu státu od 

něj nelze oddělit, ve vědomí Britů je hlava nadřazená, 

namyšlená, povýšená, lid ji často vnímá jako parazita, 

kterého můţe ţivit jakýkoli jiný stát. Zatímco v Indii se lidé 

nestěhovali a jejich maharádţové byli po generace stejného 

rodu, v Evropě se státní hranice měnily s úmrtím kaţdého 

panovníka, boj o prospěch konkrétního šlechtice byl 

základem vnímání evropské státnosti.  

 

Ve vědomí Indů tak sáhibové byli jako maharádţové, co jim 

vládli od nepaměti, vůbec nepochopili, ţe anglický sáhib je 

parazit, který něco jiného říká a něco jiného dělá, který 

zdánlivě přináší dobro a pokrok, ale ve skutečnosti mu jde 

jen o vlastní prospěch.   

 

Mahátma (veliký duch, jak ho nazval indický básník 

Rabíndranát Thákur) nemyslel v penězích, pochopil, ţe 

malý profit z obchodu je pro jeho lid vykoupen velikými 
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nevýhodami. Ubývá práce, lidé jsou oţebračování, ničeni 

konkurencí, touhou po bohatství, hladoví. Jedinou cestu, jak 

manipulaci Angličanů zastavit, viděl v přerušení obchodu, 

v uškrcení zlatovodu, kterým do Anglie proudí po stovky let 

bohatství z Indie. Nelze obchodovat s lidmi, kteří svůj vliv 

zneuţívají, kteří výměnu zboţí deformují ve svůj prospěch. 

Za pouţití metody „pasivní rezistence“ či „občanské 

neposlušnosti“ zorganizoval nepokoje, které ve svém 

důsledku změnily pohled Indů na prospěšnost obchodu s 

Angličany, zrušily jejich dominium. Součástí nepokojů byl i 

politický nátlak a pouţití celosvětových sdělovacích 

prostředků jako formy nátlaku na Anglickou vládu. 

 Indové byli vyzváni, aby nekupovali anglické zboţí, aby 

začali vyrábět tradičním způsobem, i kdyţ to je pracnější, 

draţší a zdánlivě neekonomické. Tato výzva vyústila 

v pálení šatů z Anglie, díky bojkotu se anglický textilní 

průmysl zhroutil.  

Dalším krokem k osvobození Indie bylo zrušení monopolů, 

respektive zákonů, které dávaly Britům jednostrannou 

výhodu. Nejznámější je Gándhího „solný pochod do 

Dandi“. Za to byl zatčen, ale Indové přestali platit daň ze 

soli Angličanům, respektive si sůl sami začali vyrábět. 

Při ukončování kolonizací prováděli Evropané politiku 

rozdělování států, které museli opustit. Cílem bylo vyvolat 

v nich nepokoje, na nich se opět přiţivit, další desetiletí 

ovládat území díky dodávkám zbraní, za ně získávat 

suroviny, jako tomu bylo na počátku kolonizace. V Indii se 

Angličané dlouhodobě starali o to, aby byla náboţensky 

rozdělená mezi muslimy a hinduisty, byly uměle stvořeny 

ideální podmínky pro nepokoje. Ty pak slouţily jako důkaz, 

ţe bez dobrodiní anglické armády se ti neurození divoši 

pozabíjí navzájem. 



                        154 19.6.2011 154 

Výsledkem bylo odtrţení Pákistánu (pro anglická vláda 

muslimů) od Indie, coţ s sebou přineslo největší exodus 

hinduistů a muslimů v dějinách planety. Krev, která byla 

prolita, Indii navţdy rozdělila. Kolem 14 milionů lidí se 

muselo přestěhovat, hinduisté do nové a menší Indie, 

muslimové do nově vzniklého Pákistánu. Statisíce lidí bylo 

zabito během pochodu a v pouličních nepokojích, Gándhí 

prohlásil, ţe nová Indie uţ není jeho Indie.  

Pákistán byl rozdělen na západní (dnešní Pákistán) a 

východní (dnešní Bangladéš), mezi nimi bylo území Indie. 

Nadvláda Pákistánců nad Bangladéší vedla ke stupňování 

teroru, ten se vyhrotil v roce 1971, kdy bylo během prvních 

měsíců roku zabito asi 3 miliony Bengálců, cílená genocida 

byla provázena exodem desítky milionů Bengálců a 

povstáním. Koncem roku byla nadvláda muslimů svrţena, 

genocida zastavena, vyhlášena samostatnost Bengálska 

(Bangladéš).  

Dodnes se na pákistánsko – indické hranici válčí, na obou 

stranách jsou v pohotovosti i atomové zbraně, není jisté, zda 

budou navţdy slouţit jako hrozba, či budou někdy reálně 

pouţity. 

Evroamerická civilizace naordinovala Indii války, miliony 

v nich zahynuly, pár mocných vydělalo, jejich potomkové 

dnes řídí světovou trţnici. 

 

Globální deformace odkazu Gándhího 

Gándhí se narodil 2. října (1869), na jeho počest byl tento 

den celosvětově vyhlášen za „den nenásilí“, OSN 

doporučila, aby se o něm děti učily ve školách. 

Zásada ahimsa, kterou Gándhí hlásal podobně jako hinduisté 

po tisíce let, má naprosto odlišný obsah, neţ nenásilí, které 

hlásá OSN (protesty v mezích zákona, za mrtvé se nemstít). 
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Nepáchat násilí (ahimsa) znamená neubliţovat ţivým 

tvorům, nezabíjet, nejíst maso, vejce, omezit poţívání 

mléka, medu atd. Díky této zásadě neexistuje v Indii chov 

domácího zvířectva, zato spoustu odlišných bohů. 

„Nenásilí“ totiţ znamená tolerovat víru ostatních lidí, nebrat 

jim ji, nepřesvědčovat ostatní, protoţe tím je na člověku 

pácháno duchovní násilí. Tato zásada však ani náhodou 

neznamená, ţe by lidé neměli bojovat, naopak, boj za 

dobrou věc je nutný, a svaté texty jsou bojů plné. Dosáhnout 

svých cílů pomocí „nenásilí“ má v hinduistické tradici 

mnoho příkladů. Uhodnout, zda při podobných snahách 

nepoteče více krve, neţ při vojenském řešení, je velice 

komplikované. 

OSN nemůţe přiznat, ţe Gándhí odhalil nevýhody 

globalizace a bojoval proti ní, ţe odhalil otupující úlohu škol 

ve společnosti a lţivý sen o právním státu, proto pouţije 

desinformaci, prohlásí, ţe Gándhí nechtěl násilí. To ale 

nechce nikdo! 

Pasivní rezistence i občanská neposlušnost, které Gándhí 

skutečně hlásal, jsou formy boje. Zemřely díky nim  

miliony lidí, došlo k rozpadu Indie, k velkým zvěrstvem při 

vzniku Pákistánu i Bangladéše, dodnes se na hranicích válčí. 

Pokud by byl boj proti okupantům veden silově, stěţí by 

měl víc obětí a tak sporný výsledek.  

Gándhí tvrdil, ţe děti nemají mládí strávit v lavicích, to je 

změní k horšímu, mají být součást ţivota svého kolektivu 

(rodiny, ašrámu), škola má být kurz čtení, psaní a počítání, 

zbytek vzdělání by měl být ponechán na tradici a jejich 

zvídavosti. 

 Doporučení OSN, aby se děti o „nenásilí“ učily na školách, 

je výsměchem jeho snaze docházku do škol minimalizovat. 

Je to stejné, jako by se děti učily o bojovníkovi, ţe to byl 

poslušný ţáček, ony musí poslouchat a pilně se učit jako on.    
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9. Štěstí 
Něco chceme, ale nevíme co. O něco usilujeme, ale nevíme 

proč. Aţ to získáme, poznáme, ţe jsme tohle vůbec nechtěli. 

A tak chceme něco nového, stále dokola. 

 

Co je štěstí 

Pocit štěstí neexistuje. Existuje pojem, k němu jsme si 

dodatečně stvořili i pocit. Hledat štěstí, je patologická chyba 

společenského vědomí. Pokud myslíme v pojmech, myslíme 

duálně: Čím větší strádání, tím následně dosáhneme logicky 

větší štěstí. Přestoţe to je jiţ při zběţném zamyšlení 

pitomost, spoustu lidí jí zasvětilo celý svůj ţivot. 

 

Pokud niterně uvěříme v to, ţe štěstí existuje, snaţíme se ho 

z celého srdce dosáhnout, budujeme si nemoc, jmenuje se 

maniodepresivní psychóza. Společnost nevědomky obdivuje 

lidi, kteří díky chybám ve společenském vědomí onemocní, 

dokáţí být například přesvědčivějšími herci, politiky, vůdci. 

Mnohé role ve společnosti se zahnaly do patologického 

extrému, například u ţen se očekává citovost, ţeny si 

nevědomky pěstují hysterii, bulimii, anorexii atd. 

Společenská očekávání mění jedince i celou společnost. 

Zatímco v jedné muţi „moudře mlčí“, v jiné provozují 

rétoriku. 

Ideály společnosti se neznatelně posunují, co bylo před lety 

vhodné, je dnes zavrţeníhodné. 

 

Existuje spokojenost, tou ţijeme. 

Zvířata jsou spokojená, kdyţ jsou naplněny jejich vrozené 

potřeby. Zda jsou šťastná, nepoznáme, zato poznáme, kdy 

skupina trpí. Existují tři na první pohled viditelné známky 

strádání zvířat. 
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1.Musí být v optimálním výţivném stavu. Pokud je hodně 

podvyţivených jedinců, je to známka nedostatku, je li hodně 

obézních jedinců, je to známka stresu.  

2.Musí se přiměřeně mnoţit. Pokud umírá víc jedinců, neţ 

se jich rodí, je to známka kolapsu, pokud se mnoţí příliš 

rychle, je to známka neodvratné tragédie. Omlouvat tyto 

tendence migrací, je nesmysl, který na podstatě nic nemění. 

(Je to jako tvrdit, ţe poţár a povodeň se vzájemně vyruší.) 

3.Nesmí být mnoho nemocných jedinců. Pokud se najednou 

léčí větší procento jedinců, je to známka patologického 

vývoje celku.  

----- 

Člověk má vrozeno ţít v kolektivu. Pokud se podaří 

kolektivu rozvinout soulad, je celý kolektiv spokojen, 

kolektivní vědomí je spokojeno, jedinec je spokojen. Soulad 

je plný emocí, plný osobních štěstí i tragédií, má svůj řád a 

logiku, bez nich by spokojenost nemohla existovat. 

Člověk stvořil společenské vědomí, to potřebuje jen na 

krátké období v ţivotě, kdy dospívá. Společenské vědomí je 

spokojeno, pokud si lidé snadno a bezpečně hledají 

sexuální partnery, mohou je střídat, ale následky nenesou. 

Sladit kolektivní a společenské vědomí umí jen společenská 

pravidla, přirozené pro člověka je, ţe ve chvíli, kdy 

dominuje společenské vědomí, kolektivní vědomí na chvíli 

zaniká.  

Společenské vědomí stvořilo velké společenské sny, ty jsou 

základem civilizace. Pokud civilizační sny neničí kolektiv, 

rozvíjejí společnost a jedinec je chápe jako spravedlivé, 

můţe být spokojen.  

Za spravedlivý systém povaţujeme ten, kde není 

hierarchie, kde existuje dělba práce, všichni si plní své 

společenské role, celku prospívají, parazity včas hubí. 
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Pokud proti sobě jdou velké sny civilizace a jedince, ničí to 

buď jedince nebo naopak jedinec ničí civilizaci.  

 

Civilizace, která ochrání kolektiv a jeho soulad, která 

umoţní snadné hledání vhodných partnerů a je navíc 

spravedlivá, momentálně neexistuje. 

 

Civilizace je forma násilí, ale nemusí být. Mohla by se 

změnit. Zda se to někdy povede, jisté není. V historii 

vědomí lze vyčíst přesně opačný trend, kolektivy se 

zmenšují, rozpadají, civilizace zpřísňuje hierarchii, zvětšuje 

agresivitu.  

 

Útěk od reality 

Všechny civilizace si vytvářejí šidítka, které předkládají 

lidem, aby jim nahradily něco, co potřebují, ale ony jim to 

dát neumí (nechtějí). 

Mezi šidítka kolektivního vědomí patří například láska ke 

zvířatům. Kde se rozpadne kolektiv, tam lidé hledají 

náhraţky. Domestikaci nikdy neprovede člověk pouze 

s kolektivním vědomím, to by bylo porušení souladu ve 

skupině.  

Společenské vědomí uţ zná hierarchii, můţe domestikovat. 

Pokud mu zvíře slouţí, ţiví ho, člověk předstírá, ţe je jeho 

přítel a nakonec ho sní, není nejmenší důvod, aby nezotročil 

lidi, nepodváděl je, nezabíjel. Domestikace je trénink na 

otroctví. 

Kolektivní vědomí nic takového nechápe, nechce ţít ve 

světě, kde není soulad, mezi zvířaty a kolektivem je 

nepřekonatelná propast. 

Pokud člověk miluje své zvířátko, muchlá se s ním či ho 

respektuje, je to náhraţka za kolektiv. Civilizace domácí 

mazlíčky podporuje, zabíjí tak kolektiv tím nejpříjemnějším 
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způsobem. Vytváří šidítko místo dětí, které jedinec nemá, 

místo přátel, které ztratil, tvoří si ve svém vědomí náhradní 

kolektiv se zvířaty. Pokud zanikne kolektiv, jedinec nemá 

proč ţít, proto jsou šidítka za kolektiv ţivotně důleţitá. 

Mezi šidítka chybného společenského vědomí patří ty, 

kterými si člověk zdůvodňuje, proč musí sám sebe měnit, 

znásilňovat se, jít proti své přirozenosti. 

Patří sem sen o lásce až za hrob. Sen propojí pud 

s moudrostí,  dvě zcela odlišné reality, které nikdy 

dohromady spojit nejdou. Láska hory přenáší, kdo miluje 

partnera, můţe stejně milovat i společnost. City se 

napumpují tam, kde dřív nebyly, společnost popíše novou 

roli, pak ji zhmotní do her, písní a uměleckých děl, následně 

ji uzákoní v podobě monogamie, kdo nesní sen o lásce, je 

nevěrník, lhář, špatný člověk. Demagogie lásky je šidítko za 

soulad, který se z civilizace vytratil. 

Mezi šidítka hierarchie patří ty, kterými si níţe postavený 

zdůvodňuje, proč musí uznávat autority. To se můţe 

projevovat nekritickým obdivem ke známým osobnostem 

nebo podřízeným chováním. 

Opačným šidítkem je dobročinnost. Pokud nabídneme 

zvířeti pamlsek a ono ho od nás přijme, udělalo první krok 

k domestikaci. Neřešit výţivu zvířata a nabízet jim pamlsky, 

je stejné, jako neřešit sociální nerovnost a dávat těm dole 

dary (almuţny). Místo aby vzali do rukou vidle a šli na 

zámky, přijmou milodar. Ţe se tento zvyk rozšířil i do 

niţších pater hierarchie, důleţité není, podstata je stejná – 

jeden si upevní pocit vznešenosti, druhý zaţije pocit 

vděčnosti, jednomu se posílí povýšenost, druhý přijme svou 

podřízenost, ale systém, který nerovnost plodí, se tak ještě 

posílí. 
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Mezi šidítka schizofrenního vědomí patří ta, kterými 

přestáváme vnímat svět spojitě. Důvody jsou rozpory přímo 

ve společenském vědomí či rozpory uvnitř nás samých.  

Typickým šidítkem je pocit výjimečnosti (svatost, učenost, 

vyvolení, bohatství, úspěch, oblíbenost, moc). Zahltit se 

podobnými pocity, je patologická chyba, ale jedinec či 

skupina s ní dokáţe být mnohem úspěšnější, neţ pokud 

pocit nadřazenosti nemá. 

Nemoc civilizace se přelije aţ do takových projevů, ţe lidé 

sami sebe trápí dobrovolně hlady, ţe sami sebe bičují, nutí 

k sexuální abstinenci, nutí k učení se nesmyslných manter.  

Ti nejchytřejší, trpí nejvíc, to je paradox vědomí. Oni totiţ 

falešným snům civilizace věří nebo proti nim naopak bojují, 

obojí znamená jít těţší cestou. Nejchytřejší sny civilizace 

ignorují, nejhloupější je nechápou.  

----- 

Selským rozumem můţeme chápat, ţe pokud někdo nic 

nedělá, nechá se ţivit a jen rozjímá, asi to v pořádku není, 

ale pokud se mu klaní davy a nazývají ho svatým muţem, 

vlastní logiku zaţeneme, pokloníme se téţ. Tím systém 

upevníme. 

Selským rozumem můţeme chápat, ţe pokud drtivá většina 

zástupců lidu ţije z daní poplatníků, přitom jim jde v první 

řadě o vlastní prospěch, asi je systém vadný, ale pokud ho 

veřejnost vychvaluje a nazývá jediným správným, vlastní 

logiku zaţeneme, demokracii se pokloníme téţ.  

Chápeme spoustu věcí, ale máme strach to i sami sobě 

přiznat, pravdu potlačujeme, společenské názory přijímáme. 

Musíme to tak dělat, jinak bychom se dostali do sporu 

s vlastním společenským vědomím, s námi uznávanou 

vírou. 
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Dokonalé štěstí 

Kdo chce být dokonale šťastný, měl by se stát buddhistou. 

Pokud si ovšem představíme nesmírné bohatství Gautama 

Buddhy a skutečnost, ţe se ho vzdal, je těţko pro moderního 

člověka pochopitelné, co vlastně chtěl.  

Abstrakce buddhistů vypadá sloţitě, ale v podstatě je 

jednoduchá: Pokud nebudeme vnímat tělo, není nejmenší 

důvod, aby naše vědomí nebylo spokojené.  

Je to krajně logický výplod vědomí zahnaný aţ do absurdity, 

kterou společnost podporuje. Jedinec není dokonalý, musí se 

změnit, ale systém je nedotknutelný (tedy dokonalejší neţ 

jedinec). Je to stále stejné heslo, za které ţáčka pochválí 

kantor ve všech reţimech světa. Měnit sebe znamená 

posílit systém.  

I kdyby ve společnosti vládli největší zločinci a společnost 

se potácela z hladomoru do války, nikdo se ji nebude snaţit 

změnit, vychrtlý rolník se posadí vedle krvácejícího vojáka, 

blaţeně se usmějí, šťastně se ponoří do meditace, i kdyby do 

nich tlustý sáhib kopal. 

Individualismus je nemoc vědomí, přestoţe je příjemné ji 

mít, mohou si dovolit jí onemocnět jen lidé uţ nadbyteční. 

Pokud by jí onemocněli všichni lidé, vyhyneme. 

Hledat dokonalé štěstí, znamená zcela uvěřit chybám 

pojmů, stát se obětí slov, zahrát si tu nejobtíţnější roli, 

kterou stvořilo nemocné společenské vědomí. 

„Zemřu, co po mě chceš víc?“ táţe se svatý s očima 

upřenými k Bohu (císaři, oceánu vědomí, nekonečnému 

vesmíru, nikdy nekončícímu koloběhu zrození a smrti). 

Podvolit se společnosti i za cenu nejvyšší, je oddanost tak 

chvályhodná, ţe ji civilizace můţe jen a pouze blahořečit. 
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A: Štěstí bušmenů 

Lidé dnes ţijí ve třech odlišných formách sdruţování, k nim 

patří i odlišné formy vědomí. 

Bušmen se cítí spokojený, jen je li celý jeho kolektiv 

spokojený, má totiţ kolektivní vědomí, sebe vnímá jen jako 

součást celku.  

Ideálem pro kolektiv je nemít nepřátele, putovat ţírným 

krajem. Bušmeni aktivují své společenské vědomí jen na 

krátkou dobu. Snaţí se o splynutí s přírodou, stále víc se do 

ní noří, stále víc se stávají její součástí.  

Pokud bychom tento stav zastavili v čase a zapomněli na 

evoluční tendence, pak by bušmen nikdy společenské 

vědomí dál nerozvíjel, niky by se neusadil, a uţ vůbec nikdy 

by nestvořil velký sen civilizace. (Přesto to udělal.) 

----- 

Kolektiv a shromaţdiště je nejstarší forma existence 

lidského rodu, je starší neţ lidstvo samo, vyvíjela se miliony 

let.  

V kolektivu se ţije celý rok, na shromaţdištích jen pár dnů 

či týdnů v roce (Austrálie). Shromaţdiště mohou dokonce i 

zaniknout, výměna partnerů se provádí během setkávání 

dvou skupin (Afrika). 

Vědomí jedince je nastaveno tak, aby byla genetická 

různorodost jeho skupiny co největší, aby ji svým chováním 

i zvyky podporovalo. Ideálem různorodosti je, aby ţádné 

dítě nemělo stejného otce i matku. Rozvoj kolektivního 

vědomí je dominantním znakem pro celý lidský rod.  

 

Děti se učí, co jsou zač, jak si svou osobnost budovat, jak 

tolerovat ostatní, ţít s nimi, chápat je i sebe, prospívat 

kolektivu. 

 



                        163 19.6.2011 163 

B: Štěstí vesnic 

Vesnice vznikly jako důsledek společenského vědomí. Na 

shromaţdištích cest se lidské kolektivy usadily, tím se 

rozpadly, lidé přijali nový princip souţití.  

Zatímco bušmeni chodí krajem a dívky své rodiče opouštějí, 

ve vesnicích je to zcela opačně. Ţeny sedí ve vesnici, muţi 

jim nosí jídlo, pokud vesnici někdo opustí, bývá to muţ 

(lovec, válečník).  

Pokud je příliš mnoho lidí pohromadě, nevoní si, ţeny mají 

odlišně sladěné pohlavní cykly, neumí ţít souladem. 

Prastarý pud nahradilo souţití. Vědomí ţije z podstaty, 

kaţdou generaci ho kousek ubude, aţ se jednou zcela 

vytratí.  

----- 

Kultura vesnic se zachovala u Indiánů v Amazonii a u 

některých domorodých kmenů rovníkové Afriky, ţijí ve 

vesnicích (stovky osob).  

Společnost neumí izolovat kolektiv, netvoří se rodiny, 

potomky vychovávají všichni, soulad zanikl. 

Společenské vědomí je sice nadřazeno kolektivnímu, ale 

neumí rozvíjet moudrost ani inteligenci. Tolik lidí 

pohromadě musí mít konflikty, proto je hierarchie typická 

pro kaţdou vesnici. Existují v ní šamani, náčelníci, ţeny 

mají jiné postavení neţ muţi, existuje dělba práce.  

Typické je pro ni stádové jednání – to je zaloţeno na síle a 

konkurenci, kdo je jiný, je vystrkán. Tak jako v přírodě i zde 

vítězí silnější samci, ţádoucí samice, cení se druhotné 

pohlavní znaky, někdy i prvotní (viz gigantické chrániče 

penisu koteka a nambas). 

 Generaci za generací člověk své vědomí ztrácí, aţ zcela 

splyne s přírodou, vědomí vůbec nepotřebuje.  
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Děti se učí, jak si získat respekt, jak bojovat o svou pozici, 

jak si ji udrţet.  

 

C: Štěstí civilizace 

Civilizace vznikla díky nadřazenosti společenského vědomí, 

ale to ke stvoření civilizace nestačí, musí mít ještě svůj 

velký sen, co všechny lidi bez rozdílu spojuje, nutí je nebát 

se měnit přírodu. Kaţdá civilizace má své velké sny, které ji 

sjednocují. Kdo sní společný sen, ten je náš. 

Vědomí vnímá civilizaci ze tří naprosto odlišných zorných 

úhlů.  

Prvním je zorný úhel jeho kolektivu. Kolektiv bez hierarchie 

je nám nejblíţ, jedině on zná soulad, umí nám předat 

kolektivní vědomí, ale pokud ţije v jakékoli formě 

civilizace, rozpadá se. Aby mohly  existovat malé kolektivy 

i v civilizaci, potřebují být izolovány a chráněny. Proto 

vznikla instituce rodiny, bylo stvořeno izolované místo 

uprostřed civilizace pro mateřský kolektiv – domov.   

Druhým zorným úhlem je válka. Pokud civilizace válčí 

s jinou civilizací, musí stvořit hierarchii (stádo), bez 

hierarchie je armáda slabá. V armádě se poslouchá, bojuje, 

nemyslí, protoţe velitel myslí za vás. Stádo má společenské 

vědomí, umí se spojit v útočící celek, kdo je jiný, je 

vystrkán. 

Třetím zorným úhlem je rozvoj civilizace. Pokud civilizace 

neválčí, ale roste a vzkvétá, musí stvořit systém. 

Spravedlivý systém má za základ dělbu práce 

(společenstvo), bez ní není efektivní. Rozvoj společenstva 

vnímá člověk jako rozvoj svého nadání, aktivní 

prohlubování své specializace, snaţí se vyniknout, 

společenstvu prospět. 

Pokud by společenské vědomí zcela zvítězilo, jedinec by 

své vědomí ztratil, stal by se článkem společenstva.  
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Děti se učí, jak vyniknout, jak dodrţovat společenské role, 

jak radostně kaţdé ráno vstát a společně systém budovat. 

 

Tajní parazité civilizace 

Zatímco kultura bušmenů (kolektiv) ani vesnic (stádo) 

parazity nemá, civilizace je má od samotného počátku. Jsou 

to lidé, co vyuţívají chyb společenského vědomí. Například 

pokud má někdo strach o svůj ţivot, zotročí ho, pokud 

někdo věří slovům, manipulují s ním. 

Zatímco s cizími skupinami civilizace umí bojovat, protoţe 

vidí jejich odlišnost, s parazity bojovat neumí, parazit se 

skrývá. Mnohdy jsou to právě parazité, kdo civilizaci od 

počátku ovládají, do její podstaty zakódují chyby, ty je pak 

ţiví.  

Parazité se organizují podobně jako celá civilizace do 

skupin. Některé skupiny se povaţují za vyvolené (šlechta, 

urození, revolucionáři), další společnosti vědomě škodí 

(mafie, yakuza, triády), další svůj prospěch skryjí do 

velkých slov (boj za pravdu, víru, ekonomickou prosperitu). 

Zda „cizinec“ (parazit) společnosti prospívá či škodí, je 

někdy evidentní, ale jindy se škodlivost parazitů daří mnoho 

generací skrýt.  

Například pokud se jedna malá skupina povaţuje za 

vyvolenou, nemusí většině viditelně škodit po celé generace, 

můţe jí pomalu a jistě ubliţovat, sobě přilepšovat, aţ bude 

natolik silná, ţe ji v jediném okamţiku zničí. 

Parazité mohou civilizaci ovládat, směřovat ji tam, kam by 

sama nikdy nešla. Parazité ničí civilizaci, ale paradoxně to 

bývají oni, co dovedou ostatní donutit civilizaci budovat, 

stávají se symbolem civilizace (viz otrokáři v Athénách), 

nejdéle přeţívají (oligarchové dneška).  

Pokud civilizace parazita objeví, zabije ho. Tak jeden národ 

vyvraţdí druhý, přestoţe spolu ţili dohromady mnoho 
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generací. Latentní parazit je součástí chybného 

společenského vědomí, pokud rolníci svrhnou šlechtu nebo 

dělníci kapitalisty, zbaví se parazita jen na oko. Chybné 

společenské vědomí zákonitě vyprodukuje parazity nové, 

silnější o prodělané záţitky.  

Skupiny parazitů spolu vedou tajné války, civilizace je 

financuje. Ať vyhraje kdokoli, vítěz můţe být jen parazit. 

Dokonalý parazit zabít nejde, on je systém.  

Chyby ve společenském vědomí deformují celé epochy 

lidských dějin, mění historii kontinentů i globální civilizace. 

Metoda, jak se léčí chybné vědomí, je přitom naprosto 

jednoduchá: Stačí ho pochopit. 

 

Šťastný ţivot v systému 

Ráno vstanu, jdu do školy, pardon, do práce, za dvanáct 

hodin přijdu domů, najím se, ulehnu do postele, cítím se být 

svobodný. A druhý den zase vstanu, svobodně se rozhodnu, 

ţe půjdu pracovat do kamenolomu, protoţe to doopravdy 

chci. 

Jiný člověk před polednem vstane, posnídá kaviár se 

šampaňským, zavolá svého řidiče, aby ho odvezl na golf, 

večer se pobaví s přáteli v jednom ze svých paláců, vybere 

si osobu, se kterou ulehne tu noc do postele, po ránu ji 

z postele vykope, protoţe to doopravdy chce.  

Jedinec v civilizaci má povinnost být se svým postavením 

spokojen.  

Úvahy o tom, jak by mohl svět vypadat, aby bylo co nejvíc 

lidí šťastných, jsou naprosto nepřijatelné. 

Pokud jedinec vnímá, ţe mu systém nevytváří podmínky pro 

spokojenost, má dvě zcela opačná východiska z této situace: 

Za viníka povaţuje buď sebe nebo  naopak systém. 

Pokud ţáček ve škole sdělí panu učiteli, ţe svět je skvělý, 

ale lidé se musí napravit, dostane jedničku, ať to říká 
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v jakémkoli reţimu. Nic jiného si systém nepřeje. Součástí 

takového přesvědčení je pokora, poslušnost, osobní 

zodpovědnost vůči systému. 

Pokud někdo řekne, ţe lidé za to nemohou, ale systém se 

musí změnit, je systémem pokárán, později pronásledován, 

převychován či dokonce zabit. Je poukazováno na to, ţe byl 

špatný, hloupý, primitivní či jakkoli jinak nevyhovující.  

Jako nejčastější alternativou k vědomí patolízala či potíţisty 

bývá kompromis. Něco na sobě člověk změní, něco ze 

svých poţadavků ubere, snaţí se najít prostředí, které mu 

nejméně vadí, spokojeně v něm ţít.  

Kompromisy ničí lidské vědomí. Čím víc kompromisů 

přijmeme za své, tím méně toho vyřešíme, chyby navěky 

zakonzervujeme.  

Soubor kompromisů, chyb a nemocí společenského vědomí 

tvoří kulturu. Čím je kultura nemocnější, tím úţasnější díla 

vytvoří, tím víc lidí při budování nesmyslných děl zemře.  

----- 

Civilizace uznává chybný kód přírody: Zvítězit!  

Naproti němu stojí heslo kolektivu bez hierarchie: Netoleruj 

netoleranci, vše ostatní je povoleno. 

Evolučním trendem civilizace je roztáčet kolotoč síly do 

stále větších obrátek. Jediné, co systém činí jakţ takţ 

humánním, jsou zbytky kolektivního vědomí v kaţdém 

z nás.  
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10. Mrtvé sny 

Velké společenské sny mohou být jakékoli, ale musí v nich 

být obsaţena geniální chyba snu prvního: Všichni lidé bez 

rozdílu společně tvoří svět. Ve chvíli, kdy geniální chybu 

z našeho vědomí odstraníme, civilizace zemře. 

 

Civilizace, co zabíjí samy sebe 

Lidské vědomí musí mít důvody, proč civilizaci budovat. 

Zakódovalo je do velkých snů. Sny logiku nemají, proto 

lidem nezbývá, neţ vyzkoušet vše. Drtivá většina snů 

zanikne, přeţijí jen ty, které civilizaci stále posilují. 

Existovaly společenské sny, co ţily tisíce let, přesto 

zahynuly. Naprostá hloupost se začne dělat a funguje tak 

dlouho, aţ jednou úplně všem dojde, ţe to je nesmysl a 

přestanou to dělat. Idea se vyčerpá.  

Někdy mohou i skvělé sny zahynout jen proto, ţe si v nich 

určitá skupina lidí najde skulinku a začne na nich 

parazitovat. Je to jako u masoţravých květin, vyvinout se 

mohou a přírodu to nepoškodí, ale pokud přírodu ovládnou, 

zahyne celá říše.  

 

Pyramidy 

Vyčerpat společnost budováním nesmyslných děl, je typické 

nejen pro globální éru, ale i starobylý Egypt. Lidé svým 

snům věřili, začali je zhmotňovat, věřit stále víc. 

 Jejich první sny byly podobné tomu australskému, vnímali 

nebe a zemi, hada, co ţije v nitru země, věřili, ţe jednou 

vyjde na povrch, vše mrtvé oţije. Předka, který je tuto víru 

naučil, nazvali předkem všech Egypťanů, říkali mu Atum 

(Tem, Temu, Tum, Atem). 

Atum přišel z východu, svou cestu ukončil v místě, které se 

jmenuje Heliopolis (dnešní Káhira), tam se navţdy usadil, 

stvořil národ.  
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Oţivovat svět uměl Atum díky svému vědomi, Egypťané 

mu říkají „ka“. 

Stavitelé pyramid rozlišovali 5 druhů vědomí (ka, ib, ba, 

sheut, ren), vědomí „ka“ je to, co odlišuje mrtvého člověka 

od ţivého, kde „ka“ nebylo, tam se lidé měnili v kámen. 

Způsob, kterým kaţdý člověk své okolí vnímá, je jeho „ka“. 

Pánem „ka“ byl Khnum (Khnemu, Chnum) říkali mu 

vědomí řeky Nilu. Tak se člověk, jeho domovina, národ a 

příroda propojily v jedinou boţskou bytost.  

V egyptském pantheonu bohů stál po dlouhou dobu nejvýš 

bůh Ra, slunce bylo tělo boha Ra či také oko boha Ra.  

Podle pověstí spal v hloubce země v temnotě obrovitánský 

had, jmenoval se Apep.  Byl to tvůrce vesmíru.  

Apep a Ra spolu bojují den co den, jakmile slunce dopluje 

na konec oblohy, ponoří se do podsvětí a přes noc se prodírá 

na opačnou stranu, aby ráno mohlo vyjít na stejném místě 

jako den předtím. Během cesty bojuje Ra s nepřáteli. Pokud 

by se někdy stalo, ţe by Ra nevyhrál nad temnotou (Apep), 

slunce by nevyšlo, svět by zemřel. Na boji se podílí mnoho 

dalších bohů a bytostí, které jsou personifikací různých 

zvířat (převtělení člověka = našich předků = bohů).  

 

Společenské vědomí Egypťanů učinilo veliký objev - mraky 

netvoří sopka, ale slunce. Museli veliký sen předků 

pozměnit, vznikl kult slunce. 

Had (Apep) představuje lávu, pyramidy jsou sopky, na 

vrcholu pyramidy je však slunce (zlatá špička, co odráţí 

slunce). Slunce dává ţivot, do hada se člověk vtělí po smrti. 

Lidé se vtělují v různá zvířata, stejně jako se v ně vtělují ve 

snu o duhovém hadu Australané.  

Obţivnout můţe člověk jen díky hadovi, jako had se vyplazí 

skrze pyramidu, spojí nebe se zemí.  
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Tak pyramida spojila nitro země s nebem, smrt se ţivotem, 

byla prostředím, kde jsou bohové, zvířata i člověk spojeni do 

velkého koloběhu vesmíru.  

 

Chápat faraóna jako všemocného boha, nebylo pro vědomí 

lidí těţké, bůh je civilizace.  

Kněţí se stali nositeli velkého snu, chránili ho, dotvářeli, 

měli v rukou kromě stavby pyramid i znalosti budování 

sloţitého systému zavlaţování, válečné dovednosti, v jejich 

rukou bylo zlato celého Egypta i obchodní vztahy. 

Theokraté  stáli na vrcholku pyramidy moci, civilizace 

rostla a vzkvétala díky poznatkům, které si přivlastnila jedna 

společenská vrstva . 

Nechat znalosti střádané celou civilizací po generace 

v rukou jediné skupiny lidí, se ukázalo jako největší 

slabinou. Ve chvíli, kdy moc theokratů padla, zanikly 

vědomosti celé civilizace. Bylo to stejné, jako by se lidé 

vrátili o tisíce let zpět.  

 

Je paradoxem, ţe i v dnešní době vlastní drtivou část 

technologických znalostí jen několik globálních hráčů. 

Pokud by byli svrţeni tak dokonale jako kněţí ve starobylém 

Egyptě, globální společnost by se rozpadla, lidstvo by čekal 

ještě větší úpadek, neţ dávné Egypťany.  

 

Lidské emoce a vůle jsou skryty v srdci, Egypťané ho 

nazývali „ib“. Představuje naše vášně, naši čest, charakter, 

ale i temperament či typ člověka (válečník, cestovatel, 

otrok, vůdčí osobnost, duchovně zaloţený atd.). Člověk se 

musí snaţit, aby jeho přirozenost neškodila, musí se ovládat, 

měnit přirozenost, tím změní své skutky, změní svůj 

charakter -„ib“.  
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Bohem „ib“ byl Anubis. Jeho úlohou bylo rozhodnout, kam 

se po smrti odebere „ib“ zemřelého. Pokud bylo „ib“ 

zatíţeno větší vinou, neţ „ib“ otce bohyně Maat (bohyně 

pravdy, spravedlnosti, dobroty), seţralo ho v podsvětí 

monstrum v podobě krokodýla, hrocha nebo lva – Ammit. 

Pokud bylo „ib“ docela čisté, ţilo si svůj posmrtný ţivot. 

Jinými slovy: Duše prospěšných společnosti přeţije, duše 

hříšníků zahyne. 

Třetí součástí kaţdé osobnosti bylo to hmotné i nehmotné, 

co po sobě zanechal.  

Odkaz osobnosti se jmenuje „ba“, byly to například 

pyramidy, ale i vše, co naučil své potomky. Poučení pro 

další pokolení nezanechával jen člověk, ale cokoli 

význačného v přírodě, proto „ba“ mají i předměty. Budovat 

své „ba“ bylo povinností kaţdého Egypťana. Zemědělci 

budovali zavlaţovací systémy, zlepšovali plodiny, techniku 

obdělávání půdy. Jejich ba přeţívalo díky jejich dílu. Kámen 

byl materiálem, který nejlépe přenášel „ba“ na další 

pokolení, byl totiţ věčný. Faraón si mohl dovolit budovat 

své „ba“ z kamene, vesničan jen z hlíny.  

Pyramida byla symbol Nilu, ale i symbol společenského 

uspořádání, kdy faraón byl zlatý kryt na její špici. Záře 

slunce dopadající na pyramidu spojila nebe se zemí, ve 

svém nitru chránila to, co dělalo civilizaci nejsilnější – 

faraóna. Tak se celá pyramida stala „ba“ faraona, jednotlivé 

kameny byli „ba“ jeho lidu, celek byl „ba“ národa. Bohem 

„ba“ by se dal nazvat Osiris, ale v různých epochách se 

úlohy a důleţitost jednotlivých bohů měnily.  

Spojení vědomím člověka a jeho předků (ka), s charakterem 

člověka (ib) a jeho odkazem dalším pokolením (ba), vznikla 

trojice bohů, pro které Egypťané ţili.  

Egypťané vyznávali tisíce bohů, znát jejich historii bylo 

moţné jen pro učence. Nikdy nekončící koloběh přírody 
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nutil lidi připravovat se na smrt, protoţe bylo naprosto 

jasné, theokraty dokázané a všemi učenci stále dokola 

opakované, ţe ţivot po ţivotě existuje. 

Dalšími dvěmi veličinami, které byly součástí člověka, byl 

jeho stín (sheut) a jeho jméno (ren).  

Měl li člověk stín (sheut), žil. Budování soch bylo 

budování stínů člověka, podobně to bylo s kresbami. Čím 

víc soch, sošek a kreseb zobrazovalo jedince, tím déle mohl 

ţít jeho stín.  

 

Podobné snahy najdeme u moderního člověka v touze být 

focen, hrát ve filmu, proslavit se. Virtuální podoba ţije místo 

člověka, je současně na mnoha místech, jako by člověk ţil 

víc ţivotů, nikdy nemusel umřít. 

 

Jméno (ren) člověka mělo magickou moc, označovalo jeho 

osobnost posmrtně, ale za ţivota mohlo být zneuţito. 

Tajemství spojené se jménem je hra, kdy navenek vystupuje 

člověk jako maska, co se skrývá pod ní, ví jen jeho nejbliţší 

(rodina).  

 

Ukrývání vlastního já je budování image. Například ţeny se 

malují, nahrazují části těla umělými výrobky, přijmou 

příjmení svého manţela, navenek se mění. Zatímco 

v kolektivu byla přetvářka zakázána, ničila soulad, tak 

v civilizaci je podstatou společenského chování.  

 

Egypťané věřili, ţe strhnout společenskou masku lze tak, ţe 

člověka nazveme jeho skutečným jménem. V tu chvíli před 

námi stojí ve své nahotě, stává se vůči lidem kolem  

bezbranným. Skutečné jméno (ren) tedy bylo tajné, znali ho 

jen nejbliţší přátelé a rodina, ale nahlas ho nevyslovovali. 

Posmrtně se podstata člověka musela odhalit, hra skončila, 



                        173 19.6.2011 173 

proto se „ren“ psalo na sarkofágy, hrobky a předměty, co 

zemřelému patří na věky věků. 

Ţádná jiná velká civilizace nemá takto rozkvetlou představu 

o duchovní síle člověka, ţádný společenský sen nezmizel 

z vědomí lidí tak dokonale. Není nikdo, kdo by na něj 

navázal.  

Společenský sen byl od samotného počátku defektní, přesto 

trvalo tisíce let, neţ zanikl. Celá civilizace se vyčerpala 

budováním nákladného snu. Aţ do dob globalizace 

nákladnější sen jiná společnost snít nesvedla. 

 

Představy, co zabijí  

O čtyři tisíce let později vznikla na Jukatánském 

poloostrově podobná stavba, jakou byly egyptské pyramidy. 

Postavili ji Májové uprostřed města Chichen Itza, říká se jí 

„El castillo“ nebo Kukulkánova pyramida.  

Kukulkán byl opeřený had, bájná bytost, která se objevuje i 

v dalších kulturách Ameriky (u Aztéků se jmenuje 

Quetzalcoatl). Byla to bytost, co se sice plazí po zemi, ale 

umí i létat, spojuje zemi s nebem. Had stvořil zemi, naučila 

lidi obdělávat půdu, je symbolem dobra. 

Pyramida je postavena tak, ţe v den rovnodennosti při 

západu slunce se vytváří stín v podobě hada, který se plazí 

po schodech pyramidy nahoru, aţ zmizí. Vypadá to, jako by 

Kukulkán oţil, vystoupal po schodech na pyramidu, pak se 

vznesl k nebi, změnil se ve hvězdu.  

 

Představa, ţe po smrti se člověk spojí s hadem a tím stvoří 

zemi, déšť a propojí nebe se zemí, se u Májů změnila na 

rituály, ve kterých byli obětováni lidé. Oběti podle Májů 

neumíraly, ale oţívaly v nitru země, slouţily hadovi, tím ho 

posílily. Čím víc obětí, tím větší je úrodnost země, tím je had 

spokojenější a dá víc deště, ţivota. Náboţenská demagogie 
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dosáhla svého vrcholu, ničila své vlastní lidi jen proto, ţe 

věřili v nesmyslný sen. Chyba ve vědomí společnosti zabila 

celou civilizaci.  

 

Krutost je spojena s nesvobodou, bez nich by nevznikla 

drtivá část velkých staveb. Donutit lidi, aby pracovali, aby 

se podřídili hierarchii, vyţaduje nátlak. Jak velký musí být, 

záleţí nejen na víře lidí, ale hlavně na jejich historii.  

Zatímco v civilizacích, ve kterých se lidé naučili ráno vstát a 

celý den pro dobro společnosti pracovat, dalšího nátlaku 

netřeba, dělníci se jen nasměrují k té práci, kterou civilizace 

povaţuje momentálně za nejdůleţitější, tak ve 

společnostech, kde slunce a hvězdy určují čas, kde si kaţdý 

sní svůj sen a civilizace je mu k smíchu, lidé pracovat 

nechtějí. Pak je třeba vynaloţit veliké úsilí, aby se bosonozí 

bohové změnili na shrbené poddané, co den za dnem staví 

systém. Budování velkých děl bylo a je spojeno s lidským 

utrpením, je provázeno smrtí, nemocemi, násilím.  

----- 

Aztékové mají obdobnou pověst jak Májové, podle ní se 

opeřený had Quetzalcoatl dostal aţ do Mexika, kde stvořil 

domovinu pro celý národ, on sám shořel v nádherném ohni, 

jeho popel se přeměnil na ptáka a vzlétl k nebi, jeho srdce se 

přeměnilo ve hvězdu.  

 

Jako by se australská pověst o hadovi, co stvořil zemi, déšť 

a spojil tak nebe se zemí, objevovala v tisíci obměnách po 

celém světě. Hvězda, ve kterou se had vtělí, je planeta 

Venuše (Jitřenka, Večernice), její vztah k Plejádám byl pro 

stavitele Teotihuacánu klíčový.  
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Hejno kobylek 

Hunové jsou národ, který chov dobytka a kočovnictví dotáhl 

k největšímu rozkvětu. Postupně osídlil rozsáhlá území, 

zaloţil mnoho států Mandţuskem počínaje, přes Mongolsko, 

dnešní Kazachské republiky aţ po Maďarsko. Kočovníci 

přicházeli z východu, jejich síla převálcovala staré 

civilizace, změnila dějiny Asie i Evropy. 

Kaţdý kmen, který se usadil, zmenšil kočovníkům jejich 

ţivotní prostor. Tak spolu po tisíciletí soutěţily dvě 

koncepce, které smísit dohromady nebylo moţné. 

Mongolské a tatarské kmeny byly kočovné, ve chvílích, kdy 

jim chyběl prostor, se vydávaly na válečné výpravy. 

 Jejich mytologie není tak košatá jako mytologie usedlých 

civilizací, nikdy se do jejich čela nedostali theokrati ani 

filosofové, pouze silní a zdatní válečníci.  

Kde vítězí síla, tam moudrost umírá. U kočovných kmenů 

nenajdeme touhu po harmonii jako mají japonské „kami“, 

nenajdeme zde propracované filosofie typické pro Čínu, 

bojovníci vyznávají jediného boha.   

Jmenoval se Tanri (bůh modré oblohy) či Bai-Ulgan.  

Bai-Ulgan spojuje zemi s vesmírem, vše ţivé s neţivým, 

dokonce je tvůrcem duhy, ale do nebe nelétá, jezdí do něj na 

svém koni. Jediní lidé, kteří mohou s bohem hovořit, jsou 

šamani.  

Bůh byl jako vojevůdce, o jeho záměrech se neuvaţovalo, 

šamani řekli, zda bůh schvaluje jejich počínání, věřící 

poslechli. Nahoře je nebe, dole peklo, na jedné straně je tělo, 

na druhé duše, nic mezi není. 

 Jsi s námi, nebo proti nám? Válečník nemá čas myslet, 

musí fanaticky poslouchat. Jednoduchost vidění světa se 

promítala do všeho, co kočovníci dělali.  

Při dobývání Dţingischánem byla pouţívána taktika spálené 

země. Zaloţit obrovské poţáry, lesy změnit na pastviny, 
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úrodná pole na step, vypálit vesnice i města a vyhladovět 

obyvatele, to byla předehra k boji, ve kterém kočovníci 

neprohrávali. Po poţárech se obrovská území měnila na 

pastviny. 

Některá dobytá území se změnila v poušť, uţ nikdy osídlena 

nebyla, další by trvalo osídlit celé generace, snad proto po 

vítězství nenásledoval rozkvět nové civilizace, ale kolaps 

systému.  

Samotný sen se ukázal jako chybný. Lidé v něm nepochopili 

přírodu, putování krajinou zaměnili s neustálým pohybem 

vpřed. Ţe za sebou nechávají spoušť, neřešili, věřili jako 

mnoho globálních ekologů, ţe nekonečný pochod nikdy 

neskončí a příroda si bez dotyku lidské ruky poradí sama.  

Na nic podobného nevěřili rolníci, ti viděli, ţe přírodu tvoří 

oni, ţe bez nich se změní na lidem nepříznivé prostředí. Po 

osídlení nových území přijali kočovníci jinou víru, na Bai-

Ulgana zapomněli. 

 

Africké přírodní národy 

Mezi jiţní Afrikou a severní existuje civilizační propast. 

Zatímco sever byl dle mytologie osídlen po souši z východu, 

jih musel být osídlován mnohem dříve, nejspíš po moři 

přímo z Austrálie. Mezi vznikem kolektivního vědomí a 

rozvojem společenského existuje časový schod v řádech 

milionů let.  

Zatímco na sever Afriky přišly kmeny, které měly 

společenské sny a svou civilizaci, na jih připluly kmeny, 

které nemají velký sen, netvoří civilizace, dokonce si ani 

neumí podmanit přírodu. 

Lze předpokládat, ţe osídlení jihozápadní Afriky muselo 

proběhnout ještě před vznikem velkého snu společenského 

vědomí. Změna vědomí, ke které došlo v Austrálii u skály 
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Uluru, která spojila všechny lidi a přikázala jim ničit vše, co 

jim škodí, se v Africe nikdy neudála.  

Je pravděpodobné, ţe první vlny osídlenců patřily ke 

skupinám, které rituál ohně z Austrálie vyhnal. Jihoafrické 

kmeny se nepovaţují za tvůrce přírody, neznají kult ohně, 

naopak se snaţí s přírodou splynout. Africká příroda je 

dodnes plná predátorů člověka, plná nástrah a nemocí, 

člověk se v ní nikdy nespojil v boji proti zvířecím 

nepřátelům, kmeny válčí proti sobě.  

Bez velkého snu civilizací jsou cizí lidé jako lovná zvěř. 

Války mezi kmeny rozparcelovaly Afriku, strach a násilí 

ovládly vědomí  a ovládají ho dodnes.  

----- 

Kolektivy lidí tvoří velice podobné kolektivní vědomí, ať uţ 

ţijí kdekoli.  

Pospolitosti bušmenů v Africe jsou uspořádány do skupin 

bez hierarchie. Dnes zůstalo jen nepatrné torzo přírodních 

národů, které jsou navíc trvale ohroţované civilizací kolem 

nich. Mateřské kolektivy mají svá území, ale ta jsou 

obrovská, putují krajinou, sledují tahy zvířat, nestaví 

vesnice, nemají nic, co nedokáţí unést. Děti si celé dny 

hrají, neučí se, nepomáhají dospělým. Dospělí většinu dne 

rozmlouvají, jen nepatrnou část „pracují“, tedy loví či 

sbírají, co se dá jíst. 

Podle bušmenů všechno, co vidíme, je jenom vnějšek. Tak 

jako má zvíře své vnitřnosti, tak má i kaţdá věc včetně větru 

a deště svůj vnitřek. Zda ho nazveme duchem či duší, 

důleţité není, podle bušmenů se můţe duch od člověka 

odpoutat, vtělit se do zvířete, jiného člověka, putovat i bez 

těla jako vítr.  

Podle afrických bušmenů ţil kdysi člověk a zvířata 

pospolitě, nerozlišoval věci ţivé a neţivé. Pořádek či 
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duchovní podstata se jmenovala Kaang, zajišťovala zábavu 

a pospolitost.  

 

Kaang  lidem zakázal dělat oheň, protoţe kde je oheň, tam 

se objevuje bolest a násilí. Jednou se ale stalo, ţe slunce 

zapadlo a člověk se tmy vylekal. Zapálil si oheň, aby ve 

skupině viděli jeden na druhého, tím vystrašil zvířata, ta 

utekla od člověka, uţ se nikdy nevrátila. Jakmile se ve světě 

objevila nedůvěra, rozdělili se lidé na různé skupiny, na 

odlišné rody, které se jeden druhého bojí.  

 

Kaang zakazuje lidem obdělávat půdu a chovat zvířata, 

protoţe to je krok proti přírodě, Kaang je součástí kaţdého 

člověka i přírody, ţít ve shodě s přírodou, je podstata 

velkého snu bušmenů. 

Takového boha bychom mohli nazvat ztělesněním 

kolektivního vědomí, nesnaţí se vysvětlit vznik světa, o 

civilizaci ani nesní. Kolektivní vědomí je dětské, přátelské, 

proti systému nemá šanci bojovat. 

O křesťanech bušmeni říkají, ţe jsou jako kudlanka 

náboţná, sepnuté ruce při motlitbě jim připomínají způsob, 

kterým loví kořist. Snad i další zvyky velkého hmyzího 

predátora si ztotoţňují s křesťany, kteří jejich krajinu 

ovládají. 

 

Kočovníci v pralese 

Pygmejové v Africe jsou také kočovníci, jsou to skupiny, 

které tvoří rody a kmeny. Přestoţe cestovat pralesem je 

značně obtíţené, mají svá rozsáhlá teritoria, ţijí v malých 

skupinkách (rodinách).  

Skupiny jsou opět bez hierarchie, hledat u nich velké sny 

civilizací, nelze, mají rozvinuté jen kolektivní vědomí. 

Jedinci jsou moudří a svou inteligenci generaci za generací 
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zvyšují, ale civilizaci nebudují. Tanec a zábava dokáţe 

vyplnit velkou část jejich dne.  

 Podobně jako jiné přírodní národy uznávají princip, co 

spojuje veškerou přírodu i lidi, nazývají ho „Jengi“.   

Jednoduchost této představy je pro kolektivní vědomí 

typická, v něm tajemné nadpřirozeno nemá místa. Znalost 

lesa, lovu a vlastního postavení v přírodě je víc, neţ jakékoli 

společenské vědomí.  

Sţít se s přírodou, znamená nezaloţit civilizaci.  

 

Vědomí usedlého stáda 

Podobně jednoduché představy najdeme u indiánů v povodí 

Amazonie. Podle nich je to, co vidíme, jen vnějšek, vše má i 

svůj vnitřek. Křesťané ho nazvali duchy, proto si indiáni 

vymýšlejí příběhy o duších řeky, stromů, zvířat, ale ve 

skutečnosti jen říkají své zkušenosti o vnitřku přírody. 

Křesťanům se představy o duších líbí, je to pro ně důkazem, 

jak primitivní indiáni jsou, oni ještě nepochopili, ţe duch je 

jenom jeden.  

Místo slova duch by se ale dalo hovořit o „kami“ jak ho 

vnímají Japonci, to má k představám Indiánů mnohem blíţ, 

neţ křesťanští duchové. Některé kmeny dokonce věří, ţe po 

smrti člena rodiny se jeho duchovní podstata přenese na 

jeho nejmladšího potomka (obdoba převtělování). 

Tyto kmeny neputují krajinou, kaţdá vesnice má své přesně 

stanovené teritorium, svůj vztah k sousedům, často i 

nepřátelský.  

Mladí lidé z vesnice někdy odcházejí, chlapci stejně jako 

dívky. Přesun k sousednímu kmeni je přirozený, zpravidla 

se lidé znají, mají tam své přátele či vzdálené příslušníky 

rodiny. Mnohdy mladí zůstanou u sousedního kmene po 

pořádání slavností, případně poté, co přinesou do vesnice 
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něco k jídlu či nějaký lék (drogu), „zapomenou“ se domů 

vrátit.  

Jsou vesnice, co mají ve svém středu veliký společný dům 

pro ţeny a veliký společný dům pro muţe. Kromě toho jsou 

po obvodu vesnice další domy, které nikomu nepatří, ale 

lidé se do nich z různých důvodů uchylují (chtějí samotu, 

léčí se, rodí atd.). 

Tato forma souţití není jedinou skupinou bez hierarchie, 

není ani mnoho skupin, ve vesnicích hierarchie je, projevuje 

se v nich stádové jednání - kdo je jiný, je vystrkán. 

V komunitě vesnic se rodiny neoddělují od celku, soulad 

nastane jen mezi matkou a dítětem, kolektivní vědomí se dál 

nerozvíjí, člověk nemoudří. Společenské vědomí nestvořilo 

sen o nadřazenosti lidí, nesjednotilo tak všechny lidi, 

nevytváří civilizaci, jen umoţnilo stvořit pravidla souţití. 

Jako by se vědomí člověka generaci za generací 

spotřebovávalo.  

Typické je pouţívání halucinogenů, které mají za úkol 

vymýtit z těla zlé síly. Pouţívání těchto látek kontrolují 

šamani, umí změnit náladu lidí během transu, vést je a 

pomáhat jim sám sobě porozumět.  

 Lidé jsou šťastni a nic jako je civilizace nechtějí. Humor je 

přítomný celý den, výchova dětí je velká zábava, práce je 

neznámý pojem.  

Tato forma kultury vesnic se obejde bez obdělávání půdy i 

bez chovu domácích zvířat. Lidé a příroda splynuly v jediné.  

Vědomí stále ţije, ale k nevědomosti má uţ jen malý 

krůček.  

Evoluce pokračuje do všech stran, inteligence se u jedněch 

rozvíjí, u  druhých vyhasíná, vědomí je stále brilantnější, ale 

jinde stále matnější.  
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11.  Abrahámova náboţenství 

Copak je těţké uvěřit, ţe ty jsi ten vyvolený? Jen my budeme 

navěky spaseni a všichni ostatní v pekelných mukách 

zatraceni. Tak věř! My jsme víc, naše Pravda zvítězí! 

 

Abrahám ( Abram, Ibrahím) 

Představte si stěhování národů. Lidé ztratili své teritorium, 

ztratili své vůdce, ztratili své pověsti. Válka za válkou se 

ţenou krajinou, jednou vyhraje ten kmen, podruhé jiný, 

potřetí zůstane jen modla, kmeny se promísí, zotročí. Čí bůh 

přeţije, toho národ zvítězil. Jen jeden národ byl natolik 

moudrý, ţe nedal svému bohu sochu, zakázal ho malovat, 

pojmenovat, aby ho nešlo porazit, znesvětit, zničit - národ 

Abrahámův.  

Národ se nepozná podle předků a potomků, stmeluje ho 

jediné - společenské vědomí.  

Tak jako Aboridţinci věřili, ţe oni jsou v přírodě výjimeční, 

tak monotheisté věří, ţe oni jsou v civilizaci výjimeční. 

Bůh beze jména se stal ideologickým trumfem. Jako by 

najednou byli všichni ostatní bohové jemu podřízeni, jako 

by národ Abrahámův byl nadřazen všem národům. Boha 

beze jména nic, nikdo a nikdy nepřekoná, ani atomová válka 

ne.  

----- 

Sen o svém národě, který nikdo nemůţe zničit, je sen o 

bezpečí. Je to nádherný sen plný lásky a sounáleţitosti, ale 

jak dosáhnout ve světě plném násilí bezpečí? Odpověď mění 

lásku v nenávist, dělí svět na dva nesmiřitelné tábory – my 

kontra oni. 

Pro Abrahámova náboţenství jsou typické jednoduché 

představy. Celý svět stvořil jediný Bůh, lidé mají jedinou 

mámu a tátu, naše společnost je ta jediná správná, kdo je 

hodný, přijde do nebe, kdo je zlý tak do pekla. Porovnávat 
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tyto představy s duchovnem hinduistů, egyptským 

náboţenstvím či vírou starého Řecka a Říma,  by bylo 

stejné, jako porovnávat kupecké počty s teorií chaosu.  

Judaismu, křesťanství a islám se od všech ostatních 

náboţenství velice liší – jsou sebestředné. 

Judaismus ztotoţnil Boha se svým národem, jen oni jsou 

vyvolení, všichni ostatní jsou Bohem zatracení.  

Křesťané dali šanci uvěřit kaţdému. Kdo neuvěří, skončí 

v pekle. 

Muslimové jsou povoláni ohněm a mečem přesvědčovat 

nevěřící, obracet je na víru pravou, tím je spasit i proti jejich 

vůli.  

Tak do všech tří náboţenství byl zapsán nesmiřitelný 

konflikt – my víme víc, naše vědomí je to jediné správné. 

 

 Lze si snad představit horší uráţku, neţ kdyţ vám někdo 

sdělí, ţe se navěky věků budete škvařit v pekle? Je to esence 

nenávisti i pohrdání, nejhorší moţná pohana všech dob. 

Kdyţ nejsi s námi, tak …Ţádné slovo není dost vulgární. 

„Já za nic nemohu, prostě věřím,“ svatý úsměv. 

Kdo k církvi nepatří, právě byl uraţen nejhorším moţným 

způsobem. Pochopil to? Chápe to kaţdý judaista, křesťan, 

muslim? 

 

Bůh nemůţe mít jméno, protoţe je jediný, tudíţ se jmenuje 

Bůh. V tuto chvíli vznikl pojem monotheismus. Kdo nevěří 

v jednoho boha, je polytheista. Snad poprvé byla pouţita 

slovní finta, kdy se stvoří nové názvosloví, ale my se od 

počátku nazveme jinak, tím se oddělíme od zbytku, jejich 

označení je vnímáno pejorativně (jsou to pohané, barbaři, 

dţaurové). Stejná finta byla později pouţita ve Velké 

francouzské revoluci i za komunismu, jedny nazvala 

feudály, druhé nevolníky, jedny označili za komunisty, 
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druhé za kapitalisty, jedni jsou dobří, druhé samotným 

názvem urazíme. 

----- 

Podle Bible ţil Abrahám před čtyřmi tisíci lety v městě Ur 

v Mezopotámii (dnešní Irák). Ve svých 75 letech odešel na 

západ do Hebronu, kde se stal váţeným muţem a také zde 

zemřel ve svých 175 letech.  

Abrahám (otec mnohých národů), měl za ţenu Sarai (Sára), 

která byla o deset let mladší a oba měli stejného otce. Jejich 

manţelství bylo dlouho neplodné, proto se dohodli a 

Abrahám zplodil dítě s její sluţkou Hagar.  To mu bylo 99 

let, dítě se jmenovalo Izmael (jeho potomci jsou Arabové). 

V 90 letech se Sáře narodil syn, jmenoval se Izák (jeho 

potomci jsou Ţidé). 

Sára zemřela v 127 letech, Abrahám se znovu oţenil a měl 

dalších 6 dětí. 

Tolik legenda, kterou nezpochybňuje ţádný věřící v Boha. 

Věk Abraháma je zaráţející jen do chvíle, neţ si uvědomíme 

souvislosti. Adam zemřel ve věku 930 let, jeho syn Seth ve 

věku 912 let, Metuzalém dokonce ve věku 962 let. Podle 

pověsti se  dlouhověkost podle hříchů potomků generaci za 

generací zkracovala aţ do doby nedávné.  

Dnes se však věk prodluţuje. Nenápadně se tak naznačuje, 

ţe globální svět vrací lidi do ráje.  

 

Pověsti o dlouhověkosti předků se objevují v mnoha 

kulturách, mají jednoduché vysvětlení. Naši dávní předkové 

neznali čísla, nepočítali ţivot na roky, ale na události. 

Dokud civilizace nebyla, neexistovalo vědomí jedince, jen 

kolektivní vědomí, to bylo stejně staré jako kolektiv sám. 

Kolektiv ţil mnoho generací, ale povaţoval se stále za stejný 

kolektiv. Čísla si do pověstí lidé dosadili spekulativně aţ 

dodatečně.  
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Nepřemýšlet, vědět 

Vědomí člověka a bůh spolu nemají nic společného, bůh je 

otec, který tu vţdy byl, stvořil všechno, ve všem je obsaţen. 

Bůh je Pravda a za tu se bojuje, vše ostatní je leţ (ďábel). 

Idea jediného boha je jasná, řízná, nekompromisní. Kdo zná 

svaté texty, je vzdělanec, kdo je nezná, nemůţe se s ním 

rovnat. 

Nad Bohem se neuvaţuje, prostě je a basta fidli. Kdo 

uvaţovat chce, pak jen nad různými nuancemi danými tím 

jeho konkrétním náboţenstvím, protoţe odchýlit se byť jen 

o kousíček, znamená být navěky zatracen.  

Přestoţe všechna tři náboţenství věří v jediného Boha, od 

nepaměti spolu vedou svaté války. Jejich ideologie jsou 

nesmiřitelné, ale pochopit proč, je velice obtíţné. 

Mluví li věřící o Bohu, jako by byl nad realitu povznesen, 

jako by věděl víc, neţ všichni kolem. Nadřazenost, 

vyvolenost či osvícenost je charakteristickým znakem 

Abrahámových věřících. 

Všechny postuláty skryté ve snu o hadu a duze jsou 

zachovány, aţ na jedinou maličkost – ne všichni lidé, ale 

jen někteří se po smrti stanou nesmrtelnými.  

Boj o to patřit k vyvoleným, je bojem o ţivot, přinesl víc 

mrtvých, neţ jakákoli jiná ideologie. 

Toto pojetí monotheismu má vţdy svého proroka (Mojţíš, 

Jeţíš, Mohamed) a svaté písmo, které je boţí vůli, tudíţ je 

neměnné, neporušitelné a diskutuje se pouze o tom, jak ho 

co nejlépe naplnit (Tóra, Evangelium, Korán).  

 

Ráj 

Podle všech Abrahámových náboţenství stvořil Bůh svět i 

člověka za 7 dní. Prvním člověkem byl Adam, ţil v ráji, 
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z jeho 13. ţebra stvořil Bůh Evu. Pro spáchání dědičného 

hříchu byli vyhnáni z ráje. 

Následuje přesný popis 19 generací potomků Adama a Evy, 

co kdo udělal a proč, aţ se dojde k Abrahámovi.  

Samotné pověsti jsou velice poučné, symbolizují lidské 

vlastnosti, touhy a představy o světě, jsou strhujícími 

příběhy, často podloţeny historickými fakty. Brát je 

doslova, není moţné, přesto se o to mnozí pokusili. 

Důvodem, proč se dodnes snaţí někteří najít „chyby“ 

v bibli, je následný vývoj justice v evroamerické civilizaci, 

kdy se přísahá na bibli a citace z bible jsou předkládány při 

soudním přelíčení jako argumenty. Obdobná tradice platí i 

pro svaté texty judaistů a muslimů. 

 

Doslovné chápání svatých textů je jako kdyţ se dítě snaţí 

dokázat rodičům, ţe šaty nenosí jen proto, aby mu nebyla 

zima.  

 

Judaismus 

Judaismus je malé náboţenství a nikdy nemůţe být větší, 

smí ho totiţ vyznávat jen Ţidé. Povaţují se za přímé 

potomky Abraháma.  Ţidé věřili v mnoho bohů, uctívali kult 

bohatství, dodrţovali animistické rituály, aţ časem se stali 

monotheisty. Prvním bohem ţidovského národa by Jehova 

(Jahve), bůh beze jména ho nahradil. 

 Ţidovský národ byl rozptýlen, integrován do jiných kultur, 

stal se součástí mnoha států, ale nikdy s nimi nesplynul. 

Těţko najdete jediný gen, který by byl jedinečný pro 

jakýkoli konkrétní národ, zvláště u národů rozesetých po 

světě je jejich příslušnost k národnosti vysloveně duchovní, 

o genetické příbuznosti nemůţe být ani řeč.  
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Přesto lidé věří v jedinečný Abrahámův gen. Je to hrubá 

chyba vědomí, kdo ji uvěří, stává se obětí černobílého vidění 

světa.  

 

Ţidovský národ ve skutečnosti sjednocuje víra, stvořila 

odlišné vnímání světa. Aby Ţidé svou identitu neztratili, 

praktikují zvyky v nezměněné podobě dodnes. Uprostřed 

států a mnohonárodnostních kultur ţijí se svými zvyky.    

Nelze se narodit jako Ţid a nesmět být judaista, je ovšem 

moţné být nevěřícím Ţidem a během ţivota kdykoli 

k náboţenství přistoupit (stát se judaistou). Naopak nikdo, 

kdo se jako Ţid nenarodí, nemůţe být judaista, pokud 

k náboţenství nekonvertuje. 

Na konvertování jsou sloţitá pravidla, kromě 

bezpodmínečného přijetí halakach (přijetí zvyků, zákonů, 

tradic), je u muţů nezbytná obřízka, obvykle čtení talmudu 

v hebrejštině (ţidovský zákon), rozhodně koupel v mikvi 

(rituální lázeň), členové ţidovské komunity se za něj musí 

zaručit, stává se girujem (nemá všechna práva jako rodilý 

Ţid), ztrácí svou starou rodinu, dostane nové jméno. 

V historii přestupovali k judaismu celé kmeny, pokud bylo 

jejich náboţenství (většinou křesťanství) zakázáno. 

Nositelem dědičného ţidovství je vţdy ţena, existují přesná 

pravidla na to, kdo je rozený Ţid, jaké funkce můţe 

v komunitě zastávat konvertita a jaký statut budou mít děti 

konvertity.  

Jsou i přesná pravidla na manţelské souţití, která jdou aţ do 

nejintimnějších detailů. Ţena je například v době 

menstruace nečistá, muţ se jí nesmí dotknout dřív, dokud 

neuplyne týden od ukončení měsíčků, nikdy ne však dřív, 

neţ deset dní od počátku měsíčků, a aţ poté, co ze sebe 

smyje nečistotu koupelí v posvátné mikvi. Jsou přesná 
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pravidla, jak velká musí být mikev (min. 762 l), jaká musí 

být voda atd.  

S jídlem je to obdobné, má li být košer, musí se připravovat 

podle přísných pravidel, přípravy se nesmí účastnit nikdo, 

kdo není Ţid, dokonce se nesmí jídla a surovin ani dotknout. 

Z masa nejsou povoleni draví ptáci, plazi, jíst se smí jen 

přeţvýkavci a sudokopytníci (košer není velbloudí, koňské, 

vepřové, králičí atd.). Krev není košer, zvíře musí být 

vykrveno rychle a důkladně, proto poráţku musí provádět 

šochet (schválený ţidovský řezník), který zvíře neomráčí, 

ale zaţiva vykrví, navíc některé partie zvířete vůbec 

nepouţije (zadní čtvrtě). Maso se musí následně solit a 

máčet ve vodě. Při přípravě se musí přísně oddělovat nádobí 

na maso a mléko, samostatně se skladovat i mýt.  

Celý ţivot je svázán do pravidel a tradic, nad jejichţ logikou 

nikdo neuvaţuje. 

----- 

Judaismus a národ jedno jsou, proto je vznik ţidovského 

národa stejně důleţitý, jako jejich víra. Ţidovský národ 

vznikal z patriarchů, kteří ţili v Egyptě. Byli však 

utlačováni faraónem, proto se rozhodli z Egypta utéct. 

Během útěku se formoval národ.  

Násilí, strach, hlad, nenávist, hrůza, to vše bylo zakódováno 

do Boţího zákona (Tóry).  

Křesťané boţí zákon přejali, je v bibli veden jako starý 

zákon. Ţidé ho nazývají pěti knihami Mojţíšovými: Berešít 

(Na počátku) – Genesis, Šmot (Jména) – Exodus, Vajikra (A 

on zavolal) – Levitikus, Bmidbar (Na poušti) – Numeri, 

Dvarím (Slova) – Deuteronomium. 

 

Uráţky, nenávist, zabíjení, nepochopení 

V historii se s ţeleznou pravidelností opakují pogromy na 

Ţidy. Napříč všemi státy, epochami, společenskými systémy. 
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Během pogromu majoritní společnost ničí majetky judaistů, 

vyhání je, vraţdí. Vrcholem těchto násilností je nacistický 

holocaust (šoa), kdy bylo systematicky a postupně 

vyvraţděno asi 8 milionů Ţidů.  

Otázka, proč zrovna Ţidé, se vrátí jako bumerang: Proč 

křesťané? Copak se nepořádaly i hony na křesťany? Copak 

nebylo křesťanství v mnoha Asijských zemích zakázané? 

„Ale to máte jednoduché, své lidi kaţdý upřednostní!“ 

A právě tento jednoduchý princip starý jako civilizace sama 

je příčinou uráţek, násilí, pogromů, holocaustu.  

„Já jsem něco víc. Za to nemohu, je to dědičné, generacemi 

dané.“ 

Ţidé nebo Árijci? Vyvolení nebo nadlidé? To je přece jedno! 

Samotný způsob uvaţování je defektní, ostatní urazit nebo i 

pokořit či dokonce zabít.  

 

Křesťanství 

Křesťanem se můţe na rozdíl od judaistů stát kaţdý, kdo 

uvěří v Boha a nechá se pokřtít. Uvěřit lze třeba i vteřinu 

před smrtí, coţ zajistí vstup duše do království nebeského.  

Podle knihy zjevení (Apoštol Jan, nový zákon, apokalypsa ) 

dojde ke konci světa, boţí armáda se setká s tou pekelnou u 

Armagedonu, vše bude zničeno, jen vyvolení budou 

zachráněni. Pokud této vizi někdo uvěří, nelze se mu divit, 

ţe před smrtí pro jistotu přestoupí na křesťanství.  

Křesťané toho někdy zneuţívají, na smrtelné posteli, kdy je 

starý a nemocný člověk zcela oslaben, ho přesvědčí často 

nejen k přijetí víry, ale i k darování svého majetku církvi.  

----- 

Bible má dle křesťanů starý a nový zákon, přičemţ ten starý 

je v podstatě Tóra a nový je Evangelium (pojednává o ţivotě 

a činech Krista).  
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Ke svatým knihám bývá řazena i Píseň písní. Je povaţována 

za vyznání víry k Bohu. Napsal ji král Šalamoun, coţ byl 

panovník, který neuznával monogamii, měl 700 ţen a 300 

konkubín, snad proto ji můţeme obdivovat jako milostné 

verše. 

Vedle boţí trojice (otec, syn, duch svatý), existuje pantheon 

svatých. Mnozí křesťané tak sice zdánlivě věří v Boha, ale 

praktikují víru tak, jako by věřili v konkrétního svatého, 

patrona jich samých. Tím se pro některé polytheismus slil 

s křesťanstvím.  

Svatých je bezpočet, noví jsou stále kanonizováni.  

Křesťané uráţí jediným slovem:„Věříš?“ 

Nelze odpovědět správně, ať odpovíš tak či tak, někoho 

urazíš, někoho proti sobě poštveš. Nesmiřitelná otázka je 

vyhlášením války.  

Nevinný princip, co změnil charakter euroamerické 

civilizace, co změnil celý svět a mění ho dál.  

 

Boţí spravedlnost  

Pro křesťany je důleţité i to, o čem se nemluví a co se neučí. 

Křesťané došli nejdál v propojení moci duchovní a světské, 

výsledkem byla absolutní totalita, bez které by feudální 

systém v Evropě nemohl existovat.  

Svatá říše římská (Sacrum Romanum Imperium) byla 

dokladem toho, jak si papeţ představoval svou moc. 

Sjednocovala mnoho národů, celou střední Evropu, měla 

ambice šířit se na veškerý křesťanský svět. V prosazování 

své ideologie neváhali křesťané vyhlašovat jednu svatou 

válku za druhou, křiţáci likvidovali nejen neposlušné 

panovníky v Evropě, ale rozhodli se obsadit i Svatou zemi, 

tedy dnešní Palestinu a Izrael.  

Dodnes vystupuje hlava katolické církve jako svatá bytost 

ověšená zlatem, nevídaným bohatstvím a mocí. Jeho 
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chování, řeč i vystupování je symbolem, bez kterého by 

křesťanství bylo jiné. Po dlouhá staletí se snaţil být 

nadřazen evropským panovníkům, ti se mu museli klanět, 

uctívat ho, odvádět mu finanční prostředky. Pokud se jim to 

nelíbilo, následovala odveta v podobě válek, nájemných 

vraţd, politikaření, inkvizice. Tisíce hranic po celé Evropě 

upalovalo čarodějnice, procesy, které je provázely, byly 

ukázkou, jak Evropané vnímají sen o právu a pořádku.  

Křesťanští nesou v čele procesí symbol děsivého utrpení, ale 

zpívají o lásce a odpuštění, jako by něco jiného říkali a něco 

jiného dělali. 

Způsob uvaţování věřících stvořil novou formu 

společenského vědomí, z ní vznikla západní civilizace.  

----- 

Křesťané se dělí na pravoslavné a římskokatolické, ti druzí 

dál na evangeliky a katoliky. Anglikánská církev je zcela 

z tohoto dělení vyjmuta, je samostatná od dob královny 

Alţběty. Pak tu jsou protestanti (luteráni), kvakeři, církev 

husitská, mormoni atd. Vznik církví často provázely války, 

mnohdy se vlekly po celá staletí, devastovaly rozsáhlé 

oblasti Evropy. 

Neválčilo se o víru, křesťanství bylo jediné povolené 

náboţenství, válčilo se o způsob víry. 

 Jen díky křesťanství došlo ke genocidě na celých 

kontinentech (Afrika, Amerika, Austrálie). Křesťanská víra 

unifikuje, cokoli je odlišné, to pohltí a tím to zničí. 

 

Desatero boţích přikázání (dekalog) 

Křesťané uznávají stejná přikázání jako judaisté, ovšem ti je 

někdy dělí na první kamennou desku Mojţíšovu, která 

ochraňuje víru (existuje jediný bůh, neber jméno boţí 

nadarmo, cti dny sváteční) a druhou desku, která je 

mravním kodexem (nepokradeš, nezabiješ, nezesmilníš). 
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Mravní kodex je universální, platí ve všech civilizacích od 

samotného počátku prakticky v nezměněné podobě. 

Dekalog je však v něčem výjimečný, jako první ideologie 

zakomponovala do mravního kodexu i propagaci církve 

(ochranu víry). Je to jako by mezi fyzikální vzorečky byla 

vloţena reklama na pana učitele. Metoda, kdy se vedle sebe 

dá jednoduchá pravda a reklama, se od těch dob pouţívá 

zcela běţně. Mnoho lidí uţ ani nevnímá, ţe se něco 

takového kolem nich děje.  

Novinkou je forma příkazů. Nejedná se o filosofická témata, 

která by šlo chápat odlišně, ale o rozkazy od Boha. Skutečně 

věřící je jako dítě, které se nesmí ušpinit.  

----- 

Judaismus se opírá o starý zákon, ve kterém je mnoho 

příkladů porušování boţích přikázání a spoustu „prohřešků“ 

se nakonec ukázalo jako zásadních pro splnění boţí vůle či 

dokonce přeţití národa. Porušovat přikázaní, je dle Judaistů 

boţí vůle. Jejich způsob uvaţování je komplikovanější neţ 

křesťanský či muslimský.  

Křesťané vnímají desatero doslova, nesmí ho nikdy porušit. 

Pokud ho ovšem přece jen poruší, stačí se vyzpovídat, svých 

činů politovat a je jim odpuštěno.  

Tato metoda je velice účinná pro různé profese, které mají 

přímo v popisu práce porušování přikázání. 

Díky tomu mohli křesťané zotročovat černochy, zakládat 

misie, cítit se vyvolení a všechny ostatní převychovat  

k obrazu svému.  

Islám nemá desatero, přesto je v Koránu nepřímo obsaţeno. 

Muslimové nectí dvojí morálku, chovají se podle zákonu 

šaría, dalším vodítkem jim je ţivotopis Mohameda, neboť 

co činil on, bylo a je správné. 
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Korán  

Podle islámské tradice byl text Koránu zjeven proroku 

Muhammadovi bin Abdullahovi prostřednictvím anděla 

Gabriela. Muhammad (Mohamed) byl posledním člověkem-

prorokem, který byl obdarován boţským zjevením.  

Podle bible měl Abrahám syny Izmaele a Izáka. Potomci 

Izmaele jsou  Arabové, potomci Izáka jsou Ţidé. Přesto není 

islám na rozdíl od judaismu nacionální náboţenství, 

v Alláha mohou věřit všichni. Arabové se nepovaţují za 

vyvolený národ, vůči ostatním národům jsou tolerantní. 

Původně věřili Arabové v mnoho bohů, z nichţ nejznámější 

byl bůh měsíce. Mnoho tradic tohoto náboţenství přijal 

islám za své (klanění se směrem k Mekce, půst, znak 

měsíce).  

Islamisté našli v bibli důkazy o tom, ţe prorok podobný 

Mojţíšovi, jehoţ příchod starý zákon předpověděl, není 

Jeţíš, jak tvrdí křesťané, ale Muhammad (hoden chvály).  

Disputace o výkladu bible jsou staré jako Abrahámova 

náboţenství.  

Islám je jediné velké náboţenství na světě, ve kterém je 

válka povaţována za svatý čin a kde násilí ve jménu víry je 

povaţováno za hodno následování. Kaţdý, kdo nevěří 

v Alláha, je pro muslimy horší jak potulný pes. 

----- 

Korán je svatý text, který byl uchován v úplné a původní 

verzi bez sebemenší změny ve stylu nebo dokonce 

v interpunkci. Je to text, který sestavili andělé v nebi a pak 

ho diktovali ve zjeveních v průběhu 23 let Muhammadovi, 

je povaţován za dokonalý po všech stránkách, kaţdá sútra  

se skládá z dokonalých veršů, které připomínají libozvučné 

mantry. Samotné slovo korán pochází od slova „qara´a“ , 

coţ znamená recitovat. 
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Je určen jen a výhradně věřícím v Alláha, pokud někdo 

nevěří, pak jen ten, jemuţ Bůh srdce zapečetil a přes oči 

clonu poloţil, ten, pro kterého je určen trest hrozný. 

Korán není příběh, je to motlitba. Roky se předával pouze 

v ústní formě, pak bylo všech jeho 114 súter sepsáno.  

Korán se nedá pochopit, musí se ním ţít. Kdo si přečte 

všech 6237 veršů, změní se navţdy.  

Korán je čistý a jasný text o víře tak bezmezné, ţe i 

pochybnost o něm a jeho dokonalosti se stává zločinem. 

Vedle koránu stojí jeho výklad „sunna“, který zahrnuje i 

souvislosti mezi zjeveními a skutky proroka.  

 

Prorok 

Muhammad je po všech stránkách dokonalý, jeho činy jsou 

dokonalé a vše, co kdy vykonal, je hodné následování. Tak 

jako u všech Abrahámových náboţenství i zde se zachází do 

nejmenších podrobností, jsou známá místa, jména a citace, 

aby se mysl věřících dala zahltit slepými fakty.  

Sírat Rasúl Alláh (Ţivotopis Alláhova proroka) od Ibn 

Isháka je nejstarší zaznamenanou biografií.  

Je to poutavý příběh psaný tak ţivě a skvěle, ţe se od něj dá 

stěţí odtrhnout.  

Otec Mohameda byl Abduláh bin Abdul-Mutalib, ale zemřel 

dřív, neţ se mu syn narodil. Matka Alláhova proroka Amina 

vybrala pro syna chůvu, jmenovala se Halima. 

Jeho děd Abdul Mutalib byl vůdce kmene Kurajských, 

stráţců svatého města Mekka.  

Ve svých dvaceti letech se Prorok se strýcem Andul 

Talibem účastnil „války zkaţených“. 

Ve dvaceti pěti letech si vzal bohatou obchodnici Chadídţu, 

pro kterou předtím pracoval. Prorok jí dal jako věno dvacet 

velbloudů. Chadídţa porodila Muhamedovi sedm dětí (al-

Kasima, al-Tajiba, al-Tahira, Ruqaju, Zajnab, Um Kulthum 
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a Fatimu), během jejího ţivota neměl jinou manţelku, aţ po 

její smrti se znovu oţenil.  

Muslimský letopočet začíná dnem, kdy Mohamed opustil 

Mekku (hidţra), odešel do Medíny (původně Jathrib). 

Samotný útěk je povaţován za svatý čin, kdy byla přetrhána 

stará rodová pouta a začala být budována nová. 

Obracet nevěřící na víru Mohamed uměl, například svému 

strýci řekl, ţe pokud nekonvertuje na islám, usekne mu 

hlavu. Strýc (Abu Sufjan) přijal islám a byl za to odměněn. 

Prorok a jeho vojska se neštítili zabít kaţdého „nepřítele 

Alláha“. 

Při taţení proti Byzancii jeho vlastní vojáci zaostávali, 

umírali hlady a ţízní, Prorok pravil: „Nechte je být, pokud si 

to Alláh přeje, zachrání je, pokud ne, tak nás jich nadobro 

zbavil.“ Dnes bychom to nazvali necitelností a fanatismem, 

ale pro muslimy je to víra v boţí prozřetelnost. 

Kdo se podvolil platit daně a přistoupil na islám, tomu byl 

ponechán majetek, vliv i moc, kdo se nepodvolil, byl zabit. 

Snad proto na islám přestupovala celá města, bez boje se 

vzdávala Mohamedovi. 

Mohamed byl prostý kovář, z ničeho zbudoval armádu, 

sjednotil všechny Araby, dal vzniknout nejrychleji se 

šířícímu náboţenství dnešní doby. Vysvětlit něco takového 

jinak, neţ zázrakem, snad ani nelze.  

Islám je poslední Abrahámovo náboţenství, dalo by se 

nazvat válkou za víru pravou. 

 

Sloupy víry muslimů 

Muslimové neuznávají desatero, mají svých pět sloupů 

víry. Jsou to šaháda (víra), salát (motlitba), zakát 

(dobročinnost), saum (půst), hadţdţ (pouť do Mekky). 

Některé směry islámu kladou na stejnou úroveň jako je pět 

sloupů víry i dţihád (svatý boj). 
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Džihád se dělí na čtyři druhy: 

 1. Dţihád srdcem (al-dţihád bi´l-kalb) – Přemáhání hříchu, 

projevy zboţnosti. 

2. Dţihád jazykem (al-dţihád bi´l-lisán) – Podpora a šíření 

misijní činnosti islámu.  

3. Dţihád mečem (al-dţihád bi´l-sajf) – Vedení válek za 

obranu islámu. 

 4.Dţihád rukou (al-dţihád bi´l-jad) – Pomoc potřebným, 

charitativní činnost.  

Význačný čin zaručí muslimovi okamţitý vstup do nebe a 

v den svatého soudu, kdy povstanou všechny duše a bude se 

soudit kaţdý jejich čin, myšlena či úmysl, budou bojovníci, 

kteří zemřeli ve jménu dţihádu, navěky spaseni.  

Islám nehlásá nenásilí, ale bezmeznou víru, ochotu ji šířit 

všemi moţnými prostředky, třeba za ni i zabíjet a být zabit. 

 

Tato myšlenka je předchůdcem myšlenky sjednocení 

veškerého lidstva pod jedno centrum. Je to jako by jedno 

společenské vědomí chtělo mít jednoho císaře (boha). 

Muslimové ovšem nejsou předchůdci globalizaci, za tu jsou 

zodpovědná obě zbylá Abrahámova náboţenství. 

 

Hadţdţ 

Dva miliony muslimů z celého světa se sejdou kaţdoročně 

v Mekce na velkou pouť. Cílem jejich nákladné a dlouhé 

cesty je Kabba, coţ je svatyně starší neţ islám. Nachází se 

na dvoře Velké mešity, je potaţena tmavým brokátem 

(kiswa) s vyšitými texty z koránu, její dveře jsou vysoko 

nad zemí, aby do nich poutníci nemohli vejít, v její stěně je 

zabudován černý kámen, kterého se snaţí muslimové 

dotknout (stačí jen symbolicky). Kámen je rozbitý, 

stříbrnými hřeby zadrátovaný. Původně byl bílý, ale za ty 
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roky zčernal od hříchů muslimů, kteří se k němu přichází 

modlit. 

Kabba stojí na místě, kde kdysi bývala socha boha Hubala 

(bůh Měsíce), coţ je podle některých Alláh (al-láh = jediný). 

Později na stejném místě vystavěl svatyni Adam, po potopě 

světa svatyni vystavěl Abrahám se svým synem Izmaelem. 

Muslimové chodí kolem Kabby, rozmlouvají s Alláhem. 

 Jejich další cesta vede k pramenu Zamzam, který vytryskl 

na místě, kde Izmaelova ţena Haghar našla z boţí vůle vodu 

pro svého syna. 

Muslimové opakují cestu Haghar, pijí z posvátného 

pramene.  

Dalším místem, které navštívit musí, jsou tři kamenné pilíře 

(dţamry), které představují satana. Muslimové na ně házejí 

sedm kamínků (opakovaně), tím satana odhánějí (tradice 

starší neţ islám). Právě při tomto obřadu došlo k tragédiím, 

kdy byly stovky lidí ušlapány, proto byly pilíře zvětšeny, 

před nimi vystavěn patrový most, na kterém se shromaţďuje 

současně aţ milion muslimů.  

 

Šaría 

Islámské právo je dané Alláhem, je nezměnitelné a 

nediskutovatelné. Hledat v něm spravedlnost srovnatelnou 

s římským právem, nelze, jiná pravidla platí pro muţe, jiná 

pro ţeny, hierarchie společnosti je vepsána do kaţdého činu 

muslima. 

Například o manţelství říká šaría toto: Muţ, který má dost 

peněz, se má oţenit, aby rozmnoţil své potomky, muţ, který 

má touhu se oţenit (mj. i sexuální touhu), ale nemá dostatek 

prostředků (na dar nevěstě a ţivobytí), by měl drţet půst, 

aby se zbavil ţádosti. O citech či dokonce lásce ani slovo. 

Ta v manţelství být nemusí, mnohdy ani nemůţe, protoţe 
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ho lze domluvit i bez souhlasu nevěsty (rozhoduje otec 

nevěsty a otec otce nevěsty). 

Ţena a muţ si nikdy nemohou být rovni, to ale neznamená, 

ţe ţena není v islámu váţená a uctívaná, právě naopak. 

Uznat hierarchii a podvolit se jí, je jistota, která nikomu 

neubliţuje, nikoho nevyvyšuje, společnost stabilizuje.  

Šaría rozděluje všechny skutky muslimů na dobré, 

indiferentní a špatné. Za ty dobré se sluší věřícímu odměna 

při posledním soudu, za ty špatné je potrestán. 

Cílem šaríi je sdělit pravidla ţivota, které stanovil Alláh 

všem lidem. Islámské právo vychovává, trest přijít ani 

nemusí, pokud jsou činy souzeného ve shodě s boţím 

zákonem, můţe být dokonce i posmrtně odměněn. Pokud 

ovšem se člověk dopustí například krádeţe, můţe mu být 

useknuta ruka, pokud zabil, bude zabit, pokud zesmilnil, 

bude ukamenován. 

Šaría je sice zákon pro všechny muslimy, ať ţijí kdekoli na 

světě, ovšem výklad šaríi není ani zdaleka jednotný. 

 

Válečný způsob uvaţování 

Boj a víra Abraháma k sobě patří jako muţ a ţena. Někdy je 

války vidět, jindy se odehrávají pouze skrytě, ale vţdy se 

válčí.  

Náboţenská demagogie neničí v prvním plánu své lidi jako 

například náboţenství starověkých Egypťanů či Májů, ničí 

cizí lidi. Pokud ale zvítězí nad všemi vnějšími nepřáteli, 

pohotově si najde vnitřního nepřítele, stvoří se sekty, řády, 

nesmiřitelné církve, které spolu bojují, laik nikdy nepochopí 

proč. Mí lidé a cizí lidé, tak je to tradicí dané, bohem 

posvěcené. Vedle vyvolených musí zákonitě být i 

nevyvolení, jinak není v co věřit. 
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Syndrom dokonalého vítězství je podstatou Abrahámových 

náboţenství. Na konci dlouhého řetězce válek a slavných 

vítězství zůstane jediný národ, jediná víra. Víra se zákonitě 

rozdělí, pravověrní budou válčit proti odpadlíkům tak 

dlouho, dokud bude proti komu bojovat. Dokonalý vítěz 

porazí všechny, nebude nikdo, kdo by mu odporoval, nikdo, 

kdo by uměl věřit lépe, oddaněji a osvíceněji neţ on sám. 

Dokonalý vítěz zůstane dokonale sám.   
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12. Bohyně vychytralosti 
Šalba a klam vstoupily do společenského vědomí 

v Athénách. Mocní se ukryli za bohy, společenské vědomí 

dobyli vychytralí vojáci. Tajné války se rozhořely naplno a  

zuří dodnes. 

 

Globální sen o demokracii  

Není moţné ţít v civilizaci a nikoho neutlačovat. Není 

moţné uznávat hierarchii a neuznávat nadvládu menšiny 

nad většinou.  

Sen o demokracii je sen, ve kterém dav věří, ţe tvoří systém. 

Jako to stejné, jako by četa pěšáků uvěřila tomu, ţe jsou četa 

generálů. 

 Sen si zcela podmanil vědomí dnešní civilizace. První 

demokracie, na kterou se globální sny navíjejí jako vlna do 

klubíčka, je právě ta aténská.  

Sen začíná krásou antického města, slunnou oblohou, 

bělostnými pláţemi, starobylými ruinami, vrší se na něj hory 

textů, učenosti a století diskusí, ale také jistota, ţe se o 

Aténské demokracii nic nového uţ nikdy nedovíme, je 

mrtvá přes dva tisíce let.  

Máme ideální základy pro budování globálního snu.  

Kouzlo boţských Athén opředeme báchorkami, vloţíme do 

nich něco, co tam nikdy nebylo, stvoříme pohádku pro 

dospělé. 

V pohádce jsou zakódovány chyby vědomí, pochopit, proč 

vznikly, je klíčem k jejich odstranění.  

----- 

Zatímco na východě se budovaly velké říše, západ byl 

neobydlený. Osídlování neprobíhalo tak, ţe by staré velké 

říše posunovaly své hranice, ale spoustu malých kmenů 

bloudilo krajem, bojovaly spolu, některé se domluvily, 

usadily. Jediným svobodným člověkem byl voják, kdo nebyl 
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voják, byl otrok nebo jeho souţící. Pocit ohroţení, trvalé 

násilí uvnitř kmenů a neustálé boje mezi kmeny zcela 

změnily vědomí člověka – moudrost degenerovala. 

Díky tomu, ţe byl poloostrov Atika dostatečně izolován od 

silných civilizací, mohl zde proces tvorby městských států 

probíhat samostatně, jako by se lidstvo vrátilo v historii 

nazpátek, jako by si vznik státu od samého počátku na 

novém území zopakovalo.   

Byla stvořena nejprimitivnější forma válečné civilizace.  

Tak jako se naši předkové po tisíce generací shromaţďovali 

kolem dominantních kopců, co jim připomínaly sopky 

(Uluru), tak se i městské státy (polis) často rozkládaly kolem 

kopců (Akropolis). 

 

Nejstarší řečtí bohové 

Vedle válečných dovedností si kmeny přinesly ze staré 

domoviny i starou mytologii.  

Atéňané věřili, ţe nejstarší bohové pocházejí z nitra země, 

ţijí pod ní, chrání svět, umí vytvářet hory a obrovské 

mořské vlny, dokáţí ničit celé ostrovy a zase je tvořit. Titáni 

jsou silou Země. Matkou všech titánů byla matka země, 

jmenovala se Gaia.  

Řekové tvrdili, ţe člověk prošel pěti různými epochami: 

Zlatá doba, stříbrná, bronzová, hrdinná, ţelezná.  

I. Ve zlaté době ţili lidé společně s bohy, byli jim tak 

podobní, ţe snad i bohy byli. Lidé ţili nesmírně dlouho, po 

smrti se změnili na bohy. Hlavním titánem byl Kronos. 

Titáni zplodili nové bohy, vyzdvihli je nad zemi, usadili na 

nejvyšší horu – Olymp. Jako jejich vládce byl stanoven syn 

Krona, bůh Zeus. 

Rozdíl mezi titány a zemřelými téměř neexistoval, aţ Platón 

začal zemřelé nazývat démony (daimon) a přisoudil jim 

odlišné vlastnosti neţ titánům i olympským bohům. Díky 



                        201 19.6.2011 201 

fascinaci středověké Evropy Platónem se z této představy 

vyvinuli křesťanští démoni se zlými úmysly, tedy duchové 

zemřelých, později zombí.  

 

Řecká představa má se sny Aboridţinců mnoho společného, 

vulkanická činnost je had sídlící v nitru Země (Titáni, 

později uţ jen had Python). Lidé svou chůzí oţivují svět, tedy 

jsou i bohy, po smrti se na bohy mění. Oţivnutí hada 

vyţaduje sopku, tou je hora Olymp zahalená do mraků 

(kouře).  

 

II. Doba stříbrná začala vystoupáním bohů z podzemí na 

Olymp. V ní se lidé doţívali kratšího věku. Útlé mládí trvalo 

sto let, lidé nepracovali, ale vzájemně spolu rozmlouvali a 

často se i svářili. Noví bohové chtěli, aby je lidé uctívali, ale 

oni to odmítli. Za bezboţnost byli potrestáni, stali se 

bludnými dušemi podzemí. Tímto byla ukončena rozluka 

lidí od bohů, ţádný Řek se za boha povaţovat nemohl. 

Vládcové v řeckých městských státech nebyli bohové, ve 

vnímání lidí měli daleko k císařům a králům Egypta či 

Persie, byli to lidé jako kaţdý jiný. Stát nebyl posvátný, zato 

bojové ano. Státy spolu válčili, ale bohy měli stejné 

(podobné). 

 

Druhé období mluví o porušení tradic, tím lidé přestali 

tvořit svět, stali se obyčejnými smrtelníky. Noví bohové uţ 

nejsou příroda (její síla, Titáni), civilizace se od přírody 

oddělila, za boţí je povaţována uţ jen civilizace (pletichy 

olympských bohů). 

 

III. Doba bronzová byla plná válek a těţkostí. Lidé po 

smrti končili v temné Hádově říši. 
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IV. Doba hrdinů byla doba pověstí a velkých činů lidí. 

Duše hrdinů končily v Elysiu, coţ bylo místo, o které se 

staral samotný Zeus. Toto místo je podobné egyptské 

mytologii, kde tráví duše svůj posmrtný ţivot.  

 

V ţádné jiné mytologie se o hrdinech nemluví, samotný 

pojem svědčí o rozvoji individuálního vědomí, lidé uţ 

nepovaţují za normální obětovat se pro svůj kolektiv, ten 

nejlepší uţ není vůdce a nebojuje za svůj národ. Jedinec se 

povaţuje za střed světa, nemyslet jen na sebe, je najednou  

hrdinství.  

 

V. Poslední doba je železná, v ní je spoustu utrpení, 

nemocí a zášti, lidem se vede zle. Bratr bojuje s bratrem, 

děti si neváţí rodičů, musí být nastolena pravidla. Kdo 

pravidla nectí, po smrti jeho duše trpí, kdo pravidla uznává a 

činí dobro, je po smrti odměněn.  

 

Je zde popsán klasický zánik kolektivního vědomí, 

společenské vědomí ovládá hierarchie. Jedinec neví, jestli 

má být ego hráč, hrdina nebo hledat soulad. Tuší, ţe něco je 

špatně, ţe nové generace vnímají společnost odlišně, ale 

netuší proč. 

 

Konec lidstva nastane ve chvíli, kdy lidé nedokáţí odlišit 

dobro od zla. V tu chvíli je uţ bohové nedokáţí chránit, lidé 

propadnou temnotě.  

 

Nerozlišit dobro od zla znamená nemít společný sen o 

civilizaci. Dle pověstí Aboridţinců byla na počátku temnota, 

země byla rovná a mrtvá, lidské vědomí ji oţivilo. Podle 

mytologie Řeků však vědomí kráčí generaci za generací 

zpět, jednou se vytratí, člověk zhloupne natolik, ţe opět 
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upadne do zvířecí nevědomosti, lidé opět  propadnou 

temnotě. 

 

Had Python 

Jako posledním symbolem doby, kdy bohové sídlili pod 

zemí, byl had Python. Putoval skrze nitro země, ale ven uţ 

nevylézal, nespojoval se s nebem, netvořil mraky a ţivot. 

Bohové se museli od hada oddělit. Stalo se to ve chvíli, kdy 

bůh Apollón zabil hada Pytona. Tím skončila stará doba 

Titánů, nastala nová éra krásných boţstev. 

Pouze v Delfách existuje skulinka, kterou Apollón probodl 

svým oštěpem Pytona, jen skrze ni dokázali kněţky 

rozmlouvat s bohy, vidět do budoucnosti.  

Delfská věštírna určovala osudy velkých říší od Egypta přes 

Persii aţ po Řecko. Ústy jejich kněţek vznikla například 

ústava Sparty, předpověděly Alexandru Velikému jeho 

vítězství, ale údajně také označily Sokrata za 

nejmoudřejšího muţe antiky. Kněţkám tedy nebylo moţno 

věřit (případně nelze věřit Platónovi).   

Hlavní kněţka se jmenovala vţdy Pýthia. Chrám Pýthie stál 

na křiţovatce dvou geologických zlomů, toto místo bylo 

povaţováno za mýtický „pupek světa“, bylo jediné na světě, 

bylo označeno kamenem (omphalus). 

Samotné místo, kde seděla kněţka, bylo pro ostatní 

smrtelníky nepřístupné. Z prasklin ve skále stoupaly plyny 

(etylén), které uváděly kněţku do transu. Etylén je inhalační 

narkotikum, dokonce se pouţívalo v medicíně. Pokud není 

dodrţena hladovka, vyvolá zvracení, pak halucinace, 

narkózu. 

Kněţky byly mladé dívky, údajně panny, pravidelně se 

měnily.  Předpověď se prováděla jen v určité dny, kněţka se 

na ně musela připravit (postila se). Pokud nebyl rituál 
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dodrţen, bohové se zlobili, mohli kněţku zabít. Popisovány 

jsou situace, kdy se kněţka udusila vlastními zvratky.  

 

Boţská dohoda 

Prapůvodním smyslem vědomí je okolí poznat, pochopit, 

předvídat. Pro Aboridţince je svět jeho snová cesta, zákony 

přírody jsou jeho zákony.  

Pro Athéňana se centrem úvah stal jeho městský stát, 

vědomí se pohrouţilo do jeho vlastní společnosti. Jak ale 

odhalit pravidla společnosti, kdyţ je tolik moţností?  

Zatímco kolektivní vědomí ţádná pravidla nepotřebuje, 

společenské vědomí na pravidlech stojí. Zákony přírody 

člověk ovlivnit nemůţe, je tedy logické, ţe i společenská 

pravidla musí stanovit vyšší moc - bohové.   

V Atice ţily čtyři národnostní kmeny, místo aby proti sobě 

bojovaly jako dřív, spojily se i v dobách míru do jediné 

společnosti. Mír byl zaloţen na vyváţené dohodě, nikdo 

neovládl ostatní, neustále se muselo jednat a o kaţdé 

maličkosti dohadovat. Pokud by nedošlo k dohodě, 

nastoupila by válka mezi kmeny.  

Dohoda o míru mezi kmeny rozdělila kaţdý kmen na deset 

rodů (phylae), kaţdý z deseti rodů se díky lásce k číslům 

rozdělil na třetinu (tritties)  a usídlil se  ve třech různých 

oblastech Atiky, tím se rody promíchaly.  

Kaţdá ze třiceti tritií byla rozdělena na 140 statků o různé 

velikosti podle toho, jakou hodnost v armádě měl muţ, 

respektive jak bohatý byl vlastník statku. Tímto 

komplikovaným dělením byla stvořena společná armáda ze 

všech kmenů, ale také tím bylo zamezeno sporům.  

Místo jednoho krále byli králové čtyři, respektive 30 

vysokých šlechticů (velitelů).  

Dohoda o neměnných hranicích statků zabezpečila mír, ale 

také zamezila růstu rodin. Nikdo nesměl vyhrát, síly všech 
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čtyř kmenů musely být trvale vyrovnány. Vojáci se cítili 

nadřazeni nad ţenami, nad poraţenými i otroky, pěstovali si 

své sebevědomí, přeměnili ho na systém. 

Člověk je dokonalý, má povinnost stvořit systém a měnit 

ho. Cesta, jak to dělat, se jmenuje demokracie. Demokracie 

je vláda nejsilnějších ve svůj vlastní prospěch, je boţí.  

Uráţka boţstev byla tím nejhorším moţným proviněním, za 

něj byl moţný jen jediný trest – smrt. Urazit demokracii 

(bohyni) znamenalo zemřít, ale i pouhý náznak nesouhlasu 

mohl znamenat vyhnání z Athén (ostrakizace).  

 

Ekklesia prováděla jednou ročně ostrakizaci (tajné 

hlasování). Nejprve se veřejně hlasovalo, zda je v daném 

roce potřeba a pokud byla, pak na hliněný střep (ostraka) 

napsal kaţdý ze shromáţdění jméno, které nejvíc škodí 

Aténám. Sešlo li se více jak 6 000 hlasujících, pak byl 

„vítěz“ tajného hlasování vypovězen na 10 let z Atén. 

Majetek ostrakizovanému zůstal, dokonce se mohl v době 

nepřítomnosti nechat zastupovat či se na zvláštní výnos 

vrátit. Původně to mělo být opatření proti nastolení tyranie, 

ale vyuţívalo se hlavně v politickém boji. 

Občané se sdruţovali do skupin podle příslušnosti ke kmeni 

(politické straně). Lidem, kteří na shromáţdění odmítali 

chodit, se říkalo idiot.  

 

I samotní velitelé a nejuznávanější lidé Athén bývali nařčeni 

z uráţky boţstev, to bylo vnímáno jako snaha o rozvracení 

státu, tedy smrtelné nebezpečí pro boţskou mírovou 

dohodu, za coţ byl jediný moţný trest – smrt. Tak postupně 

museli z Athén utéct nejmocnější muţi říše (Alkibiades), ale 

i staří a nemocní starci si museli dávat pozor na ústa, jinak 

neunikli trestu smrti (Sokrates).  
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Jak volí otrokáři  

Představa, ţe by na význačné místo mohl být zvolen 

jakýkoli občan, je mylná. Státní funkce kopírovaly 

historicky osvědčenou monarchii, kaţdá funkce příslušela 

určité třídě. Snad poprvé v historii se majetek povýšil nad 

rod. Tento moment byl později kopírován globální 

civilizací, kdy státní příslušnost není ani zdaleka tak 

důleţitá, jako výše konta. 

.Stát se prytanem (50 nejmocnějších funkcionářů) směla 

jen nejvyšší šlechta (pentakosiomedimnoi), přímé daně 

musely odpovídat produkci nad  25 000 kg plodin (pět set 

bušelů – odtud jejich název). Nazvat tyto lidi tyrany by bylo 

na místě, vlastnili desítky otroků, jejich statek byl 

organizován na principu násilí, nesvobody a útlaku. 

V armádě to  byli velitelé.  

Za Solóna existovaly jen tři třídy, tato nejvyšší třída vznikla 

oddělením se nejbohatší šlechty od ostatní šlechty. 

Do druhé třídy (hippies) patřili otrokáři, co do státní kasy 

odváděli ročně přímou daň odpovídají produkci nad 15 000 

kg plodin. Kromě funkce pokladníka, která patřila 

prytanům,  mohli být státními úředníky. 

V armádě byli povinni zařídit si vlastní zbroj a koně, byla to 

elitní jízda. 

Do třetí třídy patřila niţší šlechta (zeugits), byli to měšťáci. 

Odváděli na přímých daních nad 10 000 kg plodin, tvořili 

niţší státní úředníky, měli pár otroků, manuelně nikdy 

nepracovali, věnovali se bohům a umění. V armádě to byli 

těţkooděnci (zbroj si pořizovali sami). Sem patřil například 

i Sokrates. 

Šlechta měla zisk i z válečných reparací, které jí porobené 

státy kaţdoročně musely odvádět. 

Do čtvrté třídy (thétes) patřili manuální pracovníci, co 

nějaké daně odváděli. Většinou se jednalo o rolníky, co 
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vlastnili svou půdu, ale ţádného otroka. V armádě se 

jednalo o pěšáky (lehkooděnci). Tito lidé směli hlasovat, 

pokud se z práce uvolnili a na agoru se dostavili, ale nesměli 

být voleni do ţádného úřadu (nemohli by se mu plně 

věnovat).   

Původně se demokracie účastnila pouze šlechta (první tři 

třídy), obyčejný voják neměl na hlasování přístup. Později 

se však ukázalo, ţe shromáţdění stejně nemůţe měnit 

zákony, ty stanoví vysoká šlechta (aerophagus), 

shromáţdění je můţe jen odsouhlasit. Pokud se konkrétní 

zákon neschválil, nastupovalo politické jednání, úprava 

zákona a jeho předloţení na jiném shromáţdění. Přesvědčit 

dav, aby zvednul ruku i zákonům, kterým nerozumí, je 

snadnější, neţ se snaţit o shodu mezi těmi, kdo 

problematice rozumí.  

Úplatky byly jiţ tehdy běţné. Uplatit rolníka bylo levnější 

neţ uplatit měšťáka. 

Ani po Solónových úpravách se vláda šlechty nezměnila na 

vládu lidu, jak se snaţí dějepravci tvrdit, demokracie byla 

prostředek násilí, kdy drtivá většina všech jeho obyvatel 

pracovala na pár tisíc občanů (vojáků), kteří vládli ve svůj 

vlastní prospěch.  

 

Co dělá s vědomím  vychytralost 

Lidské vědomí uvaţuje ve schématech, není moţné je 

rozbít. Pokud nějaká civilizace věřila v boha slunce, pak 

musel bojovat se svým opakem - s temnotou. 

Jak se má vnímat bohyně Athéna se dnes neví, existuje 

mnoho výkladů od těch nejčernějších (bohyně války) aţ po 

ty nejrůţovější (bohyně moudrosti).  

Existuje výklad, ţe bohyně Athéna byla symbolem ţenské 

vychytralosti v těle bojovníka. Není bohyní umění, je 

bohyní formy. Athéna nepochybuje, podívá se a vidí, co 
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není evidentní, to pro ni není. Kdo má velký dům, je bohatý, 

kdo má velké svaly, je Diskobolos, kdo má velkou armádu, 

je mocný. 

Ve vědomí Athéňanů se i mír změnil na válku, jen se válčilo 

jinými metodami. V jejich ţivotě byli vţdy ti poraţení 

(otroci), a oni vítězové. Athéňan si přál nepracovat, 

pracovali jen otroci. Správný Athéňan se baví, v první řadě 

je válečník, pak umělec, filosof, rétor. Těch správných 

Athéňanů bylo jen nepatrné procento z populace (méně jak 

10%),  ţili trvale ve městě, zbytek udrţoval systém v chodu.  

 

Ve 4. stol. př. n. l. ţilo na poloostrově Atika asi 300 000 lidí, 

z toho bylo asi 150 000 otroků (porobených národů). Do 

tohoto počtu nejsou počítány jinde ţijící podrobené národy, 

které jen Athénám platily reparace. Z občanů mohli volit jen 

dospělí muţi, kteří vlastnili půdu. Volit nesměli otroci, 

bývalí (osvobození) otroci, cizinci (metic), lidé zbavení 

svých občanských práv (atimos) a samozřejmě ani ţeny. 

Cizincům se půda neprodávala, pokud měl Atéňan dítě 

s cizinkou či naopak, jejich potomek nebyl občan. Konečný 

počet občanů smících volit byl asi 30 000 (10%  populace), 

ale na agoře se jich nikdy tolik nesešlo. Poslední třída na 

agoru chodila málo, muţi pracovali na polích jak otroci. I 

na ta nejdůleţitější rozhodnutí stačila většina z 6 000 

občanů, hlasování se tedy  účastnila asi 2%  obyvatel. 

Před peloponéskými válkami byly počty občanů zhruba 

dvojnásobné.  

 

Ve vědomí lidí existovalo od pradávna jediné pojetí 

hierarchie - hlava státu byla nejmocnější, nejbohatší, co 

řekla, to byl zákon. Athéňanům se ho podařilo rozštěpit na 

tři odlišné formy vnímání civilizace.  

Pyramida moci je armáda, ale i státní správa. 
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Zlatá pyramida je hospodářství, ale i osobní bohatství.  

Papírová pyramida je systém. Není důleţité, jaký to je 

systém, ale vše, co do něj nepatří, je armádou státních 

úředníku ničeno, zabíjeno.  

Sen o jednotné civilizaci se rozpadl na mnoho odlišných 

snů. Člověk uvaţuje chvíli jako voják, chvíli jako majitel, 

chvíli jako byrokrat, ale všechny tři osobnosti dohromady 

nespojí (tři odlišné typy hierarchie). 

Vychytralá rétorika ovládla svět. Kdo přesvědčí vojáky, ţe 

rozumí nejvíc bohům, stane se jejich velitelem.  

Ti nahoře najednou nebyli součástí státu, mohli být vyhnáni 

z Athén (ostrakizace), mohli být zabiti (uráţka boţstev), 

dokonce i velitel vojska mohl utéct a přidat se k nepříteli. 

Vychytralost vrcholných politiků přerostla všechny 

myslitelné hranice. 

 

Alkibiades byl velitel athénského loďstva, ale při taţení 

proti Sicílii se dověděl, ţe má být doma souzen za uráţku 

boţstev. Té se dopustil nejspíš se svými kamarády při noční 

pitce, kdy se vraceli rozjařeni domů a povalili sochy bohů 

na zem, některé tak rozbili (sochy boha Herma). Aby nebyl 

odsouzen k smrti, utekl od své armády přímo k největšímu 

nepříteli - do Sparty.  

Díky němu přispěchala Sparta na pomoc obléhaným 

Syrakusám, díky strachu Alkibiada z pletich v lidovém 

shromáţdění pohráli Athéňané celou válku.  

Později utekl i ze Sparty k jejich největším nepřátelům – k 

Peršanům, pomohl jim zvítězit nad Spartou, poté utekl i od 

Peršanů zpět do Athén, kde byl vítán a oslavován jako 

hrdina, zvolen doţivotním stratégem. Po poráţce jeho 

loďstva se Spartou byl sesazen, musel utéct z Athén na své 

statky na venkov, kde byl úkladně zavraţděn na příkaz 

Sparty. 
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Vláda volených ve svůj vlastní prospěch 

Athéňané nebyli parazité, byli vojáci, přesto právě jejich 

dělení společnosti je prazákladem tvoření parazitů 

společnosti, kteří ji zcela ovládají.  
Způsob uvaţování, co umoţnil Alkibiadovi zradit všechny 

své přátele, ale udrţet si moc a bohatství, se stal typickým 

pro globální hráče. Spoustu praktik válečného obchodování 

včetně otroctví se dochovalo do dnešní doby, jen to 

nazýváme jinak. 

Zdrojem prosperity aténského státu byly hlavně reparace 

porobených národů (válečné obchodování), otroci, cizinci 

(metic), systém cel, poplatků a daní. Rozdíl v ţivotním stylu 

města a venkovských sídel byl propastný. Ve městě ţila 

trvale jen šlechta (první tři třídy) a její otroci, na ně se 

nabalili řemeslníci, obchodníci, cizinci. Zatímco ve městě 

občané nepracovali, práce se povaţovala za něco vhodného 

jen pro otroky, pro venkov byla typická rolnická rodina 

s jedním či dvěma potomky, kteří celé dny dřeli na poli. Víc 

potomků by jejich půda neuţivila.  

Kaţdý občan byl i voják. Vedle branné povinnosti měl 

povinnost platit daně. Kdo daně neplatil v plné výši, přišel 

mimo jiné i o svá volební práva (atimos). 

Pokud byl mír, cvičili se občané (vojáci) ve svých 

dovednostech na agoře. V jedné části agory zasedala 

ekklesia, ve druhé se třeba cvičilo.   

Válka a síla ovládly společenské vědomí, nikdo jiný neţ 

vojáci do veřejného ţivota mluvit nemohl.  

Města stvořila zcela nový svět, ve kterém je společenské 

postavení zdrojem příjmů i prestiţe, kde společnost dokáţe 

jedince ţivit, zotročit nebo ho i zabít.  
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Vystupovat na agoře směli jen ti vojáci, kteří dokázali 

vnímat veřejné mínění svých spolubojovníků, souhlasit 

s ním, podřídit se mu, souznít s davem.  

Čím víc vojáků (občanů) se bavilo na agoře, čím víc jich 

trávilo čas v divadle, čím víc jich skákalo výš, házelo dál a 

běhalo rychleji, tím víc otroků na ně muselo dřít. 

 

Někteří občané si tento paradox uvědomovali, nesouhlasili 

se zábavou na agoře, necítili se být součástí agresivního 

stáda athénských vojáků. Zvítězit není nad kým, nesouhlas 

se změnil na panickou hrůzu. Dodnes se strach z veřejných 

prostranství nazývá  agorafobií.  

 

Rodina a ţeny v Athénách 

Athénští občané neznají soulad rodiny, myslí jako armáda, 

chovají se jako bojovníci.  

Ţeny nejniţší třídy občanů pracují na poli podobně jako 

otroci (pro zbylé třídy je práce poniţující), s manţely se 

seznámí většinou právě tam. Nikdy neţily ve městech. 

Povinností ţeny bylo tkát a šít oděv pro rodinu, nosit vodu, 

vařit a vychovávat děti.  

Ţeny střední třídy uţ ve městě ţily, o domácnost se starala 

otrokyně. Otrokyně byly většinou zajaty při útočných 

válkách, během kterých si Athéňané podmaňovali malé 

městské státy. Své výpady prováděli na lodích, přikradli se 

k pobřeţí, dobyli vesnici často dřív, neţ stačila zmobilizovat 

armádu, pochytali domorodce, odvedli otroky. Pokud bylo 

jejich vítězství trvalé (nad městem nemělo ochranou ruku 

větší město), pak s nimi Athéňané zavedli válečný obchod. 

Vítěz stanovil, co a za kolik koupí, poraţený mu vyhověl. 

„Prodávali“ se nejen potraviny, suroviny (vlna, piniové 

dřevo na lodě), ale poraţené státy platily i ve formě dalších 

otroků.  
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Athénské dívky se vdávaly mezi třináctým a šestnáctým 

rokem, v drtivé většině to byly panny. Chlapci se učili číst, 

psát a počítat, cvičili se v gymnastice a válečnictví, ve věku 

20 let se stávali vojáky, aţ kolem 30 let si pořídili ţenu. Za 

ţenu zaplatil její otec věno, které se počítalo podle jeho 

majetku. Majetek vlastnili jen muţi, ţeny směly mít jen 

osobní věci včetně šperků. Pokud se manţelé rozešli, musel 

muţ věno vrátit jejímu otci (bratrům). 

Ţeny této třídy se kromě dětí a domácnosti staraly o rituální 

obřady jako jsou pohřby, svatby. Neměly přístup na agoru, 

do divadla ani na olympijské hry.  

Ţeny nejvyšších tříd nepracovaly, o domácnost se staraly 

otrokyně. Úkolem manţelek bylo organizovat svátky 

boţstev, účastnit se velkých oslav, závodů vozů, pokud jim 

některé spřeţení patřilo. Veřejného ţivota (agora, amfiteátr, 

hry) se účastnit nemohly, i ony byly manţelům zcela 

podřízeny. 

Vojáci milují chlapskou zábavu a k té patří ţeny i víno. 

V Athénách ţila početná skupina prostitutek. Měly na rozdíl 

od manţelek přístup do divadla či na agoru, ţily s občany 

v mnohem těsnějším spojení, neţ jejich manţelky. 

Prostitutky byly pro chudší vrstvu, pro obchodníky, 

řemeslníky a cizince, slouţily ke chvilkovému pobavení. 

Muţi se k nim chovali jako ke svým otrokyním, které si na 

večer koupili. Většina prostitutek byly dívky, které ztratily 

svou rodinu. 

Héthery byly krásné a vzdělané ţeny, které byly často 

darovány muţi jako pocta. Byly skvěle oblečené, měly 

drahé šperky, bavily muţe zpěvem, hrou na harfu, tancem, 

učily se způsobovat jim potěšení, dělaly jim společnost. 

Héthera byla často původně otrokyně nebo sirotek, kterou 

její majitelé (ochránci) nechali vyškolit. Součást školení 
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byla i praxe prostitutky, během které si vydělala na celou 

školu, mnohdy si vykoupila vlastní svobodu. 

Athénští občané striktně oddělovali potěšení těla a výchovu 

potomků. Manţelky byly ve vědomí muţů ctnostné matky, 

héthery vzácné kamarádky, které jim ostatní muţi závidí.  

Představa, ţe měšťané v Athénách uznávali rovnost, volnost 

a bratrství, je komická, byli malým procentem vyvolených, 

který si uţíval ţivota, zatímco zbytek národa jim těţce 

slouţil. Dnes bychom tento systém nenazvali demokracií, 

ale rozmařilou vojenskou diktaturou. 

 

Podstatné ignorovat, detaily vyzdvihovat. 

Platón tvrdil, ţe stát je jako člověk, má svou hlavu, břicho 

a paţe. Hlavou byla rada starších, břichem státní výdaje a 

příjmy, paţemi armáda.  

Aristoteles rozlišoval šest druhů vlády: monarchii, 

aristokracii, politeu, demokracii, oligarchii, tyranii.  

Tyto škatulky byly jen logickým zobrazením dvou vztahů ve 

společnosti, a sice kolik lidí v čí prospěch vládne.  

 

Zatímco v prvních třech systémech se vládne ve prospěch 

všech (v monarchii vládne jeden ve prospěch všech, 

v aristokracii ti nejlepší ve prospěch všech a v politei 

všichni ve prospěch všech), pak ve druhé trojici vládnou 

mocní (vojenská diktatura) ve svůj vlastní prospěch 

(v demokracii vládnou volení ve svůj prospěch, v oligarchii 

vládli vyvolení ve svůj prospěch a v tyranii jen jeden ve svůj 

vlastní prospěch).  

 

Od antiky je s pojmy, jako je demokracie, republika a občan 

manipulováno, význam tehdy a dnes stejných slov je 

naprosto odlišný.  
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13. Učenci s kyjem logiky 

Víra v přírodu je víra v logiku. Pokud člověk přestane 

přírodu chápat, nahradí logiku odhalováním pravdy. Ale co 

kdyţ je pravda nelogická? Pak zůstane jen víra, té se 

tonoucí drţí jako stébla. Aţ se i to přetrhne, vědomí se 

vytratí.  

 

Hledání pevného bodu 

Tak jako člověk potřebuje zemi, aby na ní mohl pevně stát, 

tak musí mít i jeho úvahy počáteční bod, od kterého se 

budou odvíjet.  

 Skutečným počátkem našeho vědomí je nevědomost a 

nikdy to nebude jinak, ale z nevědomosti nic nepostavíš. 

Tak si ten počáteční bod musíme vymyslet. 

Hledáme počátek světa, bez počátku neumíme přemýšlet. 

Tisíckrát za ţivot se k němu ve svých úvahách vracíme, ani 

o tom nevíme. Víra v počátek mění naše chování i 

civilizaci.  

Pokud například v duchu uvěříme, ţe jen my jsme bohem 

vyvolení, začneme budovat chrámy a chovat se vznešeně, 

ale pokud nás někdo přesvědčí, ţe jsme slezli se stromů a 

změnili se z chlupatých opic na ty nahaté, postavíme 

supermarkety, obklopíme se zboţím a rozpustilými 

kamarády, protoţe mít se dobře je náš společný cíl, chi, chi, 

chi.  

Společenské vědomí kaţdé civilizace má počáteční bod. 

Filosofové, kněţí, vědci či politici ho formulují, jedinec 

kývá hlavou, ţe přesně tak si to myslí i on, ale  v hloubi 

duše chápe sny po svém. Čím obecnější slova se pouţívají, 

tím rozmanitější představy mohou spojovat. Proto se 

společenské sny hemţí pojmy bez představ jako je svět, 

vesmír, stvoření, bůh, pravda, svoboda, volnost, 

demokracie, budoucnost atd. 
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Víra v pravdu 

Není moţné běhat a současně i bádat, kaţdý organismus má 

své limity. Pokud energii vyčerpáme nesmyslnou činností, 

na ţivotně důleţitou nám nezbudou síly. Tak jako 

nepouţíváme celý den všechny své smysly, tak ani vědomí 

není celý den ve střehu. Chvíli se upne na jeden problém, 

pak na druhý, pokud mu to umoţníme, naše vjemy a úvahy 

propojí v jediný logický celek. Pokud budeme celý den 

poslouchat rámus, moc toho neuslyšíme, pokud budeme celé 

dny uvaţovat nad nesmysly, je nám vědomí k ničemu. 

Ţijeme v představách. Potřebujeme jasné odpovědi, jsou pro 

nás nesmírně důleţité. Pokud nenajdeme odpověď třeba i na 

naprosto nesmyslnou otázku, uvaţujeme stále dokola, 

zasekneme se, neumíme přemýšlet dál. Ale my se musíme 

hnout z místa! Proto nehledáme pravdu, jen odstraňujeme 

bludné smyčky  vědomí. Civilizace nás učí, jak smyčky 

přerušit, jak najít z nesmyslného kolotoče úvah přijatelné 

východisko, otřepat se a jít dál. 

Kdybychom uměli uvaţovat podle logiky přírody, nehledali 

bychom počátek světa, protoţe počátek čehokoli je pouze 

naše představa. Ve skutečnosti nic nezačíná, jen se vše 

vyvíjí. Ale to my neumíme pochopit, rozsekali jsme svět do 

pojmů, seřadily je do škatulek tak, aby se nám to dobře 

pamatovalo, v našem vědomí jsme nikdy nekončící děje 

přerušily, radujeme se z počátku, který vidíme jen my, 

pláčeme nad koncem, aniţ bychom zaznamenali počátek 

konce a jeho pokračování. Naše logika je dětská, upínáme se 

k něčemu, co se dá chytit, nad abstraktními věcmi 

uvaţujeme, jako by to byl mámin prs.   

----- 

Mytologie byla krásná, jednoduchá, nikdo ji nebral doslova. 

Byla pro naše dětské vnímání světa ideální, dokázala svět 
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zjednodušit natolik, ţe lidé uvěřili v logiku své civilizace, 

ale příliš je to nevyčerpalo. Jakmile jsme nad 

nepochopitelným začali detailně uvaţovat, naše logika se 

rozpadla, změnila se na hru se slovy.  Celek nevidíme, ale 

uţ nechápeme ani ten detail. Je to podobné, jako kdyţ 

slábne zrak, uţ nevidíme svetr, ale kdyţ si ho přiloţíme 

k očím, zpozorujeme niť, soukáme se po ní, domýšlíme se, 

kam asi tak vede a proč.  

Slova ani čísla nedokáţí pojmenovat realitu, proto 

neexistuje objektivní pravda.  

 

Nevnímáme spoustu druhů záření, spoustu věcí vůbec 

nepostřehneme, o spoustě vztahů netušíme, spoustu stavů 

nerozlišíme. Neexistují dvě stejná jablka, dva stejné stromy, 

dva stejní lidé, přesto slovo jablko, strom a člověk 

pouţíváme. Celé ţivočišné druhy se míjejí, aniţ by se 

navzájem vnímaly. Naše pravda je snaha pochopit druhého 

člověka, neplatí dokonce ani pro ţádný jiný organismus, 

víra v  objektivní pravdu je chyba vědomí.  

 

Pravda je pro každého jiná, co jeden jako pravdu chápe, to 

jiný nechápe, pro něj je to nesrozumitelné, tedy čistá leţ.  

Pochopení se navzájem je synonymum pravdy, ale hledat 

obecnou pravdu, je asi stejně přínosné, jako hledat společné 

prostředí pro krtky a velryby.  

Pro filosofy, matematiky a vědce je hledání pravdy ţivotní 

postoj, ale pokud si pravdu představí jako číslo, bod či 

výrok, najít ji nemohou.  

Moderní cesta hledání pravdy nehledá jeden bod, hledá 

hranice, ve kterých bod (pravda) leţí a pravděpodobnost, 

s jakou se vůbec ve vytyčeném prostoru můţe vyskytnout. 

Cokoli je pravda či leţ jen s určitou pravděpodobností, jen 

při dodrţení určitých podmínek a z určitého zorného úhlu. 
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 Je to jako by nejmodernější poznatky objevily to samé jako 

dţinisté před mnoha tisíci lety (viz syadvada). 

Pro vojáky je pravda vítězství. Nepochybují o ní, je jejich. 

Kdo pochybuje, je nepřítel a musí se zabít. Člověk 

civilizovaný pravdu nehledá, ale učí se ji. Pravda se v rukou 

učitele mění na zbraň, znásilní ní vědomí svého ţáka, pokud 

mu za to ještě nepoděkuje, potrestá ho. V rukou ideologa se 

pravda mění na důvod k masovému zabíjení. 

 

Pokud někdo vykřikuje, ţe pravda zvítězí, myslí tím svou 

pravdu, navíc přiznává, ţe jiné lidi pochopit nechce, ţe musí 

převzít jeho úhel pohledu. Některé civilizace na boji za svou 

pravdu vyrostly, ale tím říkáme jen to, ţe vyrostly na násilí, 

a ţe nejsilnější samec sice vyhrál, prosadil svou pravdu, ale 

zabil moudrost.  

 

Víra v logiku  

Spojit věci do logického řetězce a domyslet je, umí drtivá 

většina zvířat - odhadne pohyb, zrání plodin, příští čin 

nepřítele. Co si umíme domyslet, to je logické. Logika 

vychází z pozorování, pokud něco nevidíme či nechápeme, 

to logiku ztrácí. U spoustu dějů logiku hledat nemůţeme, 

platí tam pravidla, o kterých ani netušíme, probíhají děje, 

které nevidíme. Pouţívat naši logiku na věci, na které se 

absolutně nehodí, je běţná chyba lidského vědomí. Celé 

vědní obory pouţívají svou logiku na věci, na které se 

absolutně nehodí a spoléhají na to, ţe to nikdo neobjeví. Je 

to jako by děti na pískovišti rozebíraly pohyby akcií na 

burze. Byly by směšné, ale copak se vesmír můţe vysmát 

hvězdářům? 

Existuje mnoho druhů logiky, ţádná není univerzální. 

Není moţné stejnou metodou uvaţovat o umění, theologii, 

matematice i gramatice, kaţdá lidská činnost má odlišnou 
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logiku, ale i kaţdá kultura (civilizace) či epocha má tu svou. 

Kdo myslí jinak, není pochopen. 

Co naše smysly vnímají, to nějak pojmenujeme, uprostřed 

oceánu nepoznaného budujeme z pojmů lodičky. Lodě 

spojíme v našem vědomí do řetězců, ty se učíme, 

prodluţujeme je, ţijeme v nich, aţ jednou na oceán kolem 

zapomeneme. V tu chvíli se naše vědomí stalo otrokem slov, 

svět se nám zmenšil na naučený logický řetězec.  

Logických řetězců je nespočet, propojit je neumíme, tak je 

překlenujeme oslími můstky, pak se divíme, ţe je děti 

nechápou. Svět z lodiček kolem nás uţ dávno ztratil logiku, 

nové generace hloupnou. Civilizaci to nevadí, právě naopak, 

hloupý jedinec je na civilizaci závislý jako mravenec na 

mraveništi.  

----- 

Páku pouţívají i opice, ale zákonitosti jednoduchých strojů 

pracně sepsali aţ logikové (mohisté). Podobné to je se 

zákony pohybu, i gepard dokáţe odhadnout, zda svou kořist 

chytí, ale vypočítat dráhu jeho pohybu, je pro člověka 

nesmírně obtíţné.  

Myšlení v pojmech nás zpomaluje, nutí nás zapomínat na 

jednoduchou představivost, sloţitě hledáme vzorce, 

vzdalujeme se logice našich předků. Uţ se neumíme podívat 

na problém z dálky, jsme uvěznění v lodičkách slov. Pokud 

logiku pouţíváme správně, dokáţeme v lodičkách plout dál, 

hranice představivosti překročíme, ale také se díky logice 

dostaneme tam, kam vůbec nechceme. Nebo si snad naši 

předkové přáli ráno vstát a celý den pracovat? Jsme snad 

hloupější neţ zvířata? 

Dlouhý logický řetězec nemusí vytvořit jedinec, ale budují 

ho i předkové, současníci, spolupracovníci. Základem 

logického článku je zobecnění. Čím víc zobecňujeme, tím 

větší nepřesnosti se dopouštíme, tím víc chyb pod závoj 
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pojmů skryjeme. Do jediné slabiky umíme vměstnat celý 

„svět“. Díky tak velké nepřesnosti uvěříme sebevětšímu 

nesmyslu, protoţe jinak bychom přestali věřit slovům, a to 

si uţ dávno nemůţeme dovolit.  

Spousta velkých slov nemá obsah, jsou oslími můstky, bez 

nich by naše logika uţ dávno ztratila jakoukoli spojitost.  

Pustíme li se za hranice nám známé přírody, logika se mění 

v nesmysl. Například nejgeniálnější vědci světa vytvořili 

teorii velkého třesku. V protikladu je teorie chaosu. Zcela 

mimo stojí teorie strun. Přestoţe jsou všechny naprosto 

logické, v zásadě říkají: Naší logikou lze s dostatečným 

úsilím dokázat sebevětší pitomost. Obdivujeme jalovou 

učenost a platíme vědce, aby dál vymýšleli další a další 

abstrakce. Je jen otázka masmédií, které z šokujících teorií 

vstoupí do povědomí populace. Čím je hlava víc v oblacích, 

tím méně vidí na problémy denního ţivota. Je to podobné, 

jako bychom počítali listy na stromech a stébla trávy, ale 

najíst bychom se zapomněli. 

 

Kolektivní vědomí proti společenskému 

Kolektivní vědomí věří v moudrost. Ani generace hlupáků 

nevymyslí to, co je chytrákovi hned od počátku jasné. Nemá 

smysl počítat, chovat zvířata, obdělávat půdu a uţ vůbec ne 

tvořit stroje, to vše je výplod společnosti. Čím je společnost 

chytřejší, tím je jedinec hloupější, na ní závislejší. Civilizace 

nám bere svobodu, tak proč ji budovat? 

Společenské vědomí věří v univerzální zákony logiky. 

I ten, kdo nic nechápe, ale umí skládat pojmy do logických 

řetězců, objeví nové.  

Tak jako slabí zbudovali Velkou čínskou zeď, tak i hloupí 

zbudují geniální svět. Kdo ve společnost nevěří, můţe se 

rozhlédnout. Copak nevidí počítače, auta, letadla, rakety, 
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mrakodrapy, atomové elektrárny a bomby? Copak se můţe 

genialita společnosti rovnat s neurozeností kolektivu? 

Oba typy vědomí nosíme v sobě. Naše společenské vědomí 

buduje moderní svět, naše kolektivní vědomí se ptá: Proč?  

 

Je hrubou chybou hledat odpověď, otázka je forma vědomí.  

Jednou se Einsteina zeptali novináři na dědičnost, zda se 

genetická informace v buňce (DNA) můţe vyvinou náhodně 

(mutací). On odpověděl: „Je to stejně pravděpodobné, jako 

ţe se výbuchem v tiskárně vytiskne bezchybný anglický 

slovník.“  

(Utajená otázka propagandy: Existuje Bůh?  

Utajená odpověď judaisty: Ano!)   

Chybnou otázkou a vtipnou odpovědí řešíme něco, co 

nechceme řešit. (Jistě by se šlo zeptat, s jakou 

pravděpodobností se spojí pentóza s kyselinou fosforečnou, 

s jakou se na ně naváţe adenin, guanin, cythosin a thymin, 

mnoho otázek by stvořilo DNA jako naprostou nutnost, ale 

to by byla nuda.) 

I my si můţeme vymyslet obdobně nesmyslnou otázku: „Je 

moţné, aby toto dítě vymyslelo raketu, sestrojilo ji a samo 

s ní přistálo na Měsíci?“ Odpověď by nemusel Einstein 

měnit.  

Naše vědomí je plné otázek, otázka je náš světový názor. 

Pokud nám někdo sdělí odpověď, najdeme si jinou otázku 

bez odpovědi – hra pokračuje celý ţivot. 

 

Škola jmen (mohisté) 

Snad nejstarší školou, která věřila v univerzální zákony 

logiky, byla „Škola jmen“ (Logikové, mohisté). 

 Jedním z nejvýznačnějších představitelů byl čínský učenec 

Mo Tzu (Mozi, mistr Mo), který ţil před více jak dvěmi 

tisíci lety.  
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Principem byla pravda. Mistr Mo ţil v iluzi, ţe pokud 

říkáme pravdu, snaţíme se věcem přijít na kloub, můţeme 

správnými postupy dojít pouze k pravdě.  

Základem bylo ke konkrétní věci přiřadit konkrétní jméno a 

správně ho pouţít. Známý je jejich citát, ţe bílý kůň není 

kůň. 

Naprosto přesné rozlišování se ukázalo jako skvělý klíč 

k objevům. Mohisté byli vysoce postavení úředníci a 

filosofové, poloţili základy celým vědním oborům. 

Na rozdíl od evropských filosofů mohisté vůbec neznali 

rétoriku, matení či překrucování faktů povaţovali za chybu, 

nikoli za dovednost či dokonce učenost. 

Pomocí logiky a jmen dokázali odhalit mnoho fyzikálních 

zákonů. Známé je jejich chápání hmoty a energie, kdy tu 

nejmenší část hmoty povaţovali za tak malou, ţe dokáţe 

prostoupit i pevnou látkou. Na jejich definici bodu či atomu 

se nemusí nic měnit ani dnes. Známé jsou jejich výpočty pro 

jednoduché stroje jako je páka a kladka, jejich úspěchy 

v optice, akustice, rozeznávali vlnění a uměli správně 

stanovit vlnovou délku, vyuţívat vibrace, rezonanci, znali 

statickou elektřinu, sestavovali nové válečné stoje, podíleli 

se na budování velkých děl. 

Mohistický kánon „Mo-ting“ (Mo Jing) se povaţuje za 

nejstarší knihu z oblasti fyziky, geometrie a předchůdce 

matematiky.  

Pro Mohisty byl pokus (pozorování) základem logiky.  

 

Jména jsou názvy věcí, ne myšlenek. Ale nejsou snad víc 

jmény našich představ o věcech? 

Naše představy sdruţují mnoho individuálních věcí do 

jediné skupiny, přiřadí jim jediné jméno…  

Tak jména vyţadují i konkrétní věci, aby jim bylo správně  

porozuměno.  
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Pokud někdo něco řekl a šlo to ověřit pokusem, udělali to. 

Mohisté však byli i filosofy, byli povaţováni za velké 

odpůrce taoistů a největší „konkurenty“ konfuciánů.  

Ve snaze obsáhnout vše, se pouštěli i do analýzy toho, co 

nebyly věci, pro co neměli slova, co logiku mít nemůţe. 

Čím dál se dostávali za hranici hmatatelného světa, tím větší 

chyby dělali, aţ došli do nepoznané oblasti duchovna, kde 

logika neplatí. Respektive tam nějaká logika asi platí, jen 

člověk neví jaká. Tak jako slepý nikdy neobjeví zákonitosti 

rozkladu světla, tak ani člověk nikdy neobjeví všechny 

zákonitosti vesmíru.  

Teorie logiků se netýkají jen vědy, ale věřili i v boha, 

rozvíjeli ekonomické teorie a válečné teorie. 

Z hlediska historie lidského vědomí jsou jejich postupy 

kronikou, která popisuje, jak se jednotlivé vědní obory 

začaly od sebe vzdalovat, jak a proč se čísla oddělila od 

jmen, kde přesně lze slova ještě pouţít a kde uţ se stávají 

pro logické myšlení nepřekonatelnou překáţkou, respektive 

kde uţ pomocí slov dojdeme k naprostým nesmyslům.  

Logikové rozškatulkovali svět na pojmy a obory lidské 

činnosti, později uţ nikoho ani nenapadlo ho sjednotit.  

 

Jak lidé přestali hledat pravdu 

Mohisté provedli generace trvající pokus, na jehoţ konci je 

důkaz, ţe jména sice dokáţí popsat hmatatelné věci a odhalit 

viditelné zákonitosti, ale víc od nich čekat nelze, pokud 

něco nelze ověřit pokusem, pak stejné postupy plodí lţi.  

Slova ani čísla nedokáţí ani tu nejjednodušší věc postihnout, 

proto si vybíráme jen jeden pomyslný aspekt věci, ten s věcí 

ztotoţníme, v něm hledáme logiku. Ve chvíli, kdy se na 

stejnou věc podíváme z jiného úhlu, přestane naše logika 

platit. Proto vytváříme vědecké obory, tedy úzce definované 
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úhly pohledu, v rámci kterých naše logika platí. Propojit 

různé zorné úhly dohromady neumíme, naše logika nemá 

kontinuitu.  

Logika fyziků neplatí v chemii, logika biologů 

v matematice, logika geometrů je od logiky theokratů zcela 

oddělená. Proto jen konstatujeme, ţe například nám známé 

zákony platné v makrosvětě neplatí v mikrosvětě.  

Největším odkazem tohoto hnutí pro naše vědomí by tak 

neměl být obdiv nad úspěchy, kterých dosáhli, ale naopak 

poznání, ţe neexistuje univerzální pohled na svět, ţe lidská 

logika se rozpadá na mnoho naprosto odlišných pohledů na 

jednu a tu samou věc. Pokud překročíme hranice konkrétní 

logiky, jen si sami dokáţeme, ţe je od samotného počátku 

chybná. 

Tak jako ţijí dnešní vědci v iluzi, ţe jednou najdou 

univerzální zákon propojující veškeré vědecké disciplíny, 

tak ţili i logikové před tisíci lety v iluzi, ţe jména a logika 

dokáţí odhalit vše. 

Jména nás od podstaty vzdalují, díky jménům hloupneme. 

Primitivním vnímáním pomocí pojmů nahrazujeme mnohem 

komplikovanější pohled na svět, který naši předkové 

rozvíjeli miliony let. Vnímali okolí všemi smysly, proţívali 

ho, pomáhali si při proţitcích, dokázali jít za hranice 

viditelného, předvídat. Jména jsou mrtvé berličky reality, 

realita je ţivá, mění se, je zcela odlišná neţ naučené berle.     

Obecná logika neexistuje. Znát hranice naší logiky je 

stejně důleţité jako logika sama (nejít za své moţnosti, ale 

ani pod ně). Najít ideální míru zobecnění, alegorie a 

konkrétna, je klíč k pochopení světa. Pokud se utopíme 

v detailech, svět se rozpadne, pokud zobecníme příliš, 

logika je k ničemu.  

----- 
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Hledání pravdy skončilo na východě neúspěchem. 

Výsledkem tohoto rozčarování byla skutečnost, ţe západní 

civilizace uţ pravdu nehledaly, pravda byla bůh, nešlo ji 

pochopit. Místo toho se soustředily na prosazování své 

pravdy. Kdo vyhraje, toho bůh je silnější, toho pravda platí.  

Neúspěch lidského vědomí zcela zvrátil další vývoj, místo 

hledání pravdy a logiky začali filosofové o svou Pravdu 

válčit.  

Logika logiků (mohistů) stojí na jménech. V kaţdém jméně 

je zakódovaná chyba (nepřesnost), sčítáním a násobením 

nepřesnost zvětšujeme, aţ na konci logického řetězce 

naroste chyba do takových rozměrů, ţe se změní na leţ. 

 

Nejchytřejší voják umí jen bojovat 

V dobách, kdy se v Říši středu formovaly ideje taoismu a 

konfuciánství, kdy se v severní Indii rozvíjel buddhismus, 

byl v Aténách poloţen základ kritickému myšlení. 

Tak jako v jiných válečných státech i zde se vedle sebe 

střetly dva odlišné přístupy k ţivotu. Podle toho jednoho 

mohl být skutečný muţ jen voják a  v boji zvítězit či zemřít, 

podle toho druhého se musel člověk snaţit za kaţdou cenu 

přeţít, byť by se stal on i jeho děti otroky.  

Otroctví umoţnilo vítězům zbudovat města, nádherné 

chrámy, stavět lodě, rozvinout řemeslnou výrobu, zabývat se 

uměním, filosofií, vědou. Řecká společnost přesně 

rozlišovala, co je práce pro otroka a co můţe dělat i 

svobodný člověk, stvořila hierarchii práce. 

Sokrates byl válečník (těţkooděnec), za své zásluhy byl 

dokonce vyznamenán. Poté, co se účastnil tří bitev, zasvětil 

druhou část svého ţivota sochařství jako jeho otec 

(Sofroniskos). 

Je povaţován za objevitele dialektiky, kdy se v rámci 

dialogu předkládají fakta (tvrzení), aţ se logickým postupem 
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dojde k pravému poznání, tedy zda původní předpoklad lze 

vyvrátit nebo potvrdit. Sokratovu logiku lze zapsat do 

matematických vzorečků (výroková logika), kaţdý výrok 

však musí být pravda nebo leţ, nic mezi není. Najít na 100% 

pravdivý výrok, je prakticky nemoţné, navíc se výrokovou 

logikou chyby načítají, násobí, aţ z mnoha zdánlivě 

pravdivých výroků vyvodíme naprostou pitomost.  

Logika Sokrata v sobě měla obsaţenu stejnou chybu jako 

měli logikové (mohisté), ale ještě ji zvětšila, místo jmen 

brala za pravdu celé výroky, ty byly mnohonásobně 

nepřesnější, neţ jednotlivá jména. Sokrates neznal 

predikáty, nesnaţil se stvořit korektní definice, ale 

přesvědčit dav.  

Jeden něco tvrdí, druhý je proti, ale oba společně pravdu 

nehledají, válčí spolu, chytračí, ten vychytralejší vyhraje 

(vůle bohyně Athény).  

Uschovat do věty kličku, slovní hříčku, nepravdu či axiom, 

se stalo předpokladem úspěchu.  

Celé obory lidské činnosti následovaly Sokrata, Evropané 

uvěřili tomu, čemu by se dřívější generace jen pobaveně 

zasmály.   

Vše, co o Sokratovi víme, napsal Platón. Jak moc si svého 

učitele vysnil a jak moc jen chytračil, se neví. Platónův ţák 

byl Aristoteles, ten učil Alexandra Makedonského, 

dialektika se tak rozšířila do celého světa.  

 

Hledání pravdy a její ztracení 

Rozlišit iluze od reality měla pomoci antickým filosofům 

čísla. Dialektika a matematika se tak v jednom okamţiku 

potkaly, šly kus cesty spolu, aby se posléze rozešly. Zatímco 

matematika se po stoletích vyvinula v moderní vědu, 

dialektika zanikla. Pokud nezanikla, měla by. 
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Vedle Sokrata ţil Protagoras. Jeho pohled na svět byl na 

rozdíl od Sokrata mnohem přesnější, chápal, ţe přesvědčit 

dav o nepravdě, rétorika umí, dokonce učil ţáky, jak mají 

s davem manipulovat, za tuto práci si nechával dobře 

zaplatit. 

Sokrates demokracií pohrdal, Protagoras vytvořil 

demokratickou ústavu, zatímco Sokrates na základě 

rozhovoru vţdy došel k jasné a nezvratné pravdě, Protagoras 

o spoustě věcí prohlašoval, ţe nejsou jisté. Tímto tvrzením 

překročil válečné pojetí světa, kdy vítěz ví vše a poraţený 

lţe. Nedohadovat se, ale vědět, to bylo jeho heslem. 

Stal se předchůdcem stochastického pohledu na svět, kdy 

absolutní pravda a leţ neexistuje, vše je pravda či leţ jen 

s určitou pravděpodobností. 

Můţeme se jen dohadovat, jak by vypadala evropská 

civilizace, kdyby místo Sokratovy dialektiky víc vnímala 

Protagorovu sémantiku, sofistikované postupy, později 

pravděpodobnost a relativitu.  

 

Dialektika + gramatika + rétorika = trivium 

Tyto tři disciplíny byly po dlouhá staletí v Evropě 

základními pilíři univerzitního vzdělání. Umět správně 

psát, vzletně mluvit a umlátit protivníka logickými 

argumenty, se nepovaţovalo za  hloupé, podlé a poniţující, 

ale za učené. To, ţe se díky logickým chytákům a kličkám 

deformuje pravda, se neřešilo.  

Dodnes je tento zrůdný princip pouţíván v soudnictví: utkají 

se ţalobce s obhájcem, vznešené jazyky se zkříţí, 

argumenty vytasí, kdo má momentálně nahoru, vyhrává. 

Antika zabíjí i v dobách globalizace. 

----- 

Rozdíl mezi uvaţováním demagoga a pragmatika si 

můţeme lehce ukázat. 
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Jednoduchý pohled demagoga je pohled deterministický 

(uvaţování Sokrata). Sloţitější pohled pragmatika je pohled 

stochastický (uvaţování Protagora). 

Oba pohledy jsou z matematického hlediska zcela 

neslučitelné, ale navíc představují i odlišné způsoby přístupu 

k ţivotu. 

 

Příklad matematický: Koupím li v obchodě 2 kg jablek a v 2 

kg hrušek, kolik mám ovoce?  

Odpověď deterministická: 4 kg 

Odpověď stochastická: S více jak 90% pravděpodobností 

něco mezi 3 kg a 5 kg. 

 

První způsob uvaţování nezná chyby, uznává absolutní 

pravdu, mechanicky operuje s pojmy, na realitě mu nesejde.  

Druhý způsob se snaţí zachytit skutečnost, ke kaţdému 

pojmu (pravdě) přidá chybu a pravděpodobnost, s jakou 

závěry platí.  

Moderní logika je stochastická, navíc se naučila počítat 

s náhodami.  

První vzorec pro náhodu byl sepsán Thomasem Bayesem 

v osmnáctém století (Bayesian Theorem), ale je natolik 

sloţitý, ţe bez rozvoje počítačové techniky by prakticky 

nešel pouţít. Aţ v dnešní době se subjektivní 

pravděpodobnost stala klíčem k cestám do vesmíru i 

úspěšnému léčení nemocí. 

 Podle vzorce vypočítáme, s jakou pravděpodobností nám 

například při hodu mincí padne hlava. Je to jako bychom 

přestali vnímat náhody, podíváme se na problém z větší 

dálky, říkáme, ţe něco se stát nemůţe a něco uţ ne. (Pokud 

například padne hlava šestkrát za sebou, je mnohem 

pravděpodobnější, ţe mince není vyváţená.)  
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Slovy by se dal rozdíl mezi starým uvaţováním Sokrata a 

dnešním uvaţováním matematiků vyjádřit asi takto: 

Stokrát opakovaná skoro pravda je s vysokou 

pravděpodobností naprostá leţ. (Přesunutí omylu čili opačná 

pravděpodobnostní otázka.) 

A tak tomu v ţivotě i je.  

 

Moderní pojetí logiky přiznává, ţe naše logika není přesná, 

ţe s délkou logického řetězce nepřesnosti stále narůstají, aţ 

se celý řetězec rozpadne.   

Umíme dokázat, ţe uvnitř hranic naše logika platí, ale 

pokud omylem za hranice zabloudíme, sami sebe usvědčíme, 

ţe naše logika je paradoxně od samého počátku vadná, ţe 

nikdy neplatila ani uvnitř hranic. 

 

Těţko si přiznat, ţe matematika je jen hra, pro kterou jsme 

stanovili pravidla, můţeme je kdykoli změnit. Těţko uznat, 

ţe Newtonova fyzika neplatí. Ale moderní logika dokázala, 

ţe ani Einsteinova fyzika neplatí, za jeho hranicemi 

(rychlost světla)  existuje zcela jiná fyzika, která popře nejen 

Newtona, ale i Einsteina. Přestoţe netušíme, jak taková 

fyzika bude vypadat, máme jistotu, ţe ani ona nebude platit, 

i ona půjde překonat. Lidská logika není nic víc neţ 

představivost člověka, co je za hranicemi naší 

představivosti, to naši logiku nemá.  

Paradox logiky je, ţe pokud se pustíme za hranice logiky, 

naši logiku zabijeme. Najít nová pravidla pro logiku se nám 

uţ nikdy nemusí povést, mohou být natolik sloţitá, ţe je 

nepochopí ani ten nejinteligentnější člověk. 

 

Člověk vidí nebe a zemi, na jejich existenci postaví celou 

svou filosofii, celé generace jí ţije a prospívá mu to. Ani 

náhodou ho nenapadne, ţe pokud bude cestovat pár set 
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kilometrů vzhůru, bude vše jinak. Pokud uţ nemá nad 

hlavou nebe a pod nohama zemi,  paradoxně se doví, ţe jeho 

logika nikdy neplatila. To ale neznamená, ţe nová logika 

pro něj bude lepší, právě naopak, bude komplikovanější, 

s novou logikou bude uvaţovat pomaleji, stane se 

zranitelnější, navíc ani ona nebude univerzální.  

 

Ţijeme v iluzi, vědět víc můţe být nevýhoda. Naše logika 

drţí vědomí pohromadě, ale během zlomku vteřiny se můţe 

rozpadnout, změnit se z nejskvělejší pomůcky na zrádnou 

past.  

Pokud přestaneme věřit logice, vědomí se rozpadne. Kde 

neplatí logika, můţe platit cokoli.  

Nůţky mezi vědomím civilizace a vědomím jedince se po 

tisíce let rozevírají. Pokud tento trend bude nadále 

pokračovat, pak jednou jedinec přestane svou civilizaci 

chápat. Kdo systém nechápe, slepě mu slouţí. 

 

V podstatě se o to civilizace snaţí od svého počátku. Bojuje 

s logikou jedinců, zahlcuje mozky slepými fakty, 

z jednoduchého dělá sloţité. Tak jako nejstarší kniha světa 

(I Ting, Kniha proměn) zabila moudro vesnických mudrců, 

tak i dnešní civilizace zabíjí vědomí jedinců, nahrazuje ho 

vědeckými teoriemi sloţitými tak, ţe je nechápou ani vědci.  

 

Vědomí v logické pasti 

Jak logikové v Číně, tak i Sokrates v Athénách se chytili do 

sítě slov, nedokázali se z ní dostat ven. Velká část globální 

civilizace je následovala (veřejný ţivot), ale okrajová část 

globálního světa odhalila chyby pojmů, umí je napravovat.  

Lidé jako Sokrates si myslí, ţe uvaţují racionálně, mluví 

tak, chovají se tak, ale ve skutečnosti se řídí chybnými 

zákony logiky. 
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 Uvaţovat nad chybami Sokratovské logiky se dlouhá 

tisíciletí v Evropě neodváţil nikdo, křesťanství jeho logiku 

zdokonalilo na scholastiku (Tomáš Akvinský), Sokratovská 

logika se změnila na demagogii, aţ se nakonec dialektika 

zprofanovala sama (dialektický materialismus).  

Evropané stvořili mnoho pavěd, díky chybám v logice 

zdeformovali celý svět. 

Inteligence člověka narazila na své hranice. Jedni je dokáţí 

překročit a uvaţují logicky jako moderní vědci, jiní je nikdy 

nepřekročí, uvaţují odlišně. Hranice lze posouvat, cílem je 

udrţet za nimi dav. 

Malou nepřesnost hrdě nazýváme pravdou, větší nepřesnost 

odsoudíme jako pustou leţ. 

Společenské podvědomí se zahltilo paradoxy. Co lidé 

nechápou, tomu musí věřit.  

Stále méně chápat a více věřit, je cesta k nevědomí jedince, 

k jednotnému vědomí společenstva. 

----- 

Obchod, legislativa i finance stojí na chybách, jedni o nich 

ví a vyuţívají je ve svůj prospěch, dav chyby neodhalí, 

doplácí na ně. Učit dav nelze, to by se musely změnit školní 

osnovy, masmédia, hierarchie. Tak se vyvíjejí parazité 

společnosti, zneuţívají chyb v logice, nevědomosti davů. 

Vědomí ovládané parazity je nemocné vědomí, pokud se 

nevyléčí, nemoc ho udolá. 

Existuje početná skupina lidí, kteří nevěří v logiku 

globálního světa a ani ji nezneuţívají, mají jinou logiku 

(víru, názory).  

Z pohledu globálních hráčů je všudypřítomná vychytralost 

podstatou globální civilizace, ale taková logika se můţe ze 

dne na den zhroutit. Rvačka o to, kdo bude vznikající lidské 

společenstvo ovládat, je válkou na ţivot a na smrt. Logika je  

v ní ta nejúčinnější zbraň. Ale co kdyţ dav objeví jiný zorný 
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úhel? Najednou uţ nebudou nejdůleţitější peníze, ale třeba 

spravedlnost. Globální hráče zabijí, změní systém, jako se 

v moderních dějinách uţ tolikrát stalo.  

Iluze, ţe naše logika je ta jediná správná, ničí lidi, systém i 

naše vědomí. Odhalit hranice kaţdého logického řetězce a  

nevěřit v univerzální logiku, je pro vědomí ţivotně 

důleţité. 
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14. Jak zákon popravil morálku 

Hierarchie moci znamená různá práva pro různě postavené. 

Kdo tvrdí, ţe zákony mohou být pro všechny stejné, lţe. Je to 

stejná leţ jako  tvrzení, ţe lev můţe být vegetariánem.  

 

Nemocné vědomí 

Jedinec i celá společnost ví, ţe na něco nesmí myslet. 

Zakáţe si to. Myšlení na určité věci zraňuje jedince, na jiné 

zase likviduje civilizace. 

Vědomí samo sebe od počátku obelhává. Jen konkrétně to 

dělá, objasnil aţ ve 20. století Sigmund Freud, psychiatr 

z Moravy.  

Rozlišoval u člověka tři osobnosti: id, ego a superego. 

Id je zvířecí přirozenost.  

Ego je momentální osobnost.  

Superego je pohled na sebe z nadhledu společnosti. 

Podobně u svých pacientů dělil do škatulek tři různé hladiny 

vědomí: nevědomí, vědomí, podvědomí. Nejhloub je ukryto 

nevědomí, jsou to strachy, touhy, vrozené vzorce chování. 

Například libido sexualis je příčinou mnoha našich 

komplexů, aniţ si to uvědomujeme. 

 Kdo myslí, má vědomí. Vědomí ovlivňují všechny naše tři 

osobnosti. Kaţdým okamţikem zvaţujeme, zda je pro nás 

například lepší jíst (id), pracovat (ego), tančit (superego). 

Velká část z toho, co si uvědomujeme, se ukládá do 

podvědomí, spí tam, někdy o tom víme (například 

vědomosti, které zrovna nepouţíváme), jindy o tom nevíme 

(traumata, zapomenuté vzpomínky). Pokud si naše vědomí 

neví s něčím rady, ignoruje to. Pokud něco ignorujeme, 

nezmizí to, jen se to uloţí do podvědomí, my si to 

nepamatujeme, ale ono to tam spí.  

V podvědomí se ukrývá celý náš ţivot, jsme schopni si 

vzpomenout na „zapomenutou“ událost či úvahu z naší 
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minulosti, samotná vzpomínka však událost v našich 

představách pozmění, znovu ji uloţí jako novou vzpomínku, 

ta pravá (původní) je odsunuta ještě hloub. Tak se i naše 

podvědomí mění, můţe s ním být manipulováno a ono 

následně manipuluje s námi. V podvědomí jsou i logické 

smyčky a protiklady, zápasí spolu, souţí nás, jsou 

časovanou bombou. Někdy se stane, ţe to, co je 

v podvědomí, je vyneseno na povrch, navţdy to člověka 

změní. 

Člověk se nemusí hned psychicky zhroutit či dokonce 

zešílet, jen můţe zcela změnit svůj postoj. Je to jako by se 

podvědomí plnilo jako pohár a ve chvíli, kdy přeteče, něco 

se stane.  

 

Jak se míchá kolektivní a společenské vědomí 

Náš kolektiv nás dělá šťastnými, pokud nás chválí, nebo 

nešťastnými, kdyţ nás kárá. Několik nejbliţších je náš 

kolektiv, i kdyby to byla nejníţe postavená skupina ve 

společnosti a celý svět se na ni díval s opovrţením, budeme 

šťastni, kdyţ oni budou šťastni. 

 Paradoxem je, ţe pokud se cítíme být členy kolektivu, který 

patří do nejvyšší smetánky společnosti, ale budeme cítit na 

svých blízkých rozladění, budeme vnitřně nešťastni, byť 

bychom měli všechno na světě a zbytek populace nám 

záviděl. 

Pocit osobního štěstí nám dává kolektivní vědomí, 

zatímco postavení ve společnosti je pro vědomí totéţ jako 

příroda. Jsme li vysoce postavení, je to krásná příroda, jsme 

li na společenském ţebříčku nízko, je to chudá příroda, ale 

to neznamená, ţe musíme být nešťastni.  

Freudova psychoanalýza není nic jiného, neţ otevření vrátek 

kolektivního vědomí, na chvíli se cítíme opět být bezpeční, 

svěřujeme se svému příteli, protoţe on nás zná lépe, neţ 
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známe sami sebe. Pacient i terapeut na chvíli vytvoří 

společné kolektivní vědomí.   

----- 

Čím je civilizace vyvinutější, čím má své členy víc 

institucionalizované, tím lehčeji přijímají paradoxy 

civilizace za své. Společenské vědomí nás nechápe, snaţí se 

pochopit společnost. Sami sebe měníme tak, abychom 

dokázali ţít ve společnosti, rozpor mezi vrozeným a 

naučeným ničí kaţdého. Aţ ve chvíli, kdy kolektiv ztratí 

svůj soulad, můţe se systém stát součástí vědomí kaţdého 

jedince. Kdo klade systém před svůj kolektiv (například udá 

své rodiče) je dokonale institucionalizován (myslí jako 

mravenec).  

Civilizace si vytváří velké sny, ty plodí kasty či společenské 

vrstvy, ty mají nastavené společenské vědomí odlišně, 

uzavírají se samy do sebe, pocit štěstí jedince tak závisí na 

jeho vnitřní hierarchii hodnot, začíná kolektivem, můţe 

pokračovat kastou, končit třeba i celou společností. 

Rodina uţ dávno není kolektiv, je to společenská instituce, 

právě ona zaţehne v dítěti první konflikty. Rodina učí dítě 

přizpůsobit se, ale ne uţ přírodě a kolektivu, hlavně 

systému.  

Nátlak začíná stravováním, pokračuje chováním, zcela 

zdeformováno je naše libido sexualis. Tisíce zákazů 

vychovají navenek vznešeného tvora s úţasnou morálkou, 

chováním i charakterem, ale vnitřně zcela rozervaného. 

Z hlediska kolektivu zrůda, z hlediska systému ctnostný 

vzor. 

Pokud v našem společenském vědomí zvítězí „id“, staneme 

se nacionalisty se spoustou předsudků, budeme uznávat 

šikanu, kmenové násilí, padat do mdlob při potkávání 

autorit, bojovat za naši pravdu do roztrhání těla, protoţe 
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jedině to je pro nás správné. Naše potřeby budou na prvním 

místě i pokud by to bylo trestné. 

Pokud v našem společenském vědomí zvítězí „ego“, 

staneme se ego hráči, budeme budovat civilizaci ve tvaru 

pyramidy (stádo). Přirozenost nahradí zákony, komerce 

bude náš nový svět. 

Pokud v našem společenském vědomí zvítězí „superego“, 

budeme plnit poslušně svou společenskou roli, zapomeneme 

na kolektiv, na soulad i na děti, zcela se oddáme svému 

povolání, svou profesi posuneme kupředu, tedy ke stále 

vyšší specializaci a institucionalizaci.  

----- 

Kaţdý, kdo má vědomí, má své psychické limity. 

V podvědomí něco víme, ale neumíme to propojit 

s vědomím, sami sobě nevěříme, to by změnilo naše 

chování. Boj vlastního vědomí proti sobě je typický pro lidi 

inteligentní. Kde se bojuje, tam moudrost umírá.  

Jeden je znejistěn hned v mládí, například nevěří své 

sexualitě, stydí se za svůj chtíč, mění své chování na upjaté, 

bojuje sám se sebou, přichází o přátele, partnery, svou 

vyrovnanost. 

Druhý se zadrhne v dospělosti, nevěří například, ţe právo 

neumí přinést spravedlnost, pustí se do bezhlavého boje a 

trpí.  

Třetí je zničen aţ v pokročilém věku, nikdy například 

neuvěří, ţe majetek celého socialistického bloku rozkradli 

tajní, z hajzlíků, co stáli na společenském ţebříčku v jeho 

očích nejníţe, se stali nejbohatší oligarchové. 

Snaţíme se raději uvěřit pěkným lţím neţ kruté pravdě. 

Pokud překročíme své psychické limity, změní nás to. 

Někdy začneme nadávat, jindy třeba tloustnout. Proto je na 

světě tolik lidí apatických, otrávených, schizofrenních. Duše 

v bojích umřela, ale tělo je odsouzeno ţít dál. 
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Psychické limity mění nejen osudy jedinců, ale i celých 

společností.  

 

Nejstarší hledání spravedlnosti 

Spravedlnost je pocit, který mají lidé vrozený, je to 

přirozenost stojící na prastarých vzorcích chování, na 

vůních, hormonech a vášních, je to podstata, kterou se 

kolektiv kdysi dávno řídil. 

V civilizaci se pocit spravedlnosti rozpadl na tři principy, 

které vychází ze zákonů sdruţování v přírodě.  

A:Soulad kolektivu vnímáme jako základní princip 

spravedlnosti. Samotným zvětšením kolektivu zničíme 

soulad, stejně tak zavedením hierarchie, ale i autorita či 

dělba práce můţe soulad kolektivu nechtíc rozvrátit.  

B:Hledat jednoduše  partnery a kamarády je pro nás 

princip spravedlnosti společnosti. Potřebujeme se 

shromaţďovat bez strachu z následků, je to pro nás 

přirozené. Shromaţďování je zvláště pro ţeny příjemné, 

mohou si vybírat partnery, pro muţe to můţe být i stresující, 

nacházejí nepřátele. Pokud se má naše společenské vědomí 

rozvíjet, musí být pro všechny zachováno bezpečí a volnost 

výběru, dodrţování společenských pravidel (nenásilí, 

tolerance, rovnost, volnost, bratrství).  

C:Dělbu práce společenstva vnímáme jako princip 

spravedlnosti systému, zato hierarchii povaţujeme za 

nespravedlivou. Ve spravedlivém systému jeden druhého 

nevyuţívá, kaţdý je přizpůsoben práci, kterou mu systém 

přidělí. 

Hierarchii jsme schopni přijmout jen jako formu obrany 

velké společnosti před nepřítelem, hierarchie je naše zbraň. 

Spát se zbraní, bavit se s ní a odpočívat, lidé neumí. 
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Morálka společnosti proti zákonům armády 

Konfucius si přál uzákonit společenské role („cheng 

ming“).  

Vnímal společnost jako spravedlivý systém, ve kterém má 

kaţdý svou roli, role se dají popsat tak přesně, aby kaţdý 

věděl, co má dělat, jak se má k ostatním chovat, jak má 

vypadat. Role jsou dány, člověk se musí přizpůsobit, nikoli 

naopak. 

Jedinci plní několik rolí současně, se změnou situace se 

mění i role (otec je i manţel, hlava rodu, rolník, poddaný 

atd.). Člověk během dne přechází z místa na místo, tím 

střídá i své role, jak stárne, mění se jeho role, mladí dělají 

těţší práci za staré protoţe ví, ţe aţ oni zestárnou, mladí 

poslouţí zase jim. Role má mnoho pater, existují pravidla 

pro jedince, ale i pro celé skupiny, pro muţe a pro ţeny, pro 

výše postavené a níţe. Role jsou tradice, uzákonit tradici 

znamená uzákonit spravedlnost. 

Obdobou „společenských rolí“ je kastovní systém v Indii, 

zde ale neplní pouze jedinci své role, celé kolektivy 

(subkasty), si plní své role.  

Koncepce společenských rolí je nejstarší, nejúspěšnější, ale 

i nesloţitější, byla budována zdola, je to morálka civilizace. 

O dodrţování rolí se starala celá společnost, matkou dětí 

počínaje a stařešinou obce konče.  

Společenské role se však netýkaly jen jedinců, týkaly se i 

celých skupin (rodin, rodů), celých společenských vrstev 

(rolník, řemeslník, obchodník, byrokrat, theokrat). Člověk 

se učí rozeznávat a dodrţovat svou roli celý ţivot. Role 

uznávají hierarchii, ale zamezují i těm nejvýše postaveným, 

aby své pozice zneuţili. Role mocných je stejně přísně daná 

jako role nuzáků, pokud se začnou oddávat zábavě, roli 

poruší, společnost je odsoudí (například kdyţ se panovník 

oddává rychlým koním a pěkným ţenám – viz Konfucius).  
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Uzákonit společenské role, svázat je do legislativního rámce 

(cheng ming), je natolik sloţité, ţe to vědomí mnoha lidí 

nikdy nepochopí. 

Koncepce zákonů jako soubor jednoduchých rozkazů 

stvořila armáda, ale dlouhá tisíciletí se uplatňovala pouze 

tam. Zákony vznikaly odshora jako legislativa, kterou císař 

a ti výše postavení trestali ty níţe postavené. Zpočátku byly 

jasné, stručné, nekompromisní. Hledat v nich sloţitosti 

nelze, i pes musí pochopit rozkaz. Co dělá jeho pán, ho 

zajímat nesmí, pán si můţe dovolit cokoli, třeba ho i zabít. 

 

Místo sofistikované pavučiny z morálky, kterou člověk celý 

ţivot proplouvá, aniţ by ji poškodil, se stvořilo minové pole 

ze zákonů. Místo logických pravidel společenstva zvítězily 

příkazy vůdce stáda. 

 

Legalisté (škola práva) 

Mezi jedny z prvních filosofů, co se poctivě snaţili nelhat a 

pomocí zákonů měnili společnost k lepšímu, byl čínský 

vyznavač práva filosof Han Fei.  

Jeho ţáci a následovníci přiznávali, ţe ti výše postavení 

trestají ty níţe postavené, o ideály či spravedlnost nejde. 

Jejich slova nejsou zahalena do tajemna v podobě velkých 

pojmů, zcela nepokrytě tvrdí:  

„Pokud člověk něco dělá, má jedinou snahu - vyhnout se 

potrestání a současně získat profit.“  

Stát se nevyhne tomu, aby trestal ty, co přečin udělají, 

ale současně odměňoval ty, co jsou samotnou příčinou 

páchání zločinů.  
Tuto poučku vymysleli legalisté, můţeme ji nazvat paradox 

spravedlnosti, platí obecně pro kaţdou hierarchii. 

Například hlad je velkou motivací pro spáchání krádeţe, ale 

můţe za nedostatek jídla jen hladovějící? 



                        239 19.6.2011 239 

Otevřenost, s jakou legalisté (škola práva) přiznávali, ţe 

mezi zločinem a jeho příčinou je nesmiřitelný rozpor, 

vyvolal v západní kultuře nesouhlasné poznámky, v jedné 

z nich se praví: „Neznám filosofii, která by vytvářela 

smutnější pohled na lidský rod, neţ je legalismus.“  

 

Pokud chceme odstranit paradox spravedlnosti, musíme 

odstranit veškerou hierarchii tou mocenskou počínaje, přes 

právní, aţ po finanční. V praxi by to znamenalo nejen 

přeorganizovat stát z pyramidy na kruhy, změnit zákony na 

morální pravidla, ale výrazně sníţit rozdíly v majetku všech 

občanů.  

 

Legalisté odmítali lhát jako filosofové na západě, nechtěli 

podporovat v lidech iluzi, ţe zákony mohou přinést 

spravedlnost.  

Legalisté se snaţili zajistit pořádek, tvrdili: „I špatný zákon 

je lepší neţ ţádný zákon.“ 

Západ si nikdy nepřipustil, ţe by zákon mohl být špatný, byl 

totiţ boţský, tudíţ dokonalý, měnit ho směli jen (vy)volení. 

Nejčastější metodou, jak udrţovat pořádek, je trestat viníky, 

ale správnou metodou je odstraňovat příčiny zločinnosti 

změnami celé společnosti. Přesně to dělali legalisté. Snaţili 

se bojovat s neomezenou mocí úředníků, tím chránit lid před 

jejich zlovůlí. Právě tato snaha vyvolala otevřený odpor 

šlechty, který vedl k zániku celého hnutí.  

 

Legalisté se chytili do vlastní pasti, místo aby zákony 

společnost posilovaly, začaly ji oslabovat (narušily 

hierarchii). Nechtíc pomocí zákonů budovali civilizaci na 

principu společenstva, to povaţuje lidské vědomí za 

spravedlivé, nikoli na stádovém principu, který vţdy 

uznávali mocní, bohatí, titulovaní. 
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Právo v pojetí legalistů zahrnovalo nejen civilní sféru, ale i 

armádu. Nesnaţilo se prospívat jedné vrstvě, ale co nejvíc se 

přiblíţit k podstatě pravdy, tedy proč se zločin stal, jak 

zabránit jeho opakování.  

Pochopitelnost této snahy pramení i z existence kolektivních 

trestů, o jejichţ správnosti tenkrát nikdo nepochyboval. 

Člověk totiţ neţije sám, pokud něco ukrade či někoho 

zabije, mají z toho prospěch i jeho nejbliţší. Tak byla vedle 

konkrétního viníka tradičně potrestána i jeho rodina. 

Trestání celých skupin lidí zabraňovalo odvetě, byli zabiti 

všichni, kteří by se mohli cítit trestem poškozeni a mstít se. 

Trest mohl postihnout rodinu, to byla nejmenší skupina, 

pokud se jednalo o váţnější přestupek, týkal se pěti 

nejbliţších rodin, pak deseti příbuzných rodin, nejtěţší trest 

postihl celou vesnici. 

Kromě hrdelních trestů, jejichţ provedení mělo často i 

zastrašující úkol (uvaření odsouzenců), byly častými tresty 

otroctví a tělesné tresty, jako bylo mučení či výprask. Pokud 

ovšem někdo učinil dobrý a výjimečný skutek, stejný státní 

úředník ho odměnil (přidělení majetku či půdy po 

odsouzených). 

Absolutní hierarchie počítala s tím, ţe ten výše postavený je 

odpovědný za své lidi, nejen je vychovává, ale i vyšetřuje a 

trestá (jako v armádě). Otec byl zodpovědný za rodinu, 

stařešina obce za celou obec.  

Vyšetřující byl soudcem i „katem“. Tento princip se 

odstraňuje aţ v současnosti po vzoru západních zemí. 

 

Jak lidstvo přestalo věřit ve spravedlnost   

Snaha legalistů odstraňovat příčiny kriminality, vedla 

k úspěchu při zavádění právního pořádku v oblasti 

nemovitostí (registrace půdy a dědičné právo rodin), celá 
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státní správa byla podle principů legalistů pozměněna a to 

tak, ţe se přestalo dbát jen na urozenost, ale do úvahy byly 

brány i schopnosti a kariérní postup úředníka. Legalisté se 

stali vládní filosofií na krátké období, ale z dlouhodobého 

hlediska nebyli úspěšní, dokonce někteří zastánci této školy 

byli popraveni za vlastizradu (např. státník Sang Yang i 

s celou svou rodinou roku 338př.n.l.). 

----- 

Od samotného vzniku civilizace řídila pořádek morálka.  

Od samotného vzniku armád řídily jejich akce velitelé.  

I v dobách míru bylo třeba donutit obyvatele, aby se 

připravovali na boj. Rozkazy se smísily s morálkou.  

Konfucius definoval morálku. 

Legalisté definovali zákony. 

Konfuciovi se nezdařilo uzákonit morálku (cheng ming). 

Legalistům se nezdařilo uzákonit zákony.  

Nechuť mocných nechat se omezit zákony i morálkou 

vnímá lidské vědomí jako zradu. Dvojí morálka a dvojí 

pojetí spravedlnosti civilizaci navţdy rozdělilo, dav začal ty 

nahoře vnímat jako parazity společnosti.  

 

Spravedlnost a pořádek 

V civilizaci s hierarchií nemůţe být spravedlnost, ale musí 

v ní být pořádek. Spravedlnost a hierarchie proti sobě stojí 

v přímém rozporu. 

Ve vědomí lidí je však zakotveno, ţe kdysi spravedlnost 

byla. Lidé si vzpomínají, ţe kdysi žili v souladu, ale 

nedovedou si vysvětlit, jak je moţné, ţe dřív vznikal sám od 

sebe, ale najednou není.  

Proč? 

Logická odpověď: Protoţe lidé kdysi dodrţovali pravidla.  

A přesně tato chybná otázka a ještě chybnější odpověď je 

počátkem logického řetězu chyb. 



                        242 19.6.2011 242 

Soulad v kolektivu je ţivočišný pud, nelze ho nahradit 

pravidly.  

Pořádek je v civilizaci zaloţen na autoritách. Co řekne výše 

postavený, to se splnit musí. 

Pokud šlechta někoho odměnila a jiného za stejný čin 

popravila, nepřipadalo to lidem spravedlivé, přestoţe byl 

pořádek zachován.  

Nejstarší civilizace ctily absolutní hierarchii, ty nahoře nic 

neomezovalo. To je koncept války a armády. 

Jakmile začali lidé vnímat společnost jako mír, začnou si 

sami tvořit morální pravidla. 

V globálním světě se válečný stav přelil do kaţdodenního 

ţivota, zákony převálcovaly morálku. 

 

My a oni 

Pokud za svou skupinou budeme povaţovat jen vesnici a 

vše, co je mimo ni, je pro nás fauna a flóra, pak můţeme 

lovit i tvory v okolí a není nejmenšího důvodu, proč je také 

nesníst. Ţe to někdo zvenčí nazývá kanibalismem, to je těm 

ve vesnici k smíchu, jídlo jako jídlo.  

Pokud za svou skupinu budeme povaţovat jen ty, co vlastní 

zámky či soukromé tryskáče, není nejmenší důvod, 

abychom faunu a flóru, která nás ţiví, nedonutili jakoukoli 

metodou k maximální moţné uţitkovosti. 

Kdo vnímá „vlastní lidi“, stává se součástí války svých proti 

ostatním. Kdo „vlastní lidi“ nevnímá, ten se ocitá sám, jeho 

okolí mu nerozumí, cizí mu ubliţují. Najít tu správnou 

skupinu, se kterou se můţeme ztotoţnit, je ţivotně důleţité.  

Vnímání „svých“ je v dnešní civilizaci často skryto. Na 

první pohled nepoznáte, zda ten proti vám má nějaké „své 

lidi“ které upřednostní kdykoli můţe. Války viditelné 

vystřídaly války utajené.  
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Od desky k hoře papírů   

Nepsané zákony má kaţdá velká společnost. Ten nejstarší 

zapsaný a dodnes dochovaný je do kamene tesaný, 

momentálně uloţený v paříţském Louvru. Důvod, proč 

nezůstal v Iráku, tedy na místě, kde před více jak třemi a půl 

tisíciletími řídil babylonskou společnost, je pro evropský sen 

o právu a pořádku symbolické. 

Chamurapiho zákoník je kámen přes dva metry vysoký, 

původně leţel v řece, je dokonale vyhlazen, na něm jsou 

klínovým písmem sepsány „paragrafy“. V záhlaví je 

zobrazen bůh, jak předává vladaři moc. Zákony jsou tedy 

boţí vůlí, člověk na nich nic měnit nemůţe.  

Samotný symbol stanovil, ţe vladař (ti výše postavení), smí 

soudit ty níţe postavené. Tak se lidé změnili na děti, bůh 

(vladař) na jejich otce. Zatímco otec je většinou ke svým 

dětem laskavý, zákoník je kaleidoskop těch nejzrůdnějších 

trestů, co si jen umíme představit.  

Jací lidé dokázali tak zrůdné tresty vykonávat? Člověk se 

změnil na krutého sadistu, který neměl obdoby ani 

v ţivočišné říši. 

Šokující je, ţe z logického hlediska jsou všechny tresty 

pochopitelné. Díky víře v logiku začali lidé akceptovat něco, 

co je jiţ při krátkém zamyšlení zvrhlé.  

Primitivní princip oko za oko zub za zub roztočil spirálu 

nikdy nekončícího násilí. Naprosto běţné situace jako je 

nevěra, hádky, sváry či majetkové delikty byly najednou 

trestány zcela neadekvátními tresty. Celé civilizace se 

změnily k horšímu, staly se surovými. Podstatou lidské 

společnosti uţ nebyla humanita, zákon se stal návodem na 

nikdy nekončící válku uvnitř společnosti.  

Nebylo moţné nikdy v ţivotě zákon neporušit, byl stvořen 

nereálný ideál, kterému se lidé ani náhodou nemohli 
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přiblíţit. Zákoník nehledal příčinu zla jako legalisté v Číně, 

nesnaţil se odstranit nespravedlnosti, jen a pouze trestal.  

Děsivé, pro vědomí člověka devastující. 

V samotném zákoníku je počítáno s tím, ţe trestat můţe jen 

výše postavený. Tak byl pro ty nejvýše postavené stvořen 

beztrestný právní řád a tento řád se v různých obměnách 

praktikuje dodnes.   

 

Tak jako Kniha proměn (I´Ting) zničila lidovou moudrost, 

tak i stvoření zákonů zničilo morálku. Co není uzákoněno, to 

se dělat nemusí.  

Evoluce vědomí změnila v civilizaci svůj směr. Vědomí se uţ 

nevyvíjí od kolektivu, tvoří se seshora. První dokumenty 

civilizace jasně ukazují, jak propastný je rozdíl mezi briskní 

lidovou moudrostí a tupou státní učeností. 

 

Slova do kamene vytesaná 

Chamurapiho zákoník ovlivnil vědomí celého západního 

světa a ovlivňuje ho dodnes. Kámen byl na veřejně 

přístupném místě, kdokoli si ho mohl kdykoli přečíst. 

Rozlišuje vrstvu privilegovaných, kteří nemohou být 

trestáni, ale pokud poruší pro ně platná pravidla, následuje 

odveta. 

Druhá vrstva jsou svobodní lidé, té se týká většina z 282 

zákonů. Za přečiny je společnost trestá pokutou, vyhnáním 

z obce, ale jsou i tresty hrdelní.  

Třetí vrstvou jsou otroci (pracující), ty čekají hlavně fyzické 

tresty. Otrok ovšem není zcela bez práv, s evropským 

otroctvím nemá nic společného, babylónské pojetí otroctví 

má mnohem blíţ k pojetí nevolnictví či dokonce pracovní 

síly. Otrok má majetek, jeho práce má svou cenu. Pokud 

například svobodný občan zlomí kost svobodnému 

občanovi, je kost zlomena i jemu, pokud totéţ udělá 



                        245 19.6.2011 245 

otrokovi, zaplatí mu stříbrnou minci. Pokud otrok udeří 

svého pána, je mu uříznuto ucho.  

Základem je, kdo co udělá a komu, lidé si nejsou před 

zákonem rovni.  

Vedle společenských vrstev jsou důleţité i rodinné vztahy, 

například otec je povinen své děti vychovávat a v rámci 

výchovy je má i udeřit, ale pokud syn udeří otce, je mu za to 

useknuta ruka. Některé tresty jsou absurdní, například otec 

můţe být potrestán tím, ţe mu zabijí potomka. Za 

homosexuální styk je trest kastrace. 

Pokud někdo něco udělá špatně, napraví to tak, ţe to udělá 

zdarma dobře, za majetkové přečiny je ukládána pokuta, ale 

pokud viník není schopen pokutu zaplatit, je zabit (utopen, 

upálen).  

Tělesné tresty se provádějí veřejně na dvoře vladaře. 

Spoustu zákonů se týká vzájemného souţití muţe a ţeny, 

rozvodu, kdy ţena dostane náhradu za rozvod (věno otce 

plus svatební dar manţela), jak velká je to náhrada, dala li 

muţi dítě a jak velká, pokud je manţelství bezdětné, 

dokonce se můţe stát, ţe se ţena po rozvodu stane otrokyní 

svého bývalého muţe. 

Jedna křivda je „napraven“ křivdou ještě větší. 

----- 

V Říši římské na sepsání zákonů uţ nestačila jediná deska, 

ale bylo jich potřeba dvanáct (nedochovaly se). Zákon 

dvanácti desek rozvíjí chamurapiho zákoník, stal se 

základem mnoha dalších zákoníků, vyvíjel se po celá staletí, 

stal se kořeny evroamerické civilizace. I do desek je vepsána 

hierarchie, ti nahoře jsou beztrestní, ti dole se musí 

chovat podle pravidel, které nelze neporušovat.  

Jak zákony košatěly, začaly vytvářet modely chování. Co 

není zakázáno, je povoleno, tak se jednoduše zakáţe vše, aţ 

zůstane povolen jen jediný moţný způsob chování. Byla 
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stvořena nová  morálka, s tou původní však nemá nic 

společného. 

 

Hra mocných, kterou bezmocní neprokoukli 

Nespravedlnost je podstatou moci. Kde není hierarchie, platí 

jediný princip: Netoleruj netoleranci, vše ostatní je 

povoleno.  

To by ale znamenalo zánik všech pyramid, tou mocenskou 

počínaje, přes finanční aţ po tu byrokratickou.   

Matení pojmů je pro vědomí člověka typické, za opak 

hierarchie povaţuje anarchii (rozklad společnosti), nikoli 

stvoření dělby práce podle principu společenstva a uţ vůbec 

ne soulad skupiny bez hierarchie.  

Povaţovat absurdní systém nerovnosti za právní princip a 

přiřadit mu přívlastky jako rovný či spravedlivý, je 

kotrmelec, který lidské vědomí uţ ani nevnímá.  

Zatímco lidé zvenku vidí, ţe civilizace něco jiného hlásá a 

něco jiného dělá, její příslušníci to nevidí. Je to podobný 

princip jako u psa, který má skvělý čich, ale to, ţe smrdí 

sám, necítí.  

 

Evropské právo pro šlechtu a  panovníky 

Evropská šlechta se zcela odtrhla od svých národů. 

Civilizace se rozpadla na regiony, panovník si bral stejně od 

šlechticů jako od svých poddaných. Kdo měl víc, najal si víc 

ţoldáků, získal ještě víc.  

Samotná šlechta se začala bát jeden druhého, potřebovala 

pravidla, které ji zajistí bezpečnost před svým vlastním 

králem.  

První dokumenty omezující bezmeznou moc panovníka se 

netýkají obyčejných lidí, ale jen šlechty! 
Panovník Anglie Jindřich I vydal roku 1100 proklamaci o 

své vládě, tzv. Listinu svobod (Charter of Liberties).  
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Má 14 bodů, zavazuje se v ní biskupům, ţe nesáhne na 

jejich majetek, baronům a hrabatům zaručuje dědičná práva, 

promíjí vraţdy spáchané před jeho korunováním, slibuje mír 

uvnitř království. Dokument je povaţován za základ vzniku 

konstituční monarchie, která ve Spojeném království 

existuje dodnes. 

Velká listina práv a svobod (Magna carta libertatum) je 

dokument z roku 1215, obsahuje uţ 63 článků, které přímo 

navazují na předchozí dokument, rozvádí ho, ale navíc je 

v ní ustanovena šlechtická rada panovníka, předchůdce 

sněmovny lordů.  

I tento dokument se týká jen šlechty, poddaní byli na šlechtě 

zcela závislí, neměli vůči ní ţádná práva podobně jako 

v Asii. Kromě daní a moţnosti kdykoli kohokoli potrestat 

mučením či hrdelním trestem, existovalo i právo první noci, 

kdy si šlechtic mohl vymanit, ţe svatební noc stráví jeho 

poddaná v posteli s ním.  

Iluze, ţe ti nahoře a ti dole mají stejná práva, se začala do 

vědomí lidí pumpovat aţ po Velké francouzské revoluci. Jen 

díky tomu si dokázala anglická šlechta zachovat své zámky, 

dědičná privilegia i loajalitu poddaných dodnes. 

 

Posun ve vědomí lidí od morálky konfuciánů, přes školu 

legalistů, přes zákony napsané na deskách, aţ ke globálnímu 

pojetí práva a pořádku, je klasickou cestou od reality 

k iluzím.  

 

Trojí chápání zákonnosti 

První nazvěme Anglické právo:  Vytváří iluzi, ţe poctivé 

(poslušné) chrání, neposlušné trestá. Platný je jen ten zákon, 

který není masově přestupován.  

Takto chápaná zákonnost nikdy v historii nefungovala a 

fungovat nemůţe, odporuje totiţ hierarchii. Zákony jsou 
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formulovány tak, aby se do nich hierarchie skryla. Kde 

nestačí zákony, nastupuje justice – sáhib (šlechtic, bohatý) 

má vţdy pravdu.  

Druhé nazvěme Ruské právo: Podle něj je kaţdý člověk 

vinen a je na státním úředníkovi, aby dokázal čím 

konkrétně.  

Takto chápaná zákonnost je realitou, kdy ti nahoře sestavili 

papírový bič na všechny dole, je jen otázkou jejich vůle, zda 

ho pouţijí. 

 Není li bič pouţit, nastupuje násilí od toho tajného aţ po 

veřejný výsměch právnímu systému. 

Třetí nazvěme Čínské právo: Právo existuje jako papírové 

alibi pro globální svět, ve skutečnosti ho nikdo nezná, nikdo 

se ním neřídí. Platí zvyky stojící na morálce, vůle úředníka 

je právo, kdo neposlouchá, je potrestán. Za co, to ví 

potrestaný moc dobře, ale v rozsudku je naspáno něco zcela 

jiného.  

Sen o právu a pořádku posiluje moc, ale lidé se řídí 

morálkou. Ta nejvypracovanější by se dala převést na 

legislativní úroveň (cheng ming), ale to se nikdy a nikde 

nestalo, moc by přestala být bezbřehou. 

Uvěřit v chybný sen o právu a pořádku, znamená uvěřit 

ve lţi. Tak se právní systém mění na nemoc společenského 

vědomí – nepřemýšlej, ale věř. 

 Deziluze těch, kteří uvěří a pak lţi objeví, se stává ţivnou 

půdou pro naivní revoluce.  

Lţi ze zákonů nelze odstranit, sen o právu a pořádku je od 

samotného počátku chybný.  
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15. Válečné obchodování 
Zboţí musí proudit, jinak obchod zanikne. Proud zboţí se 

století za stoletím zvětšuje. Jak se mohlo stát, ţe tolik zboţí 

putuje na tak velkou vzdálenost a vyplatí se to? Stačí odhalit  

základy světové trţnice a je jasno. 

 

Spravedlivý obchod   

Principem rozvoje všech civilizací byla od počátku 

soběstačnost, respektive přemisťovat co nejméně zboţí na 

co nejkratší vzdálenosti. Obchod mimo region byl okrajovou 

záleţitostí, většinou vznikal na přechodnou dobu, neţ se lidé 

naučili dělat to, co nakupovali.  

Sen o prospěšnosti obchodu stál od počátku na několika 

zásadách:  

 

Obchod je prospěšný pro všechny. 

Co nechci, to nekoupím, neprodám. 

Obchodník obchoduje, do ničeho jiného se neplete. 

Okolí obchodních cest kvete.  

Panovník na svém území obchod podporuje.  

 

Pozemní cesty byly obchodním standardem, který určoval 

ceny zboţí po celá tisíciletí. Jiţ od starověku bylo známo, ţe 

lodní doprava je pro obchod v rámci Středozemního moře 

velice výhodná, a to přestoţe jsou pouţívány veslice. Cena 

zboţí je dána cenou, kterou je za ni ochoten kupující 

zaplatit, nikoli náklady na výrobu a dovoz, proto pouţívání 

lodí konečnou cenu zboţí nesniţuje, zato zajišťuje 

obchodníkům, obrovský profit. Jak výnosným byl námořní 

obchod v rámci Středozemního moře, je dodnes vidět na 

Venécii (Benátkách). 

Díky obchodu vznikaly veliké  manufaktury, které vyráběly 

lodě. Loděnice ve Venécii zaměstnávala 16 tisíc řemeslníků 
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a zručných dělníků,  téměř kaţdý den byla spuštěna na moře 

jedna galej (veslice se dvěmi stěţni), na lodní průmysl bylo 

navázáno lesnictví, tisíce dalších pracovních míst, vznik a 

rozvoj mnoha odvětví průmyslu.  

Obchod mimo Středozemní moře byl doménou Portugalců. 

Od 15. století uţ nepouţívali veslice, ale třístěţňové 

plachetnice (carrack), zvládly nejen delší cesty, ale doprava 

zboţí jimi byla ještě levnější. Rozvoj lodní dopravy tak stál 

od počátku na objevech řemeslníků, na jejich zručnosti, 

vynalézavosti a hlavně spolupráci mnoha odvětví.  

Díky levné lodní dopravě vstoupil obchod do nové fáze.  

 

Právo a pořádek pro obchodníky  

Muţský majetek (co ţiví rod) prodat nejde, za ten se bojuje, 

ţenský majetek (zlaté ozdoby a drahokamy) prodat jde. 

Jasná dělící čára mezi majetky se díky obchodníkům 

smazala, univerzální vnímání majetku si postupně 

podmanilo vědomí světa. 

Samotný příjezd lodí, které přiváţely čarokrásné zboţí a 

nevídané bohatství, měl na vědomí lidí podobný vliv, jako 

kdyţ se v kasinu rozezní famfáry, začnou blikat světla 

oznamující jackpot. I těm, kteří prohrávají, se do ţil vlije 

naděje, ţe výhra je na dosah. Prohranými byli námořníci, 

kteří cestu nepřeţili, zpočátku jich bývalo značné mnoţství 

(kurděje, infekční nemoci).  

Zatímco v Číně zámořské cesty zakázali jako něco 

škodlivého (morálka konfuciánů), Evropané zámořské cesty 

milovali, investovali do nich a spojili je s válečným 

obchodováním. Rozdíl ve vědomí lidí na západě a na 

východě nastolil dva protichůdné trendy: uzavírání se 

východu proti expanzi západu. Můţeme se jen domýšlet, jak 

by vypadal dnešní svět, kdyby v Číně nezvítězila ideologie 

Konfucia.  
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Válečné obchody Evropy stály na násilí. Skupina námořníků 

s puškami a děly zaútočila na černochy, vykradla vesnice, 

odvlekla otroky, spřátelila se s odpůrci zaniklého kmene. 

Příště uţ jen prodala za vysokou cenu zbraně, pokud je 

chtěli pouţívat, museli od nich pravidelně nakupovat 

střelivo. Portugalci si zbudovali obchodní centra na 

západním pobřeţí Afriky (pevnost Elmína - 1482). Černoši 

v severní Africe byli chytáni a vyměňováni se 

znepřátelenými kmeny za zlato. Afričané zlato povaţovali 

jen za ozdoby pro ţeny, rádi je s Evropany směňovali za své 

vlastní nepřátele. Evropané prodávali skleněné korálky, 

zrcadla, noţe a zbraně, nakupovali zlato a otroky.  

Chytání otroků se postupně rozrostlo v rozsáhlou a 

systematickou činnost, na které se podílelo tisíce 

Evropských vojáků a dobrodruhů. Pro Portugalsko tvořilo 

otrocké zlato z Afriky kaţdoroční příjem ve výši čtvrtiny 

národního důchodu!  

Ztráty černochů byly obrovské, brzy uţ je neměl kdo 

kupovat, zato cena cukru byla tou dobou v Evropě velice 

vysoká. Portugalci přišlo na to, ţe nemusí prodat všechny 

otroky, mohou je přinutit pracovat. Zavedli pěstování 

cukrové třtiny na plantáţích na ostrově Svatý Tomáš, zřídili 

tam manufaktury a přímo na místě vyráběli z třtiny nejen 

cukr, ale i levný rum. Plantáţe a továrny k nim patřící 

(factory plant) zaměstnávaly výhradně otroky. Ostrovy byly 

vybírány nejen proto, ţe z nich otroci neměli kam utéct, ale i 

proto, ţe platit cla a daně nebylo komu. Nikdo v Evropě 

nemohl konkurovat úrodné půdě plantáţí, ideálnímu 

podnebí a otrokům.  

Cena komodit, které šlo na plantáţích vyrobit, začala prudce 

klesat, změnila hospodářství celého světa.  
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Ti nahoře se uzákonili jako vlastníci systému. Přestoţe 

nemají znalosti inţenýrů ani dovednosti řemeslníků, ty se 

tvořily po generace, přivlastnili si jejich know-how, přestoţe 

plantáţ nikdy ani neviděli, přivlastnili si je a s nimi i otroky, 

továrny a obchodní cesty, veškerý zisk. Podnikání se pojalo 

jako válečné taţení, kdy velitel shrábne vše. Evropa je 

legalizovala.  

 

Války plodí otroky, podniky plodí zisk 

Otroky pro práci na třtinových plantáţích dodával 

v počátcích rozkvětu evropského obchodu konţský král 

Alfonzo Mbemba Nzinga za zbraně, které mu poskytli  

Portugalci. (Zlegalizoval obchod s otroky roku 1514.) Jeho 

vojáci s puškami nemohli proti oštěpům a šípům prohrát. 

Tak král rozšiřoval své území, Portugalci svůj vliv.  

Evropští panovníci otrokářství nejen podporovali, ale 

otrokáře i odměňovali řády a vyznamenáními.  

Pro výrobu zisku je důleţité znát návod a drţet se ho 

podobně, jako se kuchařka drţí předpisu. První návod na to, 

jak zacházet při transportu s černým masem, byl napsán 

ještě před zaloţením Východoindických společností a to 

Johnem Howkinsem (An Alliance to Raid for Slaves - 

1568). Nabádá, aby s otroky bylo zacházeno velmi krutě, 

protoţe to sniţuje celkové náklady na přepravu. Jeho 

doporučení se obchodníci drţeli naprosto přesně, protoţe 

výroba zisku stojí na detailech.  

Po vyšlapané cestě se pustilo i Španělsko, aniţ by na 

praktikách cokoli změnilo. Do Nového světa jiţ v roce 1501 

přivezli otroky na Haity (Hispaňolu) a na Kubu, jejich cílem 

bylo pěstovat tabák a cukrovou třtinu, zpracovávat je. 

Transportní ztráty v prvních desetiletích byly relativně 

veliké (asi 1/3), byly způsobeny hlavně nemocemi, špatnou 

stravou a sebevraţdami otroků. Obchodníci se snaţili sníţit 



                        253 19.6.2011 253 

svá podnikatelská rizika a dodávku černého zboţí si začali 

pojišťovat. Rozvoj pojišťovnictví počítal i s taktikou 

kapitánů lodí, kteří si na základě pojistné smlouvy 

vypočítali, ţe pokud jim otrok zemře hned po vylodění 

v přístavu, nedostanou za něj nic, ale kdyţ zemře ještě na 

širém moři, bude jim vyplacena pojistná částka. Tak se 

házení slabých jedinců do moře před příjezdem do přístavu 

stalo rituálem, který legálně zmenšoval finanční rizika 

transportu. Popsaná je metoda, kdy se řada zesláblých 

otroků v řetězech navázala, paluba se namydlila, do moře se 

shodil jen jeden, ostatní do vln stáhl. Tato podívaná byla 

námořníky povaţována za zábavnou a těšila se značné 

oblibě.  

Průměrná ţivotnost otroků na plantáţích nebyla uspokojivá 

(asi 3 roky), to vyhovovalo obchodníkům, kteří mohli stále 

vozit nové otroky. Hlavním důvodem velkých ztrát byly 

nemoci z podvýţivy, bičování, infekce zraněných nohou 

respektive nedostatek obuvi.  

 

Sen o právu a pořádku se propojil s obchodními praktikami. 

Zatímco masové zabíjení černochů bylo ve shodě s právem, 

krádeţ bochníku chleba byla trestným činem. Obchodní 

právo a trestní nelze ani dnes srovnávat, podobných 

paradoxů bychom našli nespočet.   

 

V následujícím období bylo mnoho otroků v Africe 

nakoupeno za rum, který vyrobili otroci na ostrovech. Zlatý 

trojúhelník (Evropa, západní Afrika, Amerika) ţivil celé 

generace obchodníků. Vznikl zcela dokonalý kolotoč 

výroby a obchodu, kdy všichni pracují za náklady, ale 

zisky shrábne nejmocnější.  

Podobné kolotoče se od té doby staly cílem velkých 

vývozců, jsou páteří globální trţnice. 
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Hra bohatých, co změnila svět 

Předchůdcem monopolů bylo zaloţení cechů, které chránily 

svou profesi před konkurencí. Dodnes jsou profesní komory 

monopolem, který zastřešuje některá povolání, oficiálně 

chrání zákazníky před nekvalitou, ale také zvyšuje ceny. 

První obchodní společnost, která si vytvořila monopol na 

export látek z Londýna a získala na to glejt samotného 

panovníka (Henry IV), byla zaloţena uţ v roce 1407 

(Company of Merchant Adventurers of London).    

Cílem bylo sdruţit víc obchodníků, posílit jejich moc a 

zvýšit export látek. Výhoda, kterou tak získali před 

ostatními obchodníky, byla absolutní – nikdo jiný látky 

vyváţet nemohl. Tento monopol byl velikým úspěchem, nic 

lepšího dosud obchodníci neměli a svého výsadního 

postavení náleţitě vyuţili i v následujících staletích.  

 

Zemi za zboţí, ochranu za peníze 

Na výhodných místech v Indii, Indonésii či v Hongkongu 

vznikala obchodní zastoupení chráněna vojenskou mocí 

jejich zhotovitelů (Portugalci, Holanďané, Angličané, 

Španělé, Francouzi).  

Východním zboţím bylo například koření, čaj, drahý 

porcelán, cukr či bavlna, západním pak zbraně, střelivo,  

otroci. 

Přístavy a pevnosti budovali váleční obchodníci podobně, 

jako kdysi Portugalci pevnost Elmína. Podpořili jim 

oddaného vládce, dodali mu zbraně, podporovali války, tím 

si zajistili absolutní kontrolu nad celou oblastí. Vládce 

zařídil výrobu toho zboţí, které si přáli obchodníci koupit, 

tím sniţoval jeho nákupní cenu. Obchodníci si zpočátku 

mysleli, ţe zdroje zboţí z východu i otroků z Afriky jsou 

nevyčerpatelné, stále víc lodí převáţelo víc zboţí, aţ začaly 
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prodejní ceny klesat, nepřiměřený zisk se z obchodování 

začal vytrácet. Jedinou cestou, jak dál bohatnout, bylo 

omezit počet obchodních lodí – rozhořela se námořní 

válka všech proti všem. 

 

Přestoţe aţ do této chvíle stál obchod na zločinech proti 

lidskosti (otrokářství) a obchodníci měli nehorázné marţe 

(ve stovkách procent), z hlediska budoucích praktik se 

jednalo o čestné a seriózní podnikání. 

 

Jak piráti stvořili svůj vlastní stát 

Anglie poskytovala desítkám pirátských lodí ochranu svých 

přístavů, výhodně od nich nakupovala jejich lup, oni na 

oplátku vykrádali španělské lodě, prodávali jejich zboţí 

lacino. Piráti pod vedením Williama Oranţského rabovali 

španělské armádní zásoby, ale také přepadali kláštery, 

vykrádali zlaté monstrance a cennosti, vraţdili mnichy a 

znásilňovali řádové sestry. Flotila jeho pirátů čítala asi 30 

dobře vyzbrojených lodí, skrývala se takticky v kanálech a 

zákoutích Holandska a Zélandu. Tyto praktiky pobouřily 

evropské panovníky, Anglie musela pirátům zamezit přístup 

do svých přístavů. Odpovědí byl útok pirátů na Holandsko, 

které bylo tou dobou pod správou Španělské šlechty. 

„Mořští vyhnanci“ se zmocnili města Brille, udělali z něj 

svůj domovský přístav (1.4.1572), odtud ovládli zbytek 

země. Dodnes se tento den slaví jako státní svátek 

Holandska.   

Ţe se dá za profit z obchodu (pirátství) zbudovat stát, se 

ukázalo jako zlomový moment pro vývoj moderní 

civilizace. Urození měli hmatatelný důkaz, ţe majetek 

nemusí být vázán jen na půdu a poddané, ţe obchod hraje 

klíčovou roli při boji o nová území.  
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Holanďané v následujícím období zakládali kolonie v Africe 

(Jihoafrická republika), v obchodních válkách bojovali 

s Portugalci, získávali jejich ostrovy i s otroky, dobývali 

pevnosti a obchodní zastoupení (Indonésie).  

Kolonizace Ameriky znamenala vrchol obchodu s otroky, 

v samotné Evropě bylo hlavní trţiště i hlavním městem 

Holandska. Amsterodamu se říkalo pirátské město, 

obchodníci tam mohli nejen na trţišti kupovat otroky, ale 

současně uzavírat na burze obchody, o kterých se jinde 

nikomu ani nesnilo. Ne náhodou se toto období nazývá 

zlatým věkem Holandska. Dodnes zůstalo v Amsterodamu 

mnoţství architektonických pamětihodností, ale i 

duchovních hodnot doby rozkvětu (prostituce, drogy). 

 

Obchod místo vyhlášení války 

Holanďané si koupili vojenskou ochranu od Angličanů, 

poskytla jim ji za úplatu Alţběta I.  

Vznikla první smlouva o vojenské pomoci (Treaty of 

Nonsuch -1585), která udělala z vojenské pomoci výnosný 

obchod. Úspěch této smlouvy, která dokázala vojenskou 

pomoc oddělit od spojenectví, je v různých obměnách 

vyuţíván dodnes. Na naprosto stejném principu vznikla 

například za druhé světové války „Smlouva o půjčce a 

pronájmu“ (Lend and Lease Act), která umoţňuje půjčovat 

zemím zbraně a vojenský materiál, pokud to USA prospívá. 

Z právního hlediska se tak i válčení podařilo ošetřit jako 

obyčejný obchod. Je veřejným tajemstvím, ţe cena zbraní a 

materiálu bývá v takových chvílích extrémně vysoká, 

splácení půjčky je těţkým úkolem pro celou generaci 

„vítězů“.  

Existence válečných smluv změnila lidské vědomí, není uţ 

nic, co by se za peníze nedalo koupit. Moc a peníze se 

vydaly na společnou cestu.  
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Monopolní právo pro obchodníky 

 Monopol zcela změnil princip obchodu. Zboţí proudilo 

nikoli proto, ţe to lidem prospívalo, ale proto, ţe si to 

armáda vymohla. Kdo měl lepší loďstvo, ovládl obchodní 

cesty, kdo měl víc děl, pušek a prostředků na zakoupení 

ţoldáků, ten vyhrál válku mimo své území, podmanil si ho. 

Obchod se změnil na formu boje. 

Obchodníci ponechali dodavatelům jen tolik, aby přeţili, 

odběratelům vyšroubovali cenu tak vysoko, aby se jim ještě 

vyplatilo zboţí koupit. 

 Nasytit trh, ale nepřesytit, se stalo základem pro veškeré 

budoucí ekonomické teorie. Ţe je to zcela proti duchu 

tradičního obchodu, uţ dnes nikdo nevnímá. Obchod přejal 

taktiku parazitů za svou, zneuţil svého postavení, trvale 

sráţí ceny dodavatelům, šroubuje ceny odběratelům, 

veškerý zisk si ponechá sám.  

Obchodní společnosti vymyslely heslo: 

 Když dáme muži rybu, nasytíme ho jeden den, ale když ho 

ryby naučíme lovit, bude sytit zbytek života on nás.   

 

Praotcové globalizace 

První obchodní společnost s monopolní licencí přímo od 

panovníka byla Nizozemská východoindická společnost 

(Vereenigte Oostindische Compagnie neboli VOC), byla 

zaloţena roku 1602. Vzápětí po ní následovala ctihodná 

Britská východoindická společnost (Honourable East India 

Company neboli HEIC). 

Tyto první akciové společnosti byly zaloţeny královskou 

listinou (royal charter), která do té doby slouţila k zakládání 

měst. Tím vzniklo sdruţení obchodníků (joint-stock 

company), ve kterém jednotliví členové měli podobný status 

jako obyvatelé měst (akcionáři), tedy neodpovídali svým 
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jměním za společnost, ale měli v ní své majetky a získávali 

profit v podobě dividend.  

Certifikáty o drţení podílu (stocks) byly v podstatě akcie na 

drţitele. Od této chvíle pár šlechticů v Evropě, kteří 

nemuseli vystrčit paty z rodného města, stáhli zisk od 

milionů lidí na různých kontinentech tím, ţe ovládali 

celosvětový obchod.  

Vedle profitu ze samotného obchodu vynášely i akcie. 

Například VOC generovala po dvě stě let roční dividendu 

18%, coţ ji činí nejúspěšnějších společností v dějinách. Zisk 

se stal univerzálním odpustkem za všechny hříchy, které 

společnost páchala. 

Druhou metodou, jak zisk převést na majitele akcií, bylo 

nechat jejich cenu růst (zhodnocovat akcie). Toto se mohlo 

dít několikerým způsobem, z nichţ nejkorektnější spočíval 

v investování zisku zpět do společnosti (rozšiřovalo se 

loďstvo, stavěla obchodní zastoupení). 

 

Právnická osoba jako podvodník  

VOC měla licenci s neomezenou platností, ale HEIC měla 

první licenci jen na 15let, za další udělení licence musela 

zaplatit. Částky za nákup licencí byly horentní, navíc se tak 

dělo způsobem, kdy původní společnost papírově skončila 

(právní kontinuita byla přerušena), nová společnost se skoro 

stejným jménem vznikla. To umoţnilo okrádat dodavatele. 

Titíţ lidé jen pod hlavičkou jiné společnosti prováděli stejné 

obchody, ovšem nepohodlní věřitelé mohli být odmítnuti s 

tvrzením, ţe kontinuita jejich pohledávek není průkazná. 

Domáhat se spravedlnosti u soudu moţné bylo, ale po staletí 

se jednalo o frašku s předem jasným výsledkem: Sáhib má 

vždy pravdu. 

 Snad proto místo HEIC jí v Asii říkali Johnyho společnost 

(John Company), v Indii pak  Mocná společnost  (Company 
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Bahadur). V Africe se praktiky VOC přeměnily aţ na 

apartheid. 

Ani akcionáři nebyli před morálkou silnějšího bezpeční, 

manaţeři a majoritní akcionáři našli metody, jak minoritní 

akcionáře oškubat stejně, jako své neperspektivní obchodní 

partnery.  Roztočil se kolotoč obchodního práva, které silné 

posilovalo, slabé oţebračovalo. Rozhořel se obchodní boj 

kaţdého s kaţdým. 

Obchodní lodě společnosti dokázaly měnit své majitele i 

státní příslušnost během chvíle (vyvěsily jinou vlajku), 

dokázaly tak uniknout clu, daním, nepřátelskému loďstvu, 

chovaly se obdobně jako piráti. 

Ostatně, unikat daním umí velké společnosti i dnes.  

 

Obchodní společnosti se mění na okupanty 

Vznikem HEIC započalo taţení, kdy se obchodníci spojí 

s armádami, jedni nakupují, druzí rabují, vše se společně 

odveze na lodích do Anglie.  

HEIC si platila vlastní armádu, další armády si najímala 

příleţitostně, měla své válečné loďstvo, vybírala daně na 

větším území a od více lidí, neţ angličtí panovníci. 

Podnikání a moc se promíchaly, co bylo dobré pro HEIC, to 

bylo dobré pro celý civilizovaný svět.  

Okupace  obrovských území se vlekla stovky let, ale i po 

jejím skončení HEIC vyprovokovala další války, na kterých 

šlechta vydělávala. Obchod se zbraněmi se stal díky 

embargům a státním zákazům ještě výhodnější komoditou 

neţ otroci. 

Odlišit obchod od válečného stavu, bylo prakticky 

nemožné. Vyspělá civilizace v Indii byla zvyklá, ţe 

obchodníci přinášejí prospěch regionu, ani ve snu ji 

nenapadlo spojovat si obchod s válkou. Na tuto naivitu 

doplatilo jako první Bengálsko. 



                        260 19.6.2011 260 

Oblast Bengálska byla v osmnáctém století povaţována za 

„Ráj národů“. Jednalo se o nejhustěji osídlenou a také 

nejbohatší oblast Indie (dnes část Indie a Bangladéše). 

Jako první zde zřídila své obchodní zastoupení Francouzská 

východoindická společnost, následovala HEIC. Obě 

společnosti došly do sporu, HEIC si najala armádu, proti ní 

stanula armáda Bengálců podporována Francouzi. 

Rozhodující bitva se konala u Plassey roku 1757. Vyhráli 

ţoldáci HEIC, to otevřelo Angličanům bránu do Indie. 

Obyvatelé Bengálska byli donuceni ukončit výrobu ve světě 

velice ţádaného zboţí, kdo neuposlechl, byl potrestán. 

Například tisícům soukeníků byly useknuty palce, aby 

nemohli tkát. Obchodní rovnováha byla dosaţena naprosto 

paradoxním přístupem, kdy se surovina pěstovala v Indii, 

v ţocích ji ctihodná společnost přepravovala do Anglie, tady 

se z ní vyráběly látky a šaty, které se zase zpětně dováţely 

do Indie. Násilím byl stvořen dokonalý kolotoč zboží, který 

přinášel profit jen několika málo šlechticům.  

Průmyslová revoluce započala v přímé návaznosti na 

okupaci Bengálska (roku 1760), bez likvidace bengálských 

soukeníků by se nerozvinul textilní průmysl v Anglii, nikdy 

by nevznikl průmyslový západ a zemědělský východ. Aţ ve 

dvacátém století, kdy Indie přestala od Angličanů kupovat 

látky (viz akce Gándhího), anglický průmysl zkrachoval. 

Angličané si své vítězství v Bengálsku pojistili i politicky, 

na dobytém území dosadili nové velkostatkáře, ale nebyli to 

uţ hinduisté jako dřív, nýbrţ muslimové. Tak se do 

obchodní taktiky zapojilo i náboţenství.  

Heslo „rozděl a panuj“, které zavedli Římané při dobývání 

světa, Angličané dovedli k dokonalosti. 

----- 

 Správu nad Bengálskem získal ten šlechtic, který v aukci 

přislíbil odvod největších daní přímo do rukou HEIC.  
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Toto období se nazývá zlatým věkem Anglie. Cena, za 

jakou byl blahobyt anglické šlechty vykoupen, je 

nevyčíslitelná. 

Nejen ţe rolníci v Bengálsku přišli o drtivou část příjmů, 

několikanásobně jim stouply daně, aţ jim nakonec nebylo 

ponecháno vůbec nic. Z nejrozvinutější části planety se stala 

oblast stíhána jedním hladomorem za druhým. Oběti jsou 

odhadovány v řádech desítek milionů. Následovaly války za 

nezávislost Indie (Bengálska), které byly Angličany krutě 

potlačeny, masové vraţdy bezbranných obyvatel či zajatých 

vojáků slouţily jako odstrašující příklad, který měl zabránit 

dalším povstáním. Aţ ve chvíli, kdy oblast nebyla schopna 

nic produkovat kromě bojovníků za osvobození, předala 

HEIC správu území Anglii, která si nadvládu udrţela čistě 

silovým řešením další generaci.  

 

Brzda pokroku 

Oslabení řemesel znamenalo rozvoj výroby, podnikatelé 

převálcovali řemeslníky. S nimi zanikl i „vývoj zdarma“, 

respektive praxe, kdy velké firmy pouţívaly know-how 

řemeslníků, kradly jim objevy. Podnikatelé museli najednou 

investovat i do vývoje. Představa, ţe obchodní společnosti 

byly nositelkami pokroku, je chybná, jediným jejich cílem 

bylo a je produkovat zisk. Pokud zisk tušily, investovaly 

do rozvoje manufaktur, jakmile se otroci ukázali jako 

levnější pracovní síla, pouţili svůj vliv k tomu, aby vývoj 

cíleně brzdily. Stejný princip platil u financování objevných 

cest. 

 

Východoindická společnost zaměstnala a vyškolila kapitána 

Abela Tasmana,  coţ byl Holanďan, který na svých cestách 

objevil Austrálii (nazval ji Nové Holandsko), pak ostrov pod 

ní (nazval ho Tasmánie), pak další velké ostrovy (nazval je 
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Nový Zeeland podle své domoviny). Jeho úkolem ale nebylo 

zkoumat pobřeţí, měl objevit nové země a získat od 

domorodců zlato jako bylo zvykem v Africe a Americe (po 

dobrém či po zlém). Zakreslil tedy do map části pobřeţí, ale 

vůbec netušil, jak veliké území objevil. Na zlatonosné 

domorodce nenarazil, dokonce vyloučil, ţe by zlato mohli 

mít. Východoindická společnost prohlásila objevy za 

neúspěšné a nebezpečné, protoţe by nové cesty mohla vyuţít 

konkurence, nakreslené mapy na celá desetiletí ukryla do 

svých sejfů.  

Tak se vědomosti lidstva, které stály mnoho desítek ţivotů 

(posádky umíraly na kurděje), přivlastnila jedna firma, 

cíleně bránila dalším objevům. 

Aţ za vládní investice Angličanů a Francouzů se po půl 

století znovu objevilo uţ jednou objevené a mapy se 

nakreslily znovu.  

 

Přestoţe se pozdrţení vývoje o padesát let můţe zdát 

drobností, pokud podobný princip vloţíme do více činnost 

HEIC a násobíme to stovkami let její nadvlády, pak je 

deformace světového vývoje zdrcující.  

Globální civilizace stojí na stejných praktikách, jakmile 

někdo získá dominantní postavení, brzdí vývoj, posiluje svůj 

vliv, deformuje celou civilizaci, i kdyby ji to mělo udusit. 

 

Monopol na drogy 

Prodávat zboţí přináší zisk, ale uvalit na zboţí daň, zisky 

násobí. Je to jako z moci státu zlikvidovat konkurenci. 

Alkohol byl prvním zboţím, které získalo tuto extra 

přiráţku, za rum se kupovali otroci, za whisky se později 

„koupila Amerika“.  
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Opium bylo v Číně zakázané, byla to droga, co se nesmí 

prodávat, proto byla jeho cena mnohonásobně vyšší, neţ 

výrobní náklady. 

V roce 1773 získala Východoindická společnost od 

anglického parlamentu monopol na opium, to donutila 

vyrábět zemědělce v jí porobeném Bengálsku, dodávat za 

směšné ceny. Přestoţe byl do Číny zakázaný dovoz opia, 

ctihodná společnost si našla cesty, kterými začalo opium do 

země proudit. Nebýt opia, vytvořil by se obchodní deficit, 

který by zbrzdil veškerou výměnu zboţí s Čínou, respektive 

Angličané by neměli za co od Číny nakupovat.  

Důsledkem nelegální obchodní strategie byl rozvrat čínské 

společnosti. Obchod s opiem podpořila i anglická armáda, 

rozhořely se opiové války. Podobně jako u prodeje otroků 

patřila tato obchodní strategie k těm dokonalým, kromě 

zisku z prodeje drogy zvyšovala i poptávku po zbraních, 

společnost měla dvojí profit. 

V obou „drogových válkách“ (19.stol.) vyhráli Angličané, 

trh s opiem pro Čínu se jim zcela otevřel, jako třešničku na 

dortu jim poraţená velmoc předala město Hongkong, které 

následně okupovali více jak 150 let. Následovaly generace 

Číňanů drogově závislých, destrukce celé společnosti, 

rozpad císařství, nástup komunismu. Na samotném pádu 

císařství se podíleli nejen Angličané, ale i spřátelené 

mocnosti (koalice osmi). 

Podle zákonů a podepsaných smluv byl Honkong vrácen 

Číně aţ roku 1997. Při této příleţitosti anglická královna 

předpověděla: 

„Čína nezmění Honkong, ale Honkong změní Čínu.“ 

Do deseti let spojení Číny s Honkongem změnilo celý svět, 

z Číny udělalo globální velmoc. 
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Pořádek v koloniích 

Na mnoha územích si Evropská šlechta zbudovala ráj.  

Svět pro bohaté v Africe kopíroval nadřazenost Anglické 

šlechty v Indii, tedy stavěli pro sebe luxusní sídla, v těch jim 

slouţili domorodci, zajímavá území vyhlásili jako Safari a 

jezdili do nich na lov exotické zvěře, pořádali nákladné 

sporty, právo a pořádek bylo jejich.  

Budování kolonií mělo čtyři pilíře: levná pracovní síla, půda 

zdarma, vojenská nadvláda, odvezení veškeré produkce 

mimo území, kde se vyrobila.  

Pokud kolonizátoři území opustili, zůstala po nich jen 

vydrancovaná země a společenský rozvrat. Rozvrat byl 

úmyslně podporován, obchodníkům to umoţnilo vyuţít své 

znalosti a dál profitovat prodejem zbraní, nákupem levných 

surovin.  

Kolonie byly jedna strana zlatovodu, druhá byly továrny 

v Evropě. Přestoţe výrazný rozdíl v ţivotní úrovni mezi 

oběmi konci zlatovodu byl základem pro jeho fungování, 

tak ani na druhém konci se obyčejným lidem nevedlo lépe. 

Dělníci v Evropě ţili v nuzných podmínkách, i oni sytili 

mocné.  

 Dodnes je metoda, kdy výroba vykazuje ztráty, spotřeba se 

vyţene na maximum a jediný, kdo z toho má zisk, je 

zahraniční obchod, široce pouţívána. Zvláště v totalitních 

zemích spolehlivě přináší neomezený zisk diktátorům (skrze 

monopol zahraničního obchodu). 

Staletí trvající nadvláda vojenského obchodování stvořila 

dominantní firmy, ty ovládají globální trh. 

 

Přínos obchodních cest 

Přestoţe statistiky o tisících lodí převáţející miliony tun 

zboţí po celá staletí, co dávají práci milionům prostých lidí, 

jsou fascinující, faktem je, ţe jediný, kdo z existence 
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zámořských obchodů profitoval, byla úzká vrstva těch 

nejvýše postavených. 

V ţádné statistice nenajdeme vedlejší škody (ekologický 

dluh), ten se týkal desítek milionů černochů, kteří byli kvůli 

obchodu zabiti, dalších mnoha milionů otroků, co bylo 

odvlečeno na nucené práce, rozvrácení ekonomiky Indie, 

Číny, hladomory způsobené rabováním vojáků HEIC.  

Otroctví v té podobě, kterou praktikovali evropští otrokáři, 

bylo to nejbrutálnější, co lidské dějiny zaznamenaly. 

Srovnávat ho s jiným typem otroctví, je stejné, jako 

srovnávat atomové zbraně s luky a šípy.  

O ničení ţivotního prostředí se tehdejší společnost moc 

nezajímala, celá pobřeţí byla po století cíleně odlesňována, 

protoţe na stavbu jediné lodi bylo třeba asi 1000 vzrostlých 

stromů, nové nikdo nevysadil. Vezmeme li v úvahu, ţe nové 

lodě se spouštěly na vodu denně, byly tehdy lesy stejně 

strategická surovina jako později uhlí a ţelezo, dnes ropa a 

zemní plyn. 

 Systém vtěsnal do statistik a učebních osnov jednosměrný 

pohled na obchod. Sen o jeho prospěšnosti dav skanduje ve 

dne v noci. Jak vzdálené jsou hesla realitě, se nesmí ani 

šeptat, bylo by to holé kacířství.    

----- 

Zatímco dřív obchod prospíval všem, dnes se vytváří 

obchodní kolotoče, ze kterých profituje jen jejich majitel. 

Čím je majitel chamtivější, tím větší jsou rozdíly v ţivotní 

úrovni jím ovládaných kolonií.  

Pokud někdo vyrábí zbraně, musí donutit jiné státy válčit či 

přinejmenším horečně zbrojit, jinak o své zisky přijde. Tak 

se na jedné části planety po staletí bojuje, na jiné se zbraně 

vyrábí. 

Dokud se vědomí lidstva nezmění, budou planetu měnit 

globální hráči - nejmocnější parazité všech dob.  
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16. Měna zlodějka 

Pochopit finanční systém globálního světa znamená přestat 

mu věřit. Místo snahy vydělat peníze, zůstane jen hořký 

pocit jako po znásilnění. Podvod finančního světa je dnes 

trvalý a stabilní, stojí na čtyřech nohách – nekryté měně, 

centrálních bankách, komerčních bankách a na burzách. 

 

Víra ve zlato  

Finance jsou víra, pokud lidé věřit přestanou, finanční svět 

zanikne. Kdyţ myslí jedinec na finance, chce mít co nejvíc, 

nemuset nic dělat, jen si uţívat, být co nejváţenější, navţdy 

zajištěn. Úloha financí pro civilizaci je opačná, má donutit 

všechny lidi pracovat.   

 

Původní sen o finančním systému je sen o univerzální měně, 

za kterou si budu moct cokoli koupit, jakkoli dlouho ji 

uschovat, platit s ní kdykoli, kdekoli. Ideální měna je jako 

zásluhy, nic neváţí, časem se zhodnocuje. 

 

Po tisíce let hledali lidé něco, co se bude ideálu přibliţovat. 

Samotné hledání chytilo lidské vědomí do pasti kupeckého 

uvaţování. Měna je zboţí. Zní to paradoxně a je to skutečný 

paradox, přesto nic lepšího nevymysleli. Deformovaný sen 

se tisíciletí piloval, aţ se svět shodl na tom, ţe nejvhodnější 

„zboţí“, které dokáţe splnit všechny jejich poţadavky na 

finance, je zlato. Mělo jedinou chybu, stále stoupalo na 

ceně. Místo aby bylo jen zprostředkovatelem obchodů, 

změnilo se na cíl obchodování. Kde zvítězilo zlato, tam 

zboţí přestalo proudit. 

Tak se zlato stalo brzdou spotřeby, neutratit ho, bylo 

výnosnější, neţ utrácet. Celé generace mohly střádat zlato, 

veškerá lidská práce skončila bez uţitku. Něco takového 

ţádná ekonomika světa nesnese, vyrábět a nespotřebovávat, 
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moţné není. Podstatou ekonomiky není stále větší objem 

bohatství, ale stále větší objem práce. Cokoli, co donutí lidi 

pracovat, je motorem ekonomiky, otroctvím počínaje, vírou 

v lepší zítřky konče.  

Střádat zlato bylo jako stavět pyramidy, po letech práce 

nepřišel očekávaný uţitek, ale zůstala jen mrtvá hmota. 

 

Chci věřit v bankovnictví 

Po celá staletí stál rozvoj bankovního systému na důvěře. 

Důvěra mezi lidmi, co se neznají, nebyla moţná, jediný, kdo 

dokázal poskytovat finanční sluţby v mnoha státech 

současně, byli lidé, které spojovalo něco víc - víra.  

Jako průkopníci bankovnictví se v Evropě proslavili 

judaisté. Dodnes uvízla ve vědomí Evropanů představa, jak 

příslušníci tohoto náboţenství mají u boku pověšený koţený 

měšec, v rukou listinu s úpisem, putují po vesnicích a 

městech napříč královstvími, zavádějí finanční systém. 

Pravidla prodeje zboţí na budoucí úrodu a úroky plynoucí 

z podstoupení takového rizika jsou historickým základem 

bankovního systému. 

Dluţní úpisy se staly běţnou součástí ţivota, mnohdy ho 

zcela změnily.  

Regulací celých zemědělských komunit pomocí dluhů se 

proslavila Francie za Ludvíka XVI., spoustu zemědělců se 

stalo na půjčkách zcela závislých (úroda vydělala jen na 

splacení úroků). To způsobilo devastaci venkova, ale 

pohádkový ţivot šlechty, nedostatek potravin ve městech, 

ale honosné bankety na zámcích. Lidé to viděli, stačilo vzít 

vidle, ukázat na zámky a šlo se. Okázalost bohatství se 

změnila ve velké mínus.  

Velká francouzská revoluce změnila systém uvaţování, 

změnila strategii bohatých, šlechta začala své majetky 

stěhovat a skrývat. Finanční systém byl její spásou. 
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Války a banky 

S rozvojem bankovnictví skončilo období, kdy byli ţoldáci 

placeni zlatem. Místo něj získávali jako část ţoldu zpočátku 

státní dluhopisy (peníze deponované v bance), později 

papírové peníze (tenkrát ještě kryté zlatem). Od této chvíle 

platí rovnice: Čím více vojáků padne, tím víc zlata a 

„mrtvých účtů“ zůstane bankám.  

Na padlé ve válce se začaly nabalovat další zákonitosti 

platné pro bankovní sektor: 

  

Na pádu měny a vzkříšení nové vţdy vydělají banky. Peníze 

se nedají dobýt.  

Zadluţený stát je nejlepší stát.  

Bojující armáda je chodící bankovní zakázka. 

Kde armády bojují, tam bankovnictví prodělává 

konjunkturu. 

 

Celé armády na obou stranách bitevního pole byly 

úvěrovány stejnými bankovními domy, rozvoj bankovnictví 

kopíruje prudký nárůst válečných konfliktů v Evropě 

během celého devatenáctého a dvacátého století. 

Jako by bankéři převzali trendy HEIC, ale naučili se na 

válkách bohatnout ještě rychleji, efektivněji a tak nějak 

moderněji, neţ to dokázali těţkopádní obchodníci.   

 

Jak dluhy oţebračují  

Pokud zemědělec prodá na trhu své zboţí a získá 20% 

navíc, připadá mu to přiměřené, tak akorát mu to nahradí 

náklady na prodej, ale pokud totéţ udělá bankéř a půjčí na 

20% úrok, nesmírně zbohatne. Jistě existuje opačná metoda, 

kdy se zapomene na procenta a účtují se náklady, ale to by 

pak nebylo finančnictví, ale tradiční obchodování. 
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Lidské vědomí se chytilo do matematické finty, místo 

sčítání a odečítání majetku uznalo, ţe aktiva i pasiva se musí 

násobit. Procenta ovládla finanční sektor, čím víc kdo má, 

tím víc díky této matematické fintě vydělá. 

Zemědělec v počátcích nechápal, kolik procent úroku je 

přiměřené, zato skutečnost, ţe po vyrovnání dluhu přišel o 

všechno, povaţoval za evidentní podvod. 

 Ostatně, spoustu lichvářů skutečně podvodníci byli, při 

podpisu smluv rolníka opili, stanovili horentní penalizační 

úroky, někdy dokonce místo ročního úroku napsali měsíční 

úroky, lidi odírali.   

Na straně lichvářů bylo právo, neboť půjčky poskytovali 

nejen prostým lidem, ale i šlechtě. Pro tu byly podmínky 

výrazně odlišné. Dodnes jsou podmínky úvěrů pro drobné 

podnikatele podstatně horší, neţ pro velkopodnikatele. Pro 

tento rozdíl existuje zaklínadlo - bonita klienta - ale to je jen 

jinými slovy vyřčené heslo: Své lidi člověk vždy 

upřednostní.  

Počítat kolik krát místo o kolik, je jednou z metod, jak 

pomocí úroků (marţí) hierarchii prohlubovat.   

Tak byla víra v bankovní systém bolestně vykoupena 

generacemi chudáků, kteří dřeli, nic z toho neměli, nakonec 

jim úřady zabavily i střechu nad hlavou. Stejný scénář se 

opakoval nejen u rolníků v Evropě, ale později i v Americe.  

Dnešní sen bankéřů je zadluţit spotřebitele v těch částech 

světa, kde ještě na dluh neţijí (např. v Číně). Dluh je jako 

otroctví, přinutí člověka pracovat nebo zemřít.  

Dluhy pro podnikatele jsou něco zcela jiného neţ pro 

soukromníky, mají i zcela opačný efekt, sniţují jim náklady, 

unikají daním (přiměřený dluh je existenční nutnost).  
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Jak se zlato mění v papír 

V Číně byly papírové peníze pouţívány snad nejdříve,  

respektive se jednalo o poukázky na zlato či kovové 

peníze, které byly uschovány jinde. Metoda, ţe majetek 

(zlato, stříbro, mince) je uschován například v chrámu, ale 

obchoduje se jen za příslib, byl známý uţ ve starobylém 

Egyptě. Moc tak byla často podloţena reálně existujícím 

bohatstvím, které bylo uschováno přímo v chrámu boţstev.  

Bohatství a bohové patřili od počátku k sobě. Při 

obchodování nebylo moţno převáţet bedny se zlatem na 

velké vzdálenosti, poukázky byly mnohem praktičtější, 

plnily stejnou úlohu. 

Jako velice bezpečné se ukázalo řešení, které pouţívali 

obchodníci v Persii před tisíci lety. Kupci platili potvrzením 

„sakks“ (dnes akreditiv), který zaručoval, ţe kdyţ konkrétní 

zboţí dorazí na konkrétní místo, dostane drţitel zaplacenu 

uvedenou částku ve zlatě či mincích z drahého kovu. Vedle 

akreditivů ale existovaly jiţ tenkrát šeky, tedy poukázka na 

zlaté peníze, které jsou někde deponované a majitel šeku si 

je můţe kdykoli vyzvednout.  

Zaměnit papír za peníze bylo tedy běţné, bezpečné a 

staletími osvědčené. 

Ve vědomí lidí jsou tak od pradávna papírové peníze 

totoţné se zlatými či stříbrnými mincemi, jenom ty papírové 

se povaţují za praktičtější. Dodnes ve vědomí mnoha lidé 

neexistuje reálný rozdíl mezi zlatem a bankovkou, stále věří, 

ţe se jedno dá kdykoli za druhé vyměnit.  

Lidé vnímají peníze hlavně jako emisi bankovek krytých 

zlatem. Pokud na tomto principu stojí veškeré bankovnictví, 

hovoříme o zlatém standardu. Kovové krytí je obdobné, 

jen se místo zlata započítávají i jiné drahé kovy (platina, 

stříbro).  
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V praxi to znamená, ţe v centrální bance je uloţeno tolik tun 

zlata, kolik je oběţiva. Kurz měny se dá tedy kdykoli 

stanovit, změřit, zváţit.  

Laická představa, ţe peníze si kdykoli mohou všichni 

vyměnit za zlato, v tomto případě platí. 

V globální civilizaci uţ padesát let neexistuje měna, která by 

měla kovové krytí.  

 

Jak se zboţí mění v papír 

Poukázka na zboţí se v lidském vědomí slila s poukázkou 

na peníze, protoţe jedno se za druhé dalo lehce vyměnit. A 

kdo má peníze, má i zlato, ţe? 

Lidé dokázali pochopit a povaţovali za správné, ţe 

počátkem dvacátého století spoustu států začalo vydávat 

bankovky nekryté zlatem, ale zboţím. Neviděli v tom velký 

rozdíl.  

Vţdyť obchodní směnky respektive jakékoli obchodní krytí 

je něco, co existovalo ještě dřív neţ papírové peníze. 

Obchodovat na základě úpisů je nejstarší a dlouhou dobu i 

nejrozšířenější způsob obchodování, tak proč obchodování 

nezjednodušit?  

Emisi bankovek krytých zboţím lidé chápou. Peníze se tak 

ve vědomí lidí změnili na poukázky na zboží, kdykoli si je 

za ně můţeme směnit. Zlato je také zboţí, proto rozdíl mezi 

kovovým krytím a obchodním krytím měny lidé nevnímali. 

Přesto je třeba si uvědomit, jak zásadní to byl posun! 

Mnoţství peněz v oběhu se znásobilo, nikdo nedokázal 

spočítat, jakou hodnotu má měna. Kurz měny se tak stal 

otázkou spekulace, respektive mohl kdykoli výrazně 

klesnout či stoupnout. 

Laická představa, ţe si za své peníze všichni mohou kdykoli 

koupit zboţí a nepochybí ho, v tomto případě platí. 
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Tak jako neexistuje v globálním světě kovové krytí ţádné 

měny, neexistuje uţ ani obchodní krytí.  

 

Jak se vyrábí peníze z dluhů 

Krok za krokem si peníze získávaly důvěru u široké 

veřejnosti. Proč schovávat šperky, proč shánět nedostupné 

zlato a vytvářet rodinné poklady, kdyţ papírové peníze jsou 

dostupnější?  

Vytisknout peníze bez jakéhokoli krytí (fiduciární emise), 

se tradičně povaţovalo za trestný čin. Pokud tak někdo 

udělal ještě v devatenáctém století, byl zavřen, jeho majetek 

zabaven, měna se zhroutila. 

 

 Nacisté za druhé světové války potají tiskli anglické libry, 

dávali je do oběhu, svým agentům dokázali poskytnout 

neomezené zdroje, současně škodili nepřátelské ekonomice. 

Jejich záměrem bylo natisknout tolik liber, ţe by je mohli 

vyhazovat z bombardérů na města, měna by se zcela 

zhroutila, nepřítele by to poškodilo víc, neţ skutečné bomby. 

Nic podobného uţ nestihli, ovšem miliony liber potají 

vytištěných zůstalo v oběhu desítky let, anglickou libru to 

nepoškodilo.  

Moţná právě tento nechtěný pokus přiměl centrální banky, 

aby se začaly chovat podobně.  

 

Vedle kovového krytí měny a obchodního krytí zavedli i 

třetí metodu: Centrální banka půjčuje komerčním bankám i 

státu a tvrdí, ţe dluh je kryt hodnotou měny (samotnou 

centrální bankou, nabídkou a poptávkou po penězích). Je to 

klasická tautologie (definice kruhem), kdy se slovo 

„nekrytý“ nahradí „měna je kryta sama sebou“.  

V praxi to vypadá tak, ţe se na účet připíše dluh bez 

jakéhokoli krytí. 
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Naprosto stejná metoda krytí byla dřív nazývána fiduciární 

(nekrytou), dnes se jen pozměnila definice, slovo 

„fiduciární“ zmizelo ze slovníku ekonomů, nekryté peníze 

jsou podstatou globální ekonomiky. 

Pokud přeskočíme všechna pravidla, pak je jen a pouze na 

rozhodnutí centrální banky, kolik peněz nechá „vytisknout“. 

Centrální banky tak financují dluhy veřejných rozpočtů i 

dluhy komerčního bankovního sektoru, respektive emise 

měny uţ není kryta zlatem, dokonce není ani kryta zboţím, 

není kryta ani prací, jak tvrdili socialističtí bankéři, je kryta 

pouze dluhy.  

Zatímco první dvě metody tvorby emise měny lidé chápou 

(kovové a obchodní krytí), tato třetí metoda byla vţdy 

vnímána jako zločin, který umoţnil nekontrolovaný rozvoj 

dalších nástrojů znehodnocování peněz. Stvořit nekrytou 

měnu je klíčový a také první krok, který lidské vědomí 

vnímá jako podvod. 

 

Finance a matematika patří k sobě, finta s centrální bankou, 

která půjčuje peníze, aniţ by je měla, je stejná jako hra 

s nekonečnem.  

Kdyţ z velkého nekonečna odebereme malé nekonečno, 

zůstane nám pořád nekonečno, jen nekonečně menší, neţ 

bylo to původní. 

 

 Tak se měna mění v poukázky na dluhy, ale neplatí je 

dluţníci, ale kaţdý, kdo měnu pouţívá.  

Člověk, který peníze vlastní, vůbec netuší, kolik dluhů bude 

zítra přeměněno na peníze a jak moc to hodnotu jeho peněz 

v peněţence oslabí, ale ví, ţe se tak stane.  

 

Finanční systém se změnil na letadlo bez podvozku, pokud 

výše dluhů stoupá, letadlo letí, ale pokud by začaly dluhy 
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dlouhodobě klesat, celý finanční sektor se zhroutí, protoţe 

za uvolněné peníze nebude co nakoupit. Přelévání problému 

z jedné měny do druhé a vytvářením stále většího objemu 

virtuálního zboţí (cenné papíry) se drţí světový finanční 

systém ve vzduchu uţ pěknou řádku let. 

 

Svatá dohoda o diskontu 

Měnová politika se změnila na vědu. Systematické 

znehodnocování měny je krádeţ na kaţdém, kdo má 

v peněţence nějaké peníze. Jak velká je povinná a měnou 

daná krádeţ, se můţeme dohadovat z výše diskontní sazby. 

Ta je zveřejňována, je důkazem toho, ţe veškeré peníze 

mimo banky se trvale znehodnocují. Aby to neznělo tak 

děsivě, říká se o této sazbě pravý opak, peníze v bankách se 

o diskontní sazbu zhodnocují, respektive centrální banka za 

tuto sazbu půjčuje komerčním bankám, dokonce čím vyšší 

diskontní sazba, tím draţší jsou peníze. Diskontní sazba má 

přímou vazbu na spoustu ekonomických ukazatelů, proto si 

se slovy můţeme hrát do nekonečna, ale na podstatě se tím 

nic nemění – peníze ztrácí svou hodnotu.  

 Metoda zvýhodňování pomocí nástrojů centrální banky je 

pro uţivatele měny nepochopitelná, sniţuje hodnotu peněz 

v jeho peněţence, je druhým krokem, který vědomí lidí 

vnímá jako podvod. 

 Zatímco dřív mohl sedlák naspořit měšec zlaťáků, dát do 

truhly, odkázat ho svému synovi s tím, ţe si za něj postaví 

dům a on si ho skutečně postavil, dokonce díky 

zhodnocování zlata mu mohlo něco přebýt, dnes takto spořit 

nelze. Za kolik si dnes koupím kilo zlata, za tolik si mí 

potomkové koupí kilo zrní. 

Je otázkou měnové politiky, jak manipuluje s úrokovými 

sazbami, jak vysokou inflaci připustí, jak moc vlastní měnu 

znehodnotí.  
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Finanční systém je postaven tak, aby byl výhodný pro 

banky, kaţdým jednotlivým krokem činí mimobankovní 

sektor na sobě víc závislým.  

 

Víra v měnu je víra v centrální banku 

První peníze byly pro obyčejného člověka tou nejjistější 

investicí, neboť se časem zhodnocovaly podobně jako zlato. 

Aţ ve 30. letech dvacátého století padl díky velké krizi zlatý 

standard pro vnitřní politiku státu a v mezinárodním styku 

padl aţ v r. 1971, konkrétně poté, co byly vyčerpány zlaté 

zásoby USA a následně tak vypovězeny válečné měnové 

dohody z Bretton Woodu (1944).  

 

Podle nich byl americký dolar jedinou měnou směnitelnou 

za zlato v pevném kurzu 35 dolarů za unci. Pro orientaci je 

40 let po pádu zlatého standardu cena zlata vůči dolaru asi 

40 krát vyšší. Drtivé většině lidí, kteří na znehodnocování 

měny neustále prodělávají, se to nelíbí, ale nemohou s tím 

nic dělat. Většinou si ani neuvědomují, ţe od sedmdesátých 

let minulého století jsou veškeré měny jen spekulativní.  

 

Mnoţství dané měny v oběhu je dáno výhradně záměrem 

centrální banky, která danou měnu vydává. Jaký má mít 

centrální banka zájem, se neví. Někdy se snaţí drţet inflaci 

v přijatelném rozmezí (1-3%), jindy se snaţí zvyšovat co 

nejvíc vývoz zboţí (sniţuje hodnotu vlastní měny), jindy 

naopak svou měnu nadhodnotí, aby měla například co 

největší zisk z turistickém ruchu či co nejniţší cenu 

dovezeného zboţí, někdy zase profinancovává vládní 

dluhopisy pomocí vysoké inflace („na dluhy neprší“). 

Centrální banka dovede měnu během krátké chvíle zcela 

znehodnotit, všechny střadatele oţebračit, ale také ji dovede 

postupně a po malých krůčcích zhodnocovat. Centrální 
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banka můţe chránit střadatele ve státě, ve kterém měna 

platí, nebo chránit vývozce (podhodnotí měnu), ale také 

můţe poslouţit pár oligarchům ve formě spekulativní měny. 

Jako nástroje jim pak uţ neslouţí jen měnová politika, ale i 

hyperinflace, či dokonce měnová reforma, která můţe být 

pro střadatele stejně zdrcující, jako vlny tsunami. 

Pokud se centrální banka dostane pod vliv soukromé osoby 

(rodiny, vlivné skupiny), coţ není výjimka, ale pravidlo, pak 

má ona osoba celý stát jako svého rukojmího. Dokáţe 

z pohybu kurzu měny těţit stejně jako z nevyčerpatelné 

zlaté ţíly. Stává se mocnější neţ panovník státu, ve kterém 

měna platí, vlivnější neţ celý parlament. Nadvláda jednoho 

státu nad druhým tak nemusí být vůbec vidět, odehrává se 

prostřednictvím národní banky. 

 

Jak legálně kradou komerční banky 

Díky bezhotovostnímu krytí se mohou úvěry, které centrální 

banka poskytuje komerčním bankám, jednoduše připsat na 

účet jako pasiva bez jakéhokoli krytí.  

Stejný princip pouţívají i komerční banky, ty mohou díky 

bezhotovostnímu styku provádět multiplikaci prostředků. 

V podstatě to znamená, ţe půjčí víc, neţ samy mají. 

Zatímco dřív byl tento princip trestný, dnes je běţný. Pokud 

by se veškeré transakce odehrávaly pouze v hotovosti 

v reálném čase, multiplikační index by byl 1, banka by 

neměla moţnost půjčit víc, neţ má, ale tak tomu není.  

Multiplikace je tak dalším zdrojem pro zvětšování objemu 

oběživa, není opět kryta žádnou hodnotou. Je to podobné, 

jako by bankéři dostali bonus za kaţdou korunu, která se jim 

objeví na účtech.  

Znehodnocování měny díky multiplikaci není kontrolováno, 

nemá na něj vliv centrální banka ani vláda, je jen a pouze 
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soukromou akcí komerčních bank, přitom dělá zranitelnější 

nejen jednotlivé banky, ale i celý finanční systém.  

Multiplikace je třetí krok, který lidské vědomí vnímá 

jako podvod. 
Pokud bude multiplikační index příliš vysoký, stoupá riziko, 

ţe banka zkrachuje, bude li příliš nízký, klesají bance moţné 

zisky. Všechny banky díky multiplikaci devalvují měnu, 

otázkou je pouze to, kdo to dělá rychleji a kdo pomaleji. 

Existují bankovní limity, které stanoví hranice pro 

jednotlivé operace, ale i zde se vše odvíjí od centrální 

banky, která distribuuje státní dluhopisy jako rezervy pro 

jednotlivé komerční banky. Rozpočtový deficit sátu tak 

nejen znehodnocuje konkrétní měnu, ale i sniţuje veškeré 

rezervy bank, dělá celý finanční systém zranitelnější. 

Tak si finanční systém bere od spotřebitelů, aniţ by se jich 

ptal, dává vyvoleným podnikatelům (bankám), dotuje státní 

pokladnu, financuje finančníky.  

 

Je to podobné, jako by všichni uţivatelé měny dostávali 

výprask, ale ti, co dostanou ran málo, by se chlubili, ţe 

jejich zdraví roste v porovnání s těmi, co dostanou ran moc. 

Snít o tom, ţe by mohl existovat finanční systém bez 

výprasku, je holá utopie. 

 

Úloha burzy  

Tak jako byla výměna zboţí dřív neţ peníze, tak vznikl 

burzovní sektor dřív neţ banky. Obchodování na burze je 

přímo napojeno na vznik monopolů.   

Obchodování ve velkých objemech na velké vzdálenosti 

umoţňovalo mocným na obou stranách penězovodu 

posilovat svůj vliv. Pro malého obchodníka nebylo moţné 

nakupovat komodity ve velkém, nemohl si zakoupit 

obchodní loď, velikost transakcí se stala klíčem k bohatství 
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(minimální nákup komodit je omezen částkami, které si 

větší vesnice nevydělá ani za sto let). Spoustu finančních 

operací smí provádět jen extrémně bohatí lidé. 

Čím větší objem prostředků, tím větší zisk, přestoţe náklady 

mohou být fixní.  

 

Tak se hned v samém počátku stvořil dvojí metr, jeden pro 

spotřebitele, druhý pro podnikatele. Finanční propast mezi 

oběmi druhy lidí se po staletí prohlubuje.  

 

Prodej zboţí na úvěr se stávalo klíčové i pro obchod 

s mocnými panovníky východu. Někdy se na dluhu 

dokázalo pohádkově vydělat, jindy mohl obchodník o celou 

dluţnou částku přijít.  

Prvními cennými papíry byly lodní listy, které potvrzovaly, 

ţe konkrétní zboţí na lodi patří konkrétnímu majiteli. Jejich 

prodej organizovaly obchodní cechy (guild), do kterých měl 

přístup jen člen obchodního spolku. 

První veřejný obchod s cennými papíry (burza) byl otevřen 

v Amsterodamu roku 1602 (Amsterdam Stock Exchange), 

obchodoval  s akciemi VOC a s bondy. 

Bond je dluţní úpis na zboţí (komoditu), ve kterém se 

prodávající zavazuje, ţe zaplatí svůj závazek nejpozději 

v den splatnosti (po dodání zboţí). Obchodováním s akciemi 

a bondy získala obchodní společnost externí zdroje peněz, 

ale také přenesla část svého rizika na obchodníky na burze. 

Pokud o nějaký náklad přišla, byla to ztráta všech.  

Zatímco spotřebitel musí ze všeho, co nakoupí či vyrobí, 

odvést daň, obrovské zisky z obchodování na burze zdaněny 

nebyly a nejsou dodnes.  
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Je to stejné, jako by výběrčí daní obešli kaţdého řemeslníka, 

zemědělce či ţebráka ve státě, ale hradům a zámkům by se 

vyhnuli.  

 

Jak se papír mění ve zlato 

Peníze jsou zboţí. Máme li trh s penězi, musíme zvyšovat 

poptávku. Celý svět se dá ocenit a prodat, aţ nám dojde 

svět, musíme si vymyslet další zboţí, ideálem jsou cenné 

papíry.  
Cenné papíry (securities) tu byly dříve neţ měna. Jakýkoli 

příslib je cenný papír. Stačí prohrát v kostkách, něco prodat 

na dluh, půjčit si či něco slíbit, a je tu cenný papír. 

Adresnost, termíny a absolutní nespolehlivost cenných 

papírů zplodila bankovní systém. 

Teprve bankovky byly cenné papíry, které garantovaly, ţe 

budou za zlato směněny v pevném kurzu kdykoli, kdekoli a 

kýmkoli. Garancí, ţe se tak stane, bylo měnové zlato. 

Jakmile zanikl zlatý standard i obchodní krytí, staly se 

z bankovek obyčejné cenné papíry, navíc ty nejméně 

výhodné, nejsou totiţ automaticky úročeny, denně ztrácí 

svou hodnotu.  

Po pár generacích vývoje zvítězily cenné papíry nad měnou. 

Stačilo najít cestičky, kterými se slib změnil na příslib, ten 

na cenný papír, ten na měnu, měna se smění za měnu, za 

zlato a je to.  

Bezcenný papír nahradil měnové zlato, sám se na zlato 

proměnil. Kouzlo, které umí finančníci i burziáni na 

jedničku. Jsou to ti nejgeniálnější parazité společnosti.  

Zcela neseriózní cenné papíry si našly svou cestu do 

bankovního systému, denně jich přibývá, místo nich se 

vydávají bankovky, o kterých by naši předkové prohlásili, 

ţe jsou fiduciární (nekryté). Rostoucí objem cenných papírů 
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tvoří krytí měny, ale i rezervní fondy, trvale znehodnocují 

cenu peněz, destabilizuje měnový systém.   

 

Finanční burza smění cenné papíry za skutečné peníze, 

centrální banky přilijí do oběhu další nekrytou měnu (měna 

je kryta hodnotou měny, tudíţ i „bezcennými“ cennými 

papíry).  

 

Cenný papír můţe dnes vydat podnik, soukromá banka, ale i 

soukromá osoba, cenné papíry jsou zcela mimo měnovou 

evidenci.   

Existuje tolik druhů cenných papírů - stačí toaletní papír a 

tuţka a máme cenný papír! Rozdíly v „kvalitě“ cenných 

papírů jsou obrovské, přesto je trh schopen zobchodovat 

cokoli. Mezi nejznámější cenné papíry patří akcie, zatímní 

listy, podílové listy, dluhopisy, směnky, bankovní akcepty, 

šeky, kupóny, náloţní listy, konosamenty, skladištní listy – 

nestačí? Tak vydáme další papíry! Pokud očekávání po 

cenných papírech poroste, poptávka po penězích bude 

stoupat aţ do oblak.  

Počátek raketového nárůstu spekulací na burzách přineslo 

zavedení derivátů cenných papírů jako „futures contracts“, 

coţ bylo původně hledání kupce v přístavu, kam plula loď 

se zboţím, tedy závazný příslib, ţe kupující koupí za 

konkrétní cenu konkrétní zboţí na lodi, která uţ je na cestě. 

Zpravidla stačilo sloţit zálohu (margin), tím byl příslib 

právně realizován. V současné době je obchodování 

s přísliby oblíbenou strategií spekulantů, kdy jim vůbec 

nejde o zboţí, jen spekulují na růst či pokles ceny, 

splacením zálohy docílí pákového efektu, tedy vydělají či 

prodělají násobek toho, co zainvestují. Tato taktika zvyšuje 

poptávku po penězích.  
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Moderní vývoj „futures exchanges“ odstartoval novou 

kapitolu, kdy se prodává něco, co není, a spekuluje se na to, 

jaké to asi tak bude. 

Tímto systémem se dnes dostalo do oběhu 

nekontrolovatelné mnoţství cenných papírů a jejich 

derivátů, jejichţ hodnota uţ mnohonásobně převyšuje 

veškerou hodnotu zboţí na světě.  

Finanční bublina vzniklá díky burzám, je čtvrtý krok, který 

lidské vědomí vnímá jako podvod.   

 

Je to jako budování babylónské věţe, pokud všichni uvěří, ţe 

můţe růst aţ do nebe, budou s úsměvem na rtu fiktivní 

stavbu budovat, pokud o ní zapochybují, věţ se rozplyne, 

s ní i globální finanční svět. 

 

Banky lijí do systému spekulací další a další peníze bez 

reálného krytí, sniţují hodnotu měny, oţebračují všechny 

střadatele, ale také tím živí finanční svět. Čím víc budou 

všichni střadatelé na světě okrádáni, tím budou finančníci 

bohatší, střadatelé chudší. 

Lze si snad představit dokonalejší formu parazitování? 

Společenské vědomí přijalo okrádání jako samozřejmost, 

zákon to povoluje.  

 

Tak se ve vědomí propojil sen o právu a pořádku se snem o 

spravedlivém obchodování a o prospěšnosti financí, zplodil 

finanční otroctví. 
 

Jedinec skloněný nad prací sní o tom, ţe jednou přestane být 

okrádán, ţe si prací vydělá na to, aby peníze pracovaly za 

něj (z otroka se stane otrokář). Je to asi stejně 

pravděpodobné, jako ţe pozná pravou a věčnou lásku, ţe 

proţije stav nirvána, ţe na něj spadne meteorit. 
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Na burzách nejde jen o procento zisku, ale hlavně o rychlost 

obratu. Zatímco rolník investuje do pole a investice se mu 

vrátí aţ po sklizni, na burze se investice otočí několikrát za 

den. Zběsilý obrat financí dokáţe vygenerovat zisk větší, 

neţ dokázal kdykoli jakýkoli jiný sektor. 

 

Finanční systém je chybný. Chyby naschvál udrţují v chodu 

parazité, zneuţívají je ve svůj prospěch. Odstranění 

některých chyb není řešení, jen se oddaluje neodvratitelné.  

Vodíková  bomba globálního finančního systému tiká, 

jednou zákonitě vybuchne.   

 

Jak si bankéři koupili svůj vlastní stát 

Několik silně věřících judaistů z Evropy zaloţilo v roce 

1878 první osady (moshavot). Za značné pomoci barona 

Benjamina de Rothschilda vysušili baţiny a stali se funkční 

vesnicí. Petah Tiqwa byla první, je povaţována za matku 

moshavot, dnes je to město se sochou barona na čestném 

místě. 

Po tomto úspěchu se baron rozhodl skoupit strategická 

území a finančně podpořit 12 osadníků (rok 1896), byly 

zakládány další osady.  

Současně s touto aktivitou vznikaly díky bohatým 

ţidovským finančníkům a průmyslníkům právní společnosti 

a fondy, které skupovaly půdu s cílem ji dále osídlovat 

(Jewish Colonization Association-1891, Keren Kayemeth 

LeYisrael-1901). Podařilo se nashromáţdit na tu dobu 

neuvěřitelné mnoţství prostředků, skoupit velká území, 

osídlit je. Úsilí o samostatnost vyústilo aţ ve války, které 

stanovily dnešní hranice Izraele.  

 

První zemědělské usedlosti - kvucot, byly rodinného typu, 

ale odvolávaly se na tradiční komunity popsané v Tóře. 
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Postupně začaly být zakládány smíšené komunity, ve kterých 

se rozvíjel i průmysl a kultura – kibucy. V nich všichni 

pracovali zdarma pro celek, děti vychovával kibuc, všichni 

se společně stravovali, rodina byla potlačena.  

Spojovat tyto tři typy souţití (moshavot, kvucot, kibucy) 

s historií vědomí, kdy lidé ţili ve skupinách bez hierarchie, 

není moţné, protoţe v nich hierarchie existuje. Skupiny 

nespojuje soulad (humorální princip, kolektivní vědomí), ale 

víra (společenské vědomí).  

 

Symbolicky tak bylo v minulém století vítězství finančního 

systému korunováno stvořením státu Izrael podobně, jako o 

pár století dřív bylo vítězství praktik světového obchodu 

korunováno stvořením státu Holandsko. 

 

Měnové  války 

V roce 2006 vyšla v Číně kniha „Měnové války“, napsal ji 

ekonom Song Hongbing, vyvolala celosvětovou pozornost. 

Tak jako ve vědomí lidstva aţ do vydání Kapitálu slovo 

kapitalismus neexistovalo, tak aţ do vydání Měnových 

válek si veřejnost nepřipustila, ţe utajené války jsou realita.   

Knihu napsal finančník, podle něj jsou peníze centrem světa, 

způsobují války, jsou podstatou globálního světa. Je 

důkazem toho, jak šílená je logika finančníků. Podle ní lze 

cokoli přeměnit na peníze, co je draţší, to je víc, myslet 

jinak je nelogické. V knize se popisuje například vzestup 

šlechtické rodiny Rothschildů, jak postupně tito němečtí 

Ţidé zakládali bankovní systém, rozprostřeli své impérium 

po Evropě, pak ovládli Ameriku. 

Za jeden ze zajímavých momentů je uvedena bitva u 

Waterloo, kdy francouzská vojska pod vedením Napoleona 

Bonaparta utrţila roku 1815 zdrcující poráţku, ze které se 

uţ nikdy nevzpamatovala.  
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Tato bitva se zapsala i do dějin finančnictví. Aby národy 

dokázaly financovat válku, vydaly vládní dluhopisy, 

prakticky se všechny válčící státy staly dluţníky velkých 

bankovních domů, z nichţ ty největší a nejprestiţnější 

banky vlastnili Rothschildové. Ţoldáci na obou stranách 

válečného pole si vládní dluhopisy prodávali, bylo to jako 

sázka, protoţe kdo prohraje, toho dluhopisy se stanou zcela 

bezcennými. 

Na Londýnské burze došlo k situaci, kdy obchodníci čekali 

na zprávy z bitevního pole, aby věděli, čí dluţní úpisy mají 

prodat. Nathan Rothschild měl skvělou síť zpravodajců, 

díky ní se dověděl o výsledku bitvy o den dříve, neţ přišly 

oficiální zprávy. Dal příkaz svým prodejcům na burze, aby 

prodali všechny dluţní úpisy Anglie a současně nechal 

rozšířit fámu, ţe Napoleon vyhrál. Výsledkem byl pád 

cenných papírů pod 5% skutečné hodnoty, v tu chvíli dal 

příkaz svým lidem a  všechny je koupil.  

Anglie tak zdánlivě vyhrála, ale Anglická národní banka 

nebyla schopna financovat vládní dluh, ten celý vlastnila 

jediná rodina. V následujícím období rodina zcela ovládla 

London City, coţ bylo centrum Londýna se svými zákony a 

autonomií (něco jako Vatikán uvnitř Říma), donutila 

anglickou vládu nastolit takovou měnovou politiku, která jí 

umoţnila kontrolovat anglickou měnu, tedy světovou měnu, 

bohatnout na ní. Výsledek byl mohutný rozvoj imperiální 

Anglie, ale ještě větší rozvoj Rothschildů, neboť synové této 

rodiny kontrolovali od 18.stol. i klíčové banky ve Francii, 

Rakousku, Německu a Itálii. Celé toto období je 

charakteristické válkami, kolonizací Afriky, rozkladem 

civilizací v Asii. Mezi metody bohatnutí rodiny patřilo 

například i vydávání vlastní měny v Africe, coţ umoţnilo 

kolonizátorům financovat své výboje bez jakéhokoli rizika.  



                        285 19.6.2011 285 

Jediná rodina vtiskla celému finančnímu sektoru svou 

morálku. Jak odlišná je v porovnání s morálkou hinduistů, 

buddhistů či taoistů, dokazuje citát paní Rothschildové 

(Gutle Schnaper): „Pokud by mí synové nechtěli válku, pak 

ji nikdo nerozpoutá.“ 

 S podobným cynismem je v knize vysvětlen vznik první 

světové války, která byla vyprovokována a financována 

bankéři, kteří půjčovali všem stranám. Druhá světová válka 

byla i s jejím antisemitismem pomstou za první světovou.  

Za zdařilou manipulaci s veřejným míněním se povaţuje 

kampaň, ve které bankéři přesvědčili svět, ţe nejstarší a 

nejuniverzálnější hodnota lidstva, tedy zlato, je jen 

„barbarská relikvie“, papírové peníze jsou lepší. Z pohledu 

dnešní doby, kdy má zlato největší hodnotu ve své historii, 

to zní skutečně jako vtip, ovšem po desetiletí ho bral 

finanční svět váţně. 

Dnes je americká národní banka jen loutkou v rukou rodiny 

Rothschildů, mezinárodní měnový fond, světovou banku i 

globální finanční instituce tato rodina kontroluje. Od roku 

1850 zvětšila své jmění z 60 miliard dolarů na 30 bilionů 

dolarů v roce 2000. Rodina je bohatší neţ drtivá většina 

států, získala takovou moc, ţe jí uţ nejde o peníze, ona 

finanční systém tvoří.  

Pravidla finančního systému stanovují hodnotu měny pro 

konkrétní stát, tím se stanoví i hodnota jeho lidí. Například 

Číňan má v roce 2010 asi 20 krát niţší hodnotu neţ 

Američan, přitom Čína poskytuje USA milionové půjčky, 

úvěruje rozmařilý ţivot Američanů.  

Paradoxem globální ekonomiky je fakt, ţe nikdo neví, jak 

z tohoto kolotoče ven.  

Bankéři stvořili vadný systém, ale nejsou autorem knihy 

povaţováni za vrahy či hlupáky, sami sebe povaţují za ty 

nejchytřejší na světě: „Válka začala, ale kouř neuvidíte.“ 
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Vůně peněz  

Skupiny Aboridţinců chodily po cestách dlouhých kolem 

tisíce kilometrů, pokud bychom toto území zpeněţili, patřili 

by mezi bohaté lidi globálního světa.  

Čím silnější je civilizace, tím víc lidí nevlastní nic, často 

dokonce méně neţ nic, ţijí na dluh. Tento systém dělá z lidí 

pracovní sílu, z peněz pak to jediné, co si přejí mít.  

Ovládat světovou populaci pomocí něčeho tak labilního, 

jako jsou peníze, je nejen násilí, ale i nehorázný hazard. 

Logiku finančníků přejímá stále více lidí za svou. Vadný 

finanční systém napravit nelze, pokud by se o to někdo 

pokusil, mohl by neuváţený krok znamenat větší katastrofou 

neţ třetí světová válka. 

 

Příkladem chybné strategie je republika Nauru. Je to 

nejmenší samostatný ostrovní stát, původně tropický  ráj 

obehnaný korálovými útesy, plný kokosových hájů. V 19. 

století zde bylo objeveno skvělé hnojivo z trusu ptáků - 

guáno. Zahraniční firmy ho začaly těţit, postupně byl 

vystavěn přístav, letiště a cesty, ostrov se osamostatnil a 

zvolil si demokratickou vládu. Jeho obyvatelé se změnili na 

nejbohatší lidi planety. Vlády investovaly do turismu, 

rejdařství, letectví, finančnictví, vzdělání (zaloţili svou 

vlastní univerzitu), děti v Evropě se o moudrém postupu 

státu Nauru učily na školách. Koncem dvacátého století byli 

jeho obyvatelé nejen nejbohatšími lidmi planety, ale i 

nejvzdělanějšími a nejobéznějšími, ovšem se skvělými 

vyhlídkami do budoucna (měli tučné finanční fondy). Po 

dotěţení guána (rok 2006) se stali nejchudšími. Přestoţe 

uposlechli rad nejprestiţnějších institucí a ekonomů, jejich 

investice se ukázaly jako chybné. Ví naprosto přesně, kdo za 

to můţe, proč na jejich ostrově nenarostly nové palmy, mají 
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právníky i finančníky, kteří za jejich věc bojují u 

mezinárodních soudů i OSN, ale je jim to k ničemu. Ostrov 

je ze tří čtvrtin měsíční krajinou, rekreovat se na něm nikdo 

nechce, navíc jsou tam všechny potraviny včetně pitné vody 

dováţeny, jsou extrémně drahé. Část obyvatel ostrov 

opustila, zbytek je závislý na potravinové a finanční pomoci.  

 

Na vědomí některých jedinců mají peníze obdobný vliv jako 

vůně královny na včely dělnice. Uţ jim nikdo nemusí říkat, 

co mají dělat, svobodně a volně se rozhodnou udělat vţdy 

to, co nejvíc vydělá.  

Peníze nahradily slova, kdo vydělává víc, můţe říkat 

nesmysly, ostatní ho budou následovat, je přece jisté, ţe on 

zná cestu k voňavějším zítřkům.  
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17. Papírové vědomí 
Civilizace si buduje svůj papírový sen. Co je urozenější, to 

je výš. Co je moudřejší, to je níţ. Co je silnější, to je 

učenější, co je geniálnější, o tom se raději nemluví. 

 

Past učení  

Učení zjednodušuje přeţití, urychluje vývoj, ale současně 

zuţuje moţnosti pro celý lidský druh, navíc rozevírá nůţky 

mezi vývojem přírody a člověka. Genetický vývoj je 

mnohem jistější neţ učení, moţnosti totiţ rozšiřuje. Snad 

proto je na planetě stále víc těch nejrychleji se vyvíjejících 

organismů (viry, bakterie, hmyz). Předají si genetickou 

informaci dřív, neţ se člověk stačí cokoli naučit. Jedinou 

moţností, jak můţe zaostalý člověk konkurovat, je vyuţít 

svého vědomí.  

Co se naučíme, o tom sníme, přitom nezpozorujeme, ţe svět 

se uţ změnil. Neţ na to přijdeme, poznáme a naučíme se 

nový svět, uţ je tu jiný svět. Vědomí zpomaluje evoluci. 

----- 

Vědomí vţdy bylo závislé, nezávislé vědomí ztrácí smysl. 

Vědomí si předáváme učením. Bez učení by člověk nebyl 

ani tak chytrý jako například chobotnice. Kdo nás učí, kdy, 

co, jak moc a proč, je to nejdůleţitější. Pokud se učíme 

zbytečnosti či dokonce lţi, ublíţí nám to, pokud se toho 

naučíme moc, nic nepochopíme, pokud nás učí společnost, 

ztrácíme svůj kolektiv, pokud učební osnovy ovlivňují 

parazité, naučí nás v první řadě to, jak jim do konce ţivota 

poslušně slouţit.  

Matka medvědice miluje své mládě, proto ho učí. Je se 

svým medvídětem sama, laská ho, kojí, voní a přináší 

pocity, které ho ovlivní na celý ţivot. Pokud by medvídě 

učil učenec, bylo by mnohem hloupější, neţ kdyţ ho učí 

máma. 
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Ve stádě neučí tele jen kráva, ve druhém stupni vzdělání se 

musí naučit stádové chování. Stádo mládě doučí, jak bojovat 

o svou pozici, jak si ji udrţet, jak se stát vůdcem stáda nebo 

se mu podřídit. 

Člověk není se svým dítětem nikdy sám. Celý kolektiv učí 

dítě, předává mu své kolektivní vědomí. Kolektiv je jako 

máma, přebírá výchovu ve stejném stylu, nikdo na potomka 

neútočí, s nikým nemusí soupeřit. Naučit se kolektivní 

vědomí a rozvíjet ho, je nesmírně obtíţné.  

Tradiční civilizace ponechala torzu kolektivu (rodině), aby 

učil děti kolektivní vědomí (soulad kolektivu), ve škole se 

učí budovat si kariéru (společenské vědomí stáda), ale 

současně být i poslušným článkem systému (dělba práce v 

systému).  

Globální civilizace od mládí učí ţáčky rozvíjet své 

individuálním vědomí, stojí na něm, neuznává kolektivní 

vědomí, uznává jen společenské vědomí a systém. 

Prapodstatou individuálního vědomí je strach o přeţití.  

Individuální vědomí je to „nejhloupější“, nechápe, ţe 

jedinec není samostatný tvor, myslí si, ţe ono samo je 

nejdůleţitější, ţe zánik jeho znamená konec světa. 

----- 

Vztah matky a dítěte je pud, který otevírá bránu do vědomí, 

v tuto chvíli se savci učí neuvěřitelně rychle. Ve chvíli, kdy 

dospějí, dveře vědomí se uzavřou, jedinec se od matky 

odpoutá, co se uţ naučil, je v jeho vědomí důleţitější neţ to, 

co se naučí později.  

Čím víc se toho jedinec učí, tím víc potlačuje vrozené, tím 

víc sám sebe mění. Učit se víc a zapomenout na vrozené, 

můţe být pro celý ţivočišný druh zničující. Nenajde místo, 

kde se od pradávna rozmnoţoval, druh zanikne. Nenajde 

správného partnera, druh zdegeneruje.  
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Vědět, co se mají potomci učit, není moţné. Dospělí učí jen 

své zkušenosti, tím zlepšují adaptaci na podmínky, ve 

kterých ţijí oni, adaptaci na jiné podmínky zhoršují. 

Výchova potomků je výhodou jen do určité míry, stejně tak 

se můţe stát pastí, která způsobí zánik celého druhu. 

Neţ abychom učili své děti nesmysly, je lepší neučit je 

vůbec 
 

Státní systém vzdělávání 

Konfucius neměl o vědě a vynálezech ani potuchy, učil své 

ţáky, jak být zdvořilý, jak se vyznat ve společenských 

rolích, nic na nich neměnit, nic nového neobjevovat, nikam 

necestovat, chovat se podle  společenských pravidel. 

Pravidla si stvořila společnost sama, povaţovala je za 

spravedlivá.  Pravidla byla stanovena na sen o jednotném 

systému, kde má kaţdý svou roli a tu si plní. Konfuciáni 

věří, ţe bez hierarchie nelze udrţet pořádek.  

Konfucius vychovával zdatné státní úředníky, poslušná 

medvíďata císaře.  

Sokrates byl voják, o souladu nikdy ani neslyšel, neţil ním, 

společnost pro něj byla nikdy nekončící válka o pozice. 

Snaţil se o pravý opak neţ Konfucius, nutil ţáky přemýšlet, 

kritizoval společnost. Sokrates neuznával pravidla, kdo je 

porušoval, mohl soupeře přechytračit a zvítězit. Podle něj 

byla nejdůleţitější síla a to duševní i fyzická. Sokrates 

vychovával filosofy, podstatou jeho poznání je 

nespokojenost. Něco se mu nelíbí, zkritizuje to a snaţí se 

najít jiný způsob - staré bořit, nové tvořit. 

V globální civilizaci se nesmiřitelný rozpor mezi oběmi typy 

vzdělání maţe, obojí pojetí plodí stejný typ lidí - podporují 

systém.  

Globální výchova stojí na střepech snů. Děti se učí sen o 

lásce. Sen o pravdě a lţi. Sen o spravedlnosti. Sen o právu a 
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pořádku. Sen o prosperitě. Sen někam to dotáhnout. Velké 

sny se vyspraví šidítky, aby si v nich kaţdý našel to své. 

Není moţní o snech pochybovat! O lásce je tolik 

uměleckých děl! Jak by mohl jedinec pochopit, ţe to je jen 

šidítko?  

Za pravdu umírali naši předkové! Copak lze pochybovat o 

její existenci?  

Spravedlnost je jako…  

Kaţdý sen je podepřen horou důkazů, kdo o snech té své 

civilizace pochybuje, je vlastizrádce. 

Posadit děti do lavice a učit, je jako posadit je ke stolu 

s jídlem, zavázat oči, ucpat nosy, jíst na povel. Ţe to není 

přirozené a člověka to o spoustu vjemů ochudí, to civilizaci 

nevadí, hlavně kdyţ je pořádek. 

Díky státnímu vzdělávání se výchova úředníků i vědců 

spojila do jediné instituce, stala se páteří reţimu, učí lidi 

myslet tak, jak si to systém zrovna teď ţádá. 

„Nemysli, ale uč se, všechno uţ tu bylo, tak se to nauč, jinak 

nemůţeš myslet dál!“ 

Kde učitelé nestačí, nastoupí super bohatí super odborníci, 

co neurozené naučí, jak přijmout jejich pravidla, aby všichni 

byli taky tak super.  

Čím déle ţijí naši potomci ve škole, tím víc je připraví o 

jejich vlastní vědomí, tím víc se stávají obětí 

institucionalizace.  

 

Takový jedinec se nedokáţe přizpůsobit ničemu, co ho 

instituce nenaučila. Jak tragicky mohou takové případy 

skončit, je známo z vězeňství, kdy se propuštěný vězeň 

nedokáţe přizpůsobit ţivotu, těší se na návrat do instituce, 

mstí se na okolí i sobě. 

Místo dospělých jedinců vychovává škola lidi, co se ţivota 

bojí, mění je na poslušné ţáčky, věčné studenty.  
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Děti uţ nevychovává soulad a skupina, systém je odebírá 

rodině, mění je v ţáky, ve studenty, v zaměstnance. Takoví 

lidé očekávají jasné a srozumitelné příkazy, pokud je něco 

příliš sloţité, ani se to nesnaţí pochopit. Proč by měli, kdyţ 

stejně sami nesmí rozhodovat? Syndrom dětského myšlení 

ovládá stále víc jedinců. 

 Lidé uţ neuvaţují o své rodině jako o svém celku, 

neuvaţují ani o státu jako o celku, oni jsou středem úspěchu, 

stali se ego hráči.  

 

Místo rozvoje kolektivního vědomí, které stvořilo člověka i 

civilizaci, nastoupil rozvoj individuálního vědomí, navíc v té 

nejhloupější podobě – já jsem nejvíc!  Ale pšt, nahlas to 

ţádný ego hráč neřekne, je přece dobrý ţáček, uţ v mládí se 

naučil recitovat správné odpovědi. 

 

Slepé vědní obory 

Kdo toho ví o laních víc, lev nebo anatom? I ten 

nejgeniálnější mozek můţeme zahltit anatomií. Theologií. 

Literaturou. Egyptologií. Lingvistikou. Systematikou.  

Jalová učenost je nemoc civilizace. 

Fakta jsou jako míčky, se kterými mysl neustále ţongluje. 

Honem přidej další míčky, ať nevyjdeš ze cviku! 

Společnost miluje učené hlupáky, kdo se lehce učí, toho 

preferuje před jedinci, co se snaţí pochopit.  

Místo mytologie, pestrobarevných snů a tradiční moudrosti 

předků nastoupila „věda“. Lidé se s ní neumí ztotoţnit, 

drtivá většina jí nerozumí.  

Věda nahrazuje moudré sny učeným prázdnem. Ale to 

vědomí nesnese, musí prázdno zaplnit! Obrací se 

k pověrám, k sektám, reklamám, k pěkně vypadajícím 

demagogům.  
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„Ale my za to nemůţeme, my jen odhalujeme pravdu!“ 

smějí se vědci spoušti kolem, „my přece jen dokázali, ţe 

květiny logiku nemají! Zničte je lidi, proč nás 

neposloucháte?“  

Místo nekonečného labyrintu poznatků vidí naše vědomí jen 

nejasný bod v dáli. Uţ dávno jsme narazili na hranice 

chápání, ale nechceme si to přiznat.   

 

Čím víc moudrých muţů bude mít hlavu ve hvězdách, tím 

větší hlupáci budou snadněji vládnout. Tak se místo 

unifikace zákonů, změn v dopravě či průmyslu dočkáme 

učených teorií o čemkoli, co směr civilizace nemůţe změnit, 

jen odpoutá pozornost od ţivotně důleţitých problémů.  

Je to podobné, jako by řidiči rozjetých vlaků vystoupili, 

protoţe je přesvědčili, ţe mají vznešenější úkol, musí 

studovat mléčnou dráhu.  

 

Teorie moderního managementu 

Člověk se nemusí učit tak moc ve škole, můţe ho mnohem 

víc učit ţivot. Pokud se součástí ţivota stane nějaký 

problém, vybere se nadaný kolektiv, snaţí se ho vyřešit. 

V kolektivu nemůţe jeden poučovat druhého, nemůţe jeden 

mluvit a ostatní poslouchat, musí myslet společně.  

 

Upjatí lidé se neumí bavit jako kolektiv, hrají své role, 

slušně čekají, aţ druhý domluví, následuje replika. Spisovné 

výrazy, ţádná gestikulace, jasná artikulace, přesná 

formulace, teď hraji já, chvíli pauza, teď se předveď ty. No 

tak šup, ať tady nesedíme věčně. Odtaţitost je společnost. 

Přirození lidé se smějí, rozhazují rukama, pouţívají ty 

nejpeprnější výrazy, co znají, a pokud jim nějaký pochybí, 

hned vymyslí nový. Zaváhání ve větě znamená, ţe ten druhý 
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skočí do řeči, dopoví za něj, domyslí, ale neţ skončí, uţ 

mluví ten první.  Ţivelnost je svoboda, soulad, kolektiv. 

 

Civilizace dokáţe dočasně vytvářet kolektiv bez hierarchie, 

protoţe známe zásady, na kterých funguje a víme, jaký 

prospěch to společnosti přinese. Umíme kolektiv stvořit a 

zase rozpustit, umíme omezit soulad jen na jednu část naší 

osobnosti, umíme vrozené principy změnit, podstatné 

zachovat a rozvíjet. Umíme vytvořit podmínky, ve kterých 

se kolektiv sám učí, zvyšuje své dovednosti, tříbí 

inteligenci, chová se jako jediný celek. 

Tak se některá vědecká pracoviště a univerzity jiţ 

v minulosti staly prvními místy, kde hierarchie na chvíli 

zmizela, lidé svobodně mysleli a tvořili, kde kolektiv 

dokázal vyvolat ono dávné kouzlo našeho vědomí – 

brainstorming (bouře mozků).  

Dnes se drtivá většina univerzit mění na výtah ke kariéře. 

Studuje kaţdý, kdo si to můţe dovolit, o souladu nemůţe 

být ani řeč. Kantoři se ověnčí tituly, vyţadují pořádek, 

známkují studenty, mění je na ţáky, poslušná medvíďata, 

protoţe tak si to vládnoucí systém přeje.  

Teorie moderního managementu tvrdí, ţe celou civilizaci lze 

organizovat pomocí vzájemně provázaných kruhů, kde 

jedna struktura plánuje, druhá plány realizuje, třetí 

připravuje podmínky týmům, čtvrtá stanovuje metody 

kontroly pomocí zpětných a kříţových vazeb, mnoho 

vzájemně provázaných kruhů tvoří systém, ve kterém 

hierarchie neexistuje. Několik celosvětových organizací tak 

uţ funguje (např. epidemiologové).  

 

Tato představa je neuvěřitelně podobná představě 

konfuciánů (cheng ming), jen místo společenských rolí 

jedinců mají své role celé kolektivy. Zrušení hierarchie a 
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nahrazení jedince kolektivem, dělá ze zapomenutého 

konceptu konfuciánů zcela reálné východisko pro celou 

civilizaci. 

 

Není moţné zavést do kruhů hierarchii, tím se kruh 

samovolně přestaví na pyramidu. Někdy se tak děje vědomě, 

jedni začnou druhé vyuţívat, nadnárodní firmy uplatí vědce, 

ti zkreslí údaje a místo logických výsledků tým zplodí fámy, 

které okradou svět. 

Silnější struktury kruh deformují, ale i autorita dokáţe 

nechtíc zničit nejúţasnější objev člověka, vnést do kolektivu 

hierarchii a hloupost.  

Kruh se nesmí řídit, musí se pěstovat jako vzácná květinka. 

Organizovat společnost pouze pomocí kruhů, je vrcholem 

civilizace. V bitevní vřavě se kruh rozbije, zato v dobách 

klidu není výkonnější vědomí.  

 

Kariéristé a jejich oběti  

Má li civilizace dost kariéristů, je rychlejší, úspěšnější, 

agresivnější. Kariéristé ţijí na cizí úkor, jsou jako 

masoţravé květiny, co poţírají důvěřivý hmyz. Přestoţe to 

mohou být lidé výjimeční, pracovití a obětaví, v rozhodující 

chvílí vţdy vítězí jejich vlastní prospěch. Tak jsou ti největší 

ego hráči společností oslavování, přitom jsou jako trubci, co 

včelímu společenstvu škodí. 

Peníze rozdělily společnost na nuly. Dole jsou ti, co mají na 

svém kontě nul málo, rok za rokem se navíc jejich majetek 

znehodnocuje, nahoře jsou ti, co mají na kontě nul spoustu, 

samy od sebe přibývají.  

Finanční otrokářství vidět není, přesto dokáţe změnit celé 

státy na továrny, jiné státy na obchodní centra a další na ráj 

na zemi.  
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Spoustu států se změnilo na oblasti, kde si za hamburger 

koupíte dělníka na celý den. Je to levnější, neţ ţivit 

vlastního otroka doma.  

To ale neznamená, ţe by vůdcové chudých národů museli 

protestovat, právě naopak, globální systém z nich dělá 

globální hráče, stvořil pro ně kolektiv jim rovných, všem 

ostatním nadřazený.  Ti nahoře se vţdy domluví. 

 

Civilizace z papíru 

Není moţné, aby papírová pyramida byla spravedlivá, vţdy 

bude někoho zvýhodňovat a někomu ubliţovat, jinak by se 

hierarchie ve společnosti zcela rozpadla.  

Pyramida moci dělá z lidí stavební kameny. Místa 

dostatečně vzdálená od hlavy mají mnohem větší svobodu. 

Za jistých okolností se tak můţe stát, ţe lidé na okraji 

společnosti se mohou cítit volní, svobodní, nezávislí, 

dokonce tam mohou vznikat i skupiny bez hierarchie, 

rozvíjet soulad, dokud je civilizace nepřeválcuje. 

Čím více lidí je zapojeno do jedné pyramidy moci, tím 

efektivnější pyramida můţe  být.  

Čím větší jsou rozdíly mezi těmi nahoře a těmi dole, tím 

větší je prosperita celku. Nejefektivnější pyramidy mají 

širokou základnu, těch dole je drtivá většina, ale těch nahoře 

je jen několik málo. Jinými slovy nuznému lidu vládnou 

pohádkoví boháči. 

Snaha nastolit v pyramidě volnost, rovnost a bratrství, je 

nesmysl. Společnosti zaloţené na hierarchii moci stmeluje 

nerovnost mezi lidmi, permanentní soutěţení a neměnnost 

uspořádání, pokud by k rovnosti došlo, pyramida by se 

zřítila. 

Hierarchie nemá ráda pokrok, když pyramida mohutní, 

celý svět hloupne.   
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Pokud ve společnosti převládne hierarchie, není aţ tak 

důleţité, zda je vojenská, finanční či byrokratická, všechny 

dokáţí být stejně kruté. Čím je hierarchie jasnější a rozdíly 

větší, tím víc urychluje chybný kód přírody – síla zabíjí 

sama sebe. 

Pokud se civilizace víc podobá společenstvu, pak se 

hierarchie oslabuje, správa státu nemusí být ovládána 

finanční ani rudou oligarchií, můţe stát na pravidlech. 

Taková civilizace funguje mnohem lépe, neţ jakákoli jiná.  

Civilizace, která by dokázala rozvíjet kolektivní vědomí, tu 

ţádná není. Pokusy stvořit ji z ideálů a papíru byly doposud 

natolik naivní, ţe musely skončit pravým opakem – 

totalitou, revolucemi, občanskými válkami.  

Stvořit civilizaci, kde by nebyla hierarchie, ale dělba práce, 

kde by bylo zajištěno bezpečí kolektivu stejně, jako to kdysi 

dokázali Aboridţinci na celém kontinentu, je moţné i 

v moderní době. Ale to by se zcela musel změnit vývoj 

civilizace. Naše vědomí to chce, nic si nepřeje víc, ale 

dokáţe to? 

 

Ubývání  vědomí 

Kolektiv komunikoval nejen pomocí slov, ale hlavně řečí 

těla. Řeč těla neumí lhát, je rychlá, komplexní, vyţaduje 

maximálně zapnout všechny smysly, aby jedinec pochopil 

kaţdého člena, tím stvoří vědomí, podporuje růst 

inteligence. 

Civilizace komunikuje stále pomaleji, jednodušeji, 

odtaţitěji. Děti si od mládí vychovávají blok. Místo aby 

plácly, co jim slina na jazyk přinese, aby očekávaly 

souznění, raději poznámku polknou. Tak se to naučily ve 

škole. Tak se chovají uţ i rodiče doma. 

Policajt (moderátor, učitel) se ptá, obţalovaný (host, ţák) 

odpovídá. Místo dialogu výslech.  
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Jednosměrná komunikace je typická pro společenstva, díky 

masmédiím i pro globální svět. 

Neexistuje jednodušší způsob komunikace, neţ přes 

masmédia. Dokonce i internet zpomaluje myšlení. Pokud se 

bavíme s kamarády, trvá nám stejný rozhovor mnohem 

kratší dobu, neţ kdyţ zapneme počítač, najdeme své 

kamarády, zadáme dotaz, jeden odpoví, pak druhý, svět se 

neuvěřitelně zpomalí, vědomí hnije.  

 

Po generace si vědomí svět zjednodušuje. Od reality ke 

slovům, od slov k obrazovkám, od obrazovek k nevědomí 

lidského společenstva.  

 

Papírový svět 

Škola jmen kdysi nechtíc dokázala, jak nepřesné jsou 

pojmy. Sokrates a jeho dialektika nepřesnost umocnila, celé 

generace učenců hlásaly bludy, deformovaly svět. Globální 

společnost stvořila papírový svět. Co pojmenovat neumí, to 

není. Lidské vědomí ví, ţe to je špatně, ale neví, jak systém 

opravit. Výsledkem je přetvářka.  

Přetvářka je podstatou společnosti. Lhát se musí, kdo 

nelţe, je neslušný. Kdo si o sobě myslí, ţe nelţe, je 

jednoduchý. Jednoduchost vnímá společnost jako 

upřímnost, čestnost, jako pravdu. Bez povrchního myšlení 

nelze na veřejnosti mluvit.  

Aby se primitivismus skryl, je prokládán učeností. Jména, 

data, sloţité formulace, to vše čeří duchovní prázdno.  

Posledním stádiem učenosti je snaha svět zaznamenat. Co 

není napsané, nafilmované a zanalyzované, jako by ani 

nebylo. Miliony úředníků nedělá nic jiného, neţ popisují i ty 

nejjednodušší skutečnosti, snaţí se je vtěsnat do statistik, 

vyhlášek a zákonů, aby všechno na světě bylo pěkně pod 
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kontrolou. Iluze, ţe je něco takového vůbec moţné, je 

vykoupena lţí. Kdo chce ve světě byrokracie ţít, musí lhát.  

Kdo je učenlivý, neví, ţe lţe. Říká jen to, co mu vydělá víc 

peněz, je to naše nová pravda. 

 

Na jedné noze nosím botu, na druhé ponoţku, třetí je bosá, 

na jedné hlavě klobouk, druhou hlavu mám prostovlasou, 

mám oblek i tričko, dţíny i společenské kalhoty, ale pozor, 

uţ je nemám. Jo, to všechno umět musím, mám na to titul, 

ţiju rád.  

 

Aţ společenské vědomí uzná, ţe cena peněz stojí a leţí jen a 

pouze na tom, jak moc se jim věří, lidé se vyděsí, věřit 

přestanou. Tím se zhroutí zlatá pyramida.  Nahradit ji můţe 

jen ta papírová.  

To ale neznamená, ţe bude lepší. Klidně můţe být tím 

nejkrutějším, nejzrůdnějším a současně i nejefektivnějším 

zřízením, které kdy lidstvo vytvořilo. Papír zná jen pojmy, 

pojmy neznají kompromis.  

 

Utopie 

Utopický stát zbudoval ze snů a papíru jiţ roku 1516 

Thomas Moore. Konstatuje, ţe stát je spiknutí bohatých 

proti chudým a je třeba to napravit. 

 Zveřejněním takto neslýchané kritiky došlo k fenoménu, 

který se vyuţívá dodnes: Alternativní řešení vyděsí víc neţ 

realita.  

„Kdyţ se ti něco nelíbí, tak řekni, jak by to mělo vypadat?“  

Nevinná otázka je jako nášlapná mina, ponouká člověka, 

aby vytvořil jednoduché řešení, tím pádem i špatné, sám tak 

dokáţe, ţe se nic měnit nedá. Thomas More byl prvním, kdo 

se nechal chytit dokonale, po něm se hledání ideálu stalo 

smyčkou ve vědomí, spoustu lidí se v ní točí dodnes. Jeho 
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představa je směs naivity a hlouposti,  snad nikdo by 

v takovém státě ţít nechtěl (ani on ne).  

 

Není moţné stvořit právní řád, morálku i hospodářství od 

stolu, to je podobné, jako kdyţ se dítě snaţí vymyslet 

dopravní letadlo.  

 

Utopie (Nikde) je ostrovní stát, má rozvinutou lodní 

dopravu, obchod, nikdo ho neohroţuje, ideálnější podmínky 

si nelze ani představit. Má 54 měst, hlavní je Amaurotum (V 

mlze). Pomineme li nezáţivný popis státu, tak popis občanů, 

kteří jsou stejně ideální jako jejich země, pominout nelze.  

Majetek mají všichni společný, domy si lidé mění co 10 let, 

aby k nim nepřilnuli, plody z polí se dodávají na trţitě, kde 

si je lidé berou zdarma podle své potřeby, pracuje se 6 hodin 

denně, co 2 roky se práce střídá, aby na ni lidé moc nelpěli. 

Co se má vyrobit a kolik, určuje plán, tak ničeho není 

nedostatek ani přebytek, nikdo s nikým si nekonkuruje, vše 

se spotřebuje. Ozdoby, drahé šaty a vzájemné pocty jsou 

lidem k smíchu, neuznávají je. Kaţdý dělá jen věci uţitečné, 

na rozmar či zahálku není v Utopii místo. Móda neexistuje, 

šaty si vyrábí kaţdý ve své rodině a to jediného typu, které 

vydrţí celý ţivot (uniformy do práce vydrţí 7 let). 

Je to země plná technických vymoţeností, vědy, umění a 

osvícenosti. Právě technické vynálezy dávají státu nesmírné 

bohatství, které mu umoţňuje udrţovat jeho vysokou ţivotní 

úroveň.  

Hierarchie ve společnosti je zachována, dokonce jsou v ní 

otroci (cizinci, zločinci). 

Hlavní snahou lidí je být zdravý, ale pokud onemocní 

nevyléčitelnou chorobou, snaţí se jej všichni kolem 

přesvědčit, aby poţádal úřady o uspání navţdy. Sám bez 

povolení spáchat sebevraţdu nikdo nesmí. 
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Monogamie je zákon, předmanţelský styk vyloučen, ale aby 

nedošlo k nějakým šokům aţ v den svatby, musí se nevěsta 

a ţenich vidět vzájemně nazí (v přítomnosti dohlíţitelů). Za 

cizoloţství je trest nucených prací, za opakované cizoloţství 

trest smrti. Ovšem rozvod je moţný.  

Manţelé se nezpovídají knězům, ale sobě navzájem, děti se 

zpovídají rodičům. 

Mezinárodní vztahy se neřeší válkami, ale obchodním 

embargem. Pokud je třeba se bránit, neválčí obyvatelé 

Utopie, ale ţoldáci. Jejich hlavní metoda boje je uplatit 

protivníka. Pokud musí jít do boje obyvatelé Utopie, pak 

jdou příbuzní pospolu, statečně zemřou za svou vlast, 

protoţe na svém ţivotě nelpí. 

Státní úředníci nepracují stejně jako učenci a kněţí, jsou  

nejlepší na světě, věří v posmrtný ţivot, proto páchají jen 

dobro. Zákonů je tak málo, ţe nejsou třeba právníci a soudy, 

vše řeší senát individuálně podle toho, jak upřímně jim 

případ všechny strany vylíčí. Kromě trestů jako jsou nucené 

práce, otroctví či smrt oběšením, ukládá i odměny. 

Na ostrově je zachována náboţenská svoboda, ţeny jsou 

s muţi rovnoprávné, dokonce se mohou stát i kněţkami. 

----- 

Poprvé se začalo psát o státu nikoli jako o něčem 

historickém či boţí vůli daném,  ale jako o něčem, co si 

můţeme vytvořit podle svých snů. Je to pokračování trendu, 

který započal v Athénách – člověk je dokonalý, systém si 

tvoří na míru jako šaty. Dokonce i nadřazenost vojáků, 

jednoduchost myšlení, rozkazy místo morálky, to vše je cítit 

v utopických snahách stvořit si svůj vlastní systém. 

Celé vědní obory se vůči Utopii vymezují, opravují ji, ale 

jsou i odlišné představy (dystopie).  

Přestoţe Utopie systém šlechty kritizuje, principy anglické 

společnosti obhajuje. Lidé si přejí otroctví, hierarchii, 
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uctívají úředníky stejně jako kněze, musí denně pracovat, 

naprosto a zcela se podřídit systému. To, co se jim na 

středověké monarchii nelíbí, je nepatrné v porovnání s tím, 

co se jim líbí.  

Vymyšlením systému se zdánlivě mění vše, ale ve 

skutečnosti je podstata zachována, společenské vědomí se 

točí na místě jako pes za ocasem. 

Vymýšlení státu se lidem zalíbilo natolik, ţe se stalo 

obsahem konstituční monarchie, parlamentní demokracie i 

komunismu. Vymyšlené státy jsou často stejně děsivé jako 

Utopie sama, jenţe uţ nejsou jen na papíře. 
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18.Stát jsme my 

Víra, ale ne doslova, logika, ale ne moc sloţitá, pravda, ale 

jen ta naše. Systém je dokonalý, jen lidé jsou chybující, tak 

pracuj, jinak komunismus nikdy nevybudujeme. 

 

Kořeny komunismu 

Dokud neexistoval komunismus, nebyl ani kapitalismus. 

Vymyslet dělení na dva systémy, z nichţ jeden se urazí 

(kapitalismus) a pak zůstanou všechny dobré vlastnosti jen 

pro ten druhý, je metodou, kterou rozdělíte cokoli. Je 

evidentní, ţe tvůrci komunismu si vzali příklad 

z křesťanství, které stvořilo slovo monotheismus a všechny 

polytheisty ve stejné větě nazvalo barbary, pohany, dţaury. 

Metoda - my jsme vyvolení, osvícení a zbytek musí zemřít – 

byla lidem vyrůstajícím v křesťanském světě pochopitelná.  

V Evropě bylo křesťanství po staletí jediná povolená víra, 

pokud někdo nahlas tvrdil, ţe neposkvrněné početí není 

moţné a ţe Kristus z logiky věci nemohl vstát z mrtvých, 

byl jako kacíř potrestán či dokonce upálen. Nahlas nevěřit 

bylo trestné.  

Dogmata se od praktického ţivota vzdálila natolik, ţe 

mnoho i těch nejmoudřejších lidí se stydělo za to, ţe je 

musejí opakovat. 

Útlak zrodil protest. Vychází z odvěké touhy po sociální 

spravedlnosti. Jakmile lidé vyslovili nahlas to, co se dříve 

smělo jen šeptat v přítmí světnice, uţ se to nedalo zastavit.  

V dobách Velké francouzské revoluce se začalo pouţívat 

slovo feudalismus. Znamenalo hanlivé označení epochy, 

proti které se lid bouřil. Feudalismus byl charakterizován 

pánem, vazalem a lénem. Tím se šlechta označila za 

původce pobuřujícího vztahu, kdy ji poddaný ţiví, ona je 

týrá. Funkce státu (šlechtic jako státní úředník) se zcela 

pominula. Ve vědomí lidí přestala být šlechta symbolem 
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státu, přestala ho řídit a starat se o něj, lidé ji od této chvíle 

vnímali jako parazita, kterého musí zabít.  

 

Bylo to podobné, jako by se armáda vzbouřila proti svým 

velitelům ne proto, ţe je nutí umírat, ale proto, ţe s nimi 

v bitvě nebojují, přátelí se s nepřítelem. 

 

Lidé uţ nechtěli být ti dole, nechtěli vzhlíţet k nedostupným 

palácům, prostě se chtěli mít lépe. 

Tento pocit potřeboval ideologickou základnu, něco 

učeného a přitom snadno pochopitelného, potřeboval 

prapory, hesla, hymnu, organizaci nespokojených.  

Tak snad poprvé v historii lidstva byl jednoduchý pocit na 

zakázku přetvořen v ideologii. 

 

Manipulace jako metoda 

Komunismus je diktatura státní správy. Mozkem je několik 

nejvýše postavených komunistů a celá tajná bezpečnost, 

výkonnými orgány jsou šéfové státních podniků i státní 

úředníci, všichni zdánlivě táhnou za jeden provaz. Existuje 

jediná povolená víra, ale jen někteří se na moci podílí, mění 

se na spiklence, co své moci zneuţívají. Je to naprosto stejné 

jako v dobách šlechty, jen mocné nepoznáte na první 

pohled, ale aţ promluví.  

Na tvorbě komunistické ideologie se podílelo mnoho 

moudrých lidí, před sebou měli cíl a hledali, jak k němu 

dospět. Nesnaţili se zjistit podstatu věcí, ale od první 

napsané věty aţ po poslední vtiskli do svého učení 

manipulaci. Inteligence vyrůstající v jedné totalitě dokázala 

mistrně vyuţít všechny její metody a stvořit totalitu ještě 

dokonalejší.  
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Pro evropskou kulturu byla pravda po staletí Bůh, proto 

první, co komunisté udělat museli, bylo zbavit se Boha. 

Tento čin nazvali dialektickým materialismem.  

Druhým krokem muselo být vysvětlení, co je na světě 

nespravedlivé a co konkrétně chtějí změnit. Tak vznikla 

kniha Kapitál a víra, ţe svět se dá dopředu naplánovat.  

Třetím krokem bylo učení, jak věci změnit. To učení se 

nazývalo manifest komunistické strany a jediná metoda byla 

revoluce. Co bude po revoluci, se neřešilo, protoţe nejprve 

je nutno svrhnout zlo a pak teprve můţe přijít dobro. Ţe by 

mohlo přijít zlo ještě větší, byla kontrarevoluční myšlenka. 

Kapitalismus se definoval jako vztah, kdy vládne kapitál, 

ten má v rukou kapitalista, něco jako modernější šlechtic, se 

kterým se musí naloţit stejně jako za francouzské revoluce. 

Tak jednoduchými kroky, které byly mnohem logičtější neţ 

to, na co byli lidé zvyklí, se došlo k něčemu, co nikdo 

nechtěl.  

 

Komunistický vzor 

Jako metoda, co drţí socialismus při ţivotě, se zvolila 

vylepšená metodika křesťanské totality doby temna.  

Ideologická totalita: Všichni musí nahlas uznávat jedinou a 

správnou víru – komunistickou filosofii. Ţe ji nikdo nezná, 

důleţité není, kaţdý ale musí vědět, ţe je vědecká, 

dokonalá, jediná správná. 

Opakování hesel místo motliteb: Hesla jsou všude, 

v novinách, na ulicích, v televizi, v kaţdé knize, hesla 

slyšíte z rádia i při proslovech státníků, s hesly na podporu 

reţimu se můţete setkat na těch nejméně očekávaných 

místech. Hesla nebolí. Proti heslům se nikdo neodváţí 

protestovat, aţ se hesla změní na přátele, co znáte od mládí, 

a kdyţ se náhodou dostanete do míst, kde nejsou, chybí 

vám. 
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Učení se evidentních lţí a tvrzení, ţe v ně věříme. Tvoří se 

kodexy komunisty, kodex vedoucího pracovníka, dělníka 

atd. V podstatě se jedná o představu toho nejideálnějšího, 

zcela nereálného, něco jako slovní cvičení, ve kterém 

vyhraje ten, kdo popíše čest čestnější neţ by mohl mít 

nejčestnější z čestných.  

   

Marx 

Myšlenky Karla Marxe byly ovlivněny Utopií, on pak 

ovlivnil celý svět. Dodnes jsou profesoři na vysokých 

školách, kteří se snaţí své ţáky naučit, proč je Marxovo 

učení od počátku chybné, a pak jsou učitelé na jiných 

universitách, kteří dodnes učí, co je na tomto učení správné 

a z historického hlediska přínosné.  

Marx se narodil jako judaista, ale aby si jeho otec udrţel 

práci, konvertoval k luteránům. Marx ţil a vyrůstal 

v prostředí, kde se ideologie staly nástrojem boje o přeţití, 

proto své dílo formuloval tak jasně, aby budilo zdání úderné 

pěsti. Marx ţil v době, kdy průmyslová revoluce ničila 

dělníky, ţivotní prostředí i vztahy ve společnosti. 

Byl to novinář, věděl, ţe psané slovo je více neţli zbraň. 

Dokázal pojmenovat spoustu věcí, které lidi viděli, 

nesouhlasili s nimi, ale nevěděli, co s tím. Jeho dobová 

analýza je v mnohém dost výstiţná, ovšem hledat v jeho díle 

cokoli pouţitelného pro naši budoucnost, nemá smysl. 

Dělení lidí na ty nahoře a ty dole, odhalení vykořisťování 

bohatých, úloha peněz v mocenském boji, nespokojenost 

pracujících, to vše jsou universální pravdy, se kterými si 

hraje jako ţurnalista v okurkové sezóně. Tak stvořil na první 

pohled vědecké pohádky pro dělníky.   

Marx neuvaţoval sloţitě, nechtěl zrušit hierarchii ve 

společnosti, vedl pomyslnou čáru mezi těmi nahoře a těmi 

dole, přičemţ tvrdil, ţe ti nahoře jsou zbyteční, je nutné se 
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jich zbavit a tím se vyřeší nerovnost mezi lidmi, nastane 

komunismus. Kde přesně tato čára je, definoval jednoduše: 

Lidé nesmí vlastnit výrobní prostředky.  

Jiţ touto definicí zatáhl kaţdého, kdo s ním chtěl 

polemizovat, do svých dětských představ o základně a 

nadstavbě, o produktivních a neproduktivních odvětvích, do 

představ, ve kterých byli kdysi dávno lidé na sebe hodní 

(prvobytně pospolná společnost), pak strašlivě zlí 

(otrokářská společnost), nu a dnes je tady šlechta a jeho 

kamarádi, synáčkové bohatých kapitalistů, kteří chápou jako 

on sám, ţe svět je třeba změnit.  

Marx svým dedukcím věřil, byl přesvědčen, ţe odhalil 

příčiny sociální nerovnosti své doby, ţe svět můţe být nový, 

lepší. Způsob, který navrhoval, byl však  naprosto a od 

počátku chybný. 

 

Kapitál 

Populární rozškatulkování hospodářství na svět financí 

(kapitálu), na základnu, která tvoří hodnoty, a nadstavbu, 

která je spotřebovává, vytvořil na půl dílo popisné, na půl 

objevné, ale od první věty cíleně deformované. Šlo mu o to 

dokázat, ţe dělníci vytváří hodnoty, zatímco inteligence je 

spotřebovává. Výroba třídní společnosti byl vynález, který 

dav pochopil. Soutěţ o to, kdo je pro společnost 

prospěšnější, tak byla zrušena, komunisté v tom měli jasno: 

Dělník je pán.  

Podobný radikální řez provedli i s trhem. Po tisíce let se 

vyrábělo a obchodovalo s přesvědčením, ţe produkt má 

přesně takovou cenu, kterou za něj zaplatí kupující. Sůl tak 

například byla v některých místech drahá asi jako písek, 

v jiných se vyvaţovala zlatem, ale i cena zeleniny ráno na 

trhu, se měnila večer, ceny téhoţ zboţí od stejného prodejce 

byly pro různé kupující různé. Marx v tom chtěl mít pořádek 
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a s rázností jemu vlastní ho i zavedl –ceny sjednotil. Stejné 

zboţí stálo všude a vţdy stejně, cena přestala odráţet 

poptávku i kvalitu. 

Ve své naivitě označil kapitalistu za toho, kdo shrábne 

všechen zisk a dělníka za toho, kdo ho tvoří. Trh jako by 

nebyl, konkurenci mezi výrobci neviděl. Marx je tvůrcem 

spekulace, podle které má výrobek hodnotu danou cenou 

materiálu, amortizace strojů, pracovní síly a zisku 

kapitalisty.  

Infantilní propočty Marxe zahastrošené do sloţitějších 

vzorců se staly základem státní plánované ekonomiky 

socialismu, kdy se ceny zboţí v obchodech stanovovaly od 

stolu, spotřeba se odhadla a poté se továrny i lidé nutili do 

toho, aby se podle nesmyslných výpočtů plánovačů i řídili.  

Znamenalo to nejen odstranění konkurence, ale ztrátu 

motivace, stagnaci vývoje, nespokojenost obyvatel, lenošení 

prominentních dělníků, hrubé chyby inteligence, které 

končily tragédiemi, chybnými výrobky, propady 

v zásobování.  

Hierarchie ve společnosti nebyla zrušena, naopak byla 

posílena a ještě se postavila na hlavu. Lidé měli pracovat, 

ničit si své zdraví a umírat ne pro peníze, ale z přesvědčení. 

Kritika těch nahoře musela být zakázána, protoţe i dítě 

vidělo, ţe to jsou flákači, co své práci vůbec nerozumí, 

bojují jen o kariéru. Paradoxně se po pádu socialistického 

bloku tito lidé stali vlastníky veškerého majetku států, 

změnili se na rudé oligarchy. 

Marxův Kapitál stojí od samého počátku na chybách, 

směšuje nesmísitelné, popisuje nedomyšlené, zjednodušuje 

sloţité, aţ mu nakonec vyjde to, k čemu od počátku 

spekulativně směřoval – ke spravedlivému rozdělení práce a 

zisku, ovšem jen na papíře.  
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Nikdy se tolik lidí na vysokých školách neučilo tak utopické 

dílo, nikdy tolik lidí neprodělalo tak bolestivý ekonomický 

experiment.  

Marx předstírá, ţe lidé se mají rádi, ţe spolu nesoutěţí, 

nebojují, ale hledají cestu, jak se chytit za ramena a nadšeně 

spolu protančit zbytek ţivota. Je to jako by se mezi 

rozzuřené býky v aréně postavil přesvědčený komunista a 

snaţil se je zagitovat, aby bojovali čestně,  neubliţovali si. 

Kdo Kapitál přečte, chová se podobně, jako kdyţ přečte 

svatou a hodně tlustou knihu. Neţ aby si přiznal, ţe ztratil 

tolik času a úsilí studováním nesmyslu, připustí, ţe něco na 

tom pravdy je, a zbytek ţivota hledá, co konkrétně.   

 

Friedrich Engels (soudruţsky počeštěno na Bedřich) 

 Byl synem rodiny vlastnící textilní továrnu, spolupracoval 

s Marxem a financoval ho.  

Někteří továrníci se v devatenáctém století nechtěli chovat 

jako rodová šlechta, respektive nechtěli jako šlechta skončit 

pod gilotinou, snaţili se sníţit sociální rozdíly mezi nimi a 

dělníky, kteří v průmyslu pracovali. Cest bylo několik.  

První byly investice továrníků do zlepšení sociálních 

poměrů svých zaměstnanců (pokusy Owena). Dělnická 

městečka, kde továrník postaví pro své lidi školky, školy, 

obchody a banky se zpočátku jevily jako úspěšné 

přinejmenším z daňového hlediska (zisk byl přeměněn na 

investice do dělníků, neodváděly se z něj daně), ale 

v případě krize, problémů a krachů továren se ukázaly jako 

sebevraţedné. 

Další byly snahy vytvořit falangy (Charles Fourier), coţ 

měly být skupiny lidí (1600), které by zvelebovaly společný 

majetek. Dnes se tomuto ideálu nejvíc blíţí kibucy zřízené 

v Izraeli. Tento koncept je bezesporu úspěšný, málokdo 

však v dnešní době souhlasí s tím, aby pracoval zdarma pro 
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své lidi. Ostatně právní společnosti typu druţstev mohou být 

organizovány podobně, uhlídat jejich management, aby své 

lidi neokradl, se jeví často jako nadlidský úkol. Vytvořit 

falangy bez víry a nadstandardní morálky se nepovedlo. 

Engels s Marxem vymysleli třídy a hned lidi ujistili, ţe 

beztřídní společnost lze zbudovat jen násilím (revolucí). 

Třídy nejsou kasty, je to výmysl stojící na školometském 

rozdělení společnosti na otroky a otrokáře.  

„Vyber si, na čí straně jsi? Na obou stát nemůţeš!“  

Ve svém Komunistickém manifestu prohlásili, ţe 

burţoazie se své nadvlády dobrovolně nevzdá, musí se 

svrhnout.  

Ti nahoře jsou zlí, ti dole je musí zabít. Tak velké 

zjednodušení je samo o sobě mentální zločin, který se 

vyrovná zločinům, co následovaly. 

Jejich banální vidění světa nechtěli pochopit lidé ţijící ve 

stejném světě jako oni, ve společnosti plné akciových 

společností, trţních sil, konkurence a krachů podniků, ale 

chápali je dobře zaostalé státy, kde byli jen ti narozeni ve 

zlaté kolíbce, a ti dole, kteří ať dělají co dělají, zůstanou jen 

vazalové.  

Jejich učení je škola naivity i nenávisti, místo aby 

odstraňovali nerovnosti ve společnosti, převálcovali ji 

černobílým viděním.   

Na násilném svrţení těch nahoře se měla podílet dělnická 

internacionála. Ta byla prolezlá od počátku tajnými 

bezpečnostními sluţbami, které ji vyuţívaly k infiltracím do 

dělnického hnutí (uplácení oportunistů z řad odborů) a válce 

proti Rusku. 

Manifest se stal totemem revolučních převratů, ve kterých 

byla ve jménu budoucího pokroku nastolena krutá diktatura. 

Postupně zasáhla velkou část obyvatel této planety.  
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V ţádné zemi nezvítězili dělníci a rolníci, jen vojáci, 

násilníci a kariéristé. 

 

Komunistická filosofie 

Komunisté od počátku vyuţívali chyb ve vědomí lidí. 

Pochopili, ţe velké filosofie a víry chápe málokdo, ţe pokud 

budou mluvit jednoduše, pak si získají srdce davu. 

Manipulace s davem je klíč k úspěchu komunistů, po něm 

ho převzala celá globální společnost. Komunistická filosofie 

je sice uráţkou lidské inteligence, ale postupnou, 

nenápadnou, mistrnou. 

Překroutili dějiny tak, aby budily zdání, ţe člověk se má rok 

od roku lépe a lépe, ţe kdysi po Zemi běhali primitivní 

poloopičáci, brzy po ní budou chodit uvědomělí komunisté. 

Vlastně ať komunista udělal cokoli, bylo vývojem dané, ţe 

se zákonitě bude mít lépe. Udělal li chybu, oddálil vysněný 

blahobyt o pár let, ale nikdy nemohl historický vývoj zvrátit. 

Typickým nesmyslem je pro ně tvrzení, ţe nejprve tu byla 

prvobytně pospolná společnost, pak otrokářská, feudální, 

kapitalistická a nakonec tu je komunistická. Přestoţe tahle 

představa neplatí pro ţádný kontinent ani stát, lidé ji uloţili 

do svého vědomí a nosí ji v něm dodnes.  

Podobným nesmyslem je i vývoj vědomí, nejprve byli dle 

komunistů lidé vyděšení, nic nechápali, za vším viděli 

bůţky a temné síly, uznávali modly, klaněli se jim a 

přinášeli oběti, pak vyspěli a začali vyznávat mnoho bohů, 

pak jediného boha, aţ nakonec pochopili, ţe ţádný bůh není, 

stali se ateisty, materialisty, zkrátka komunisty! (Je to naivní 

cesta ze stromů Afriky, přes Římskou říši, Francouzskou 

republiku aţ k osvícenému Engelsovi.) 

Komunisté prohlašovali, ţe jejich filosofie je vědecká a do 

nejmenších detailů propracovaná. Snad poprvé pouţili jiţ 
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při samotném jejím vytváření manipulaci s pojmy, která je 

dnes uţ zcela běţnou.  

Tato metoda spočívá v tom, ţe zahrneme „odborníka“ 

obrovským mnoţstvím pravdivých údajů, ale všechny stojí a 

leţí na axiomu (výroku, který nelze dokázat), respektive na 

tautologii (definici kruhem).  

Veškerá manipulace s pojmy vychází ze Sokratovy 

dialektiky, vznikl dialektický materialismus.  

Komunisté pomocí něj dokázali, ţe svět je poznatelný a 

hmota tu byla před vědomím. Přestoţe i dítě ví, ţe poznat 

všechno nelze a zeptá se vás, jak můţe být vědomí před 

hmotou, kdyţ podle definice, co jste ho zrovna naučili, je 

vědomí vlastnost hmoty, kolotoč ptydepe se tím nastartuje a 

ať děláte co děláte, učené teorie se mění v demagogie. 

Nehledat pravdu, ale válcovat jednoduchostí, to je podstata 

komunistické filosofie. Hledat v ní hloubku, je zbytečné, 

povrchnější filosofie neexistuje.  

Dopracovat se přes hory učených ţvástů k podstatě 

komunistické pavědy, trvá jedinci i celé roky. Tak proč se 

snaţit myslet, není jednodušší papouškovat nesmysly? Tak 

se nové generace neučí myslet, ale opakovat dogmata, aţ se 

samotná citace změní na „vědu“.   

Ostatně, kdo chtěl v socialismu mít vysokou školu, musel 

absolvovat státnice z vědeckého komunismu, komunistické 

filosofie a dějin dělnického hnutí. Tupost těchto tří disciplín 

selektovala i docenty a profesory, kteří ji dokázali učit. 

Mnohdy to byli původem dělníci, kterým se nechtělo 

pracovat, zato byli „uvědomělí“, za zásluhy v komunistické 

straně dostali vědecké tituly, vydali se učit budoucí 

inteligenty víru pravou. 

 Tři státní zkoušky, tři lţi. Učení hlupáci leţ neprokoukli, 

ale drtivá většina inteligence s obdrţením titulů ztratila svůj 

charakter. A o to v komunismu jde.   
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Lenin 

Vyslovením slova Lenin skáčeme do nové éry. Je to éra, kde 

skutečná jména jsou nahrazována konspiračními 

přezdívkami, kde spiklenectví je metodou, jak ovládat dav, 

kde peníze jsou pouhými prostředky k prosazení jakýchkoli 

politických cílů, a násilí je samozřejmé jako snídaně, obědy 

a večeře.  

Vladimír Iljič Uljanov byl placený revolucionář, nikdy 

neměl jiné zaměstnání. Byl sympatizantem anarchistů, 

předchůdce teroristů, vynálezce konspirace pouţívané k 

řízení mas.  

Mezinárodní komunistické hnutí bylo v jeho době propojení 

mezi továrníky, revolucionáři, politiky a tajnou sluţbou. 

Centrála komunistů byla na počátku dvacátého století ve 

švýcarském Curychu, kam prominentní revolucionáři 

z Ruska utíkali. 

Bizardní svět ruských exulantů lze stěţí pochopit. Zpočátku 

získávali finance od socialistů z Bulharska a Německa, 

později si vytvořili vlastní zdroje příjmů vydáváním knih 

ruských autorů, aniţ by jim platili  autorská práva (např. 

Maxima Gorkého), současně měli příjmy ze státních 

zakázek v Turecku, které začínaly úvěrem a končily 

korupcí, následovaly obrovské částky, které jim dávala 

německá tajná sluţba v rámci financování nepřítele za první 

světové války (řádově miliony marek), ty byly následně 

násobeny při obchodu mezi Ruskem a Německem 

(monopolní obchod za války ovládl tajný agent Německa). 

Obrovské prostředky plynoucí z těchto transakcí ke konci 

války umoţnily nejen pohodlný ţivot profesionálním 

revolucionářům, ale financovaly se z nich i stávky v Rusku 

ve válečných letech (stávkující dělníci dostávali mzdu 

z těchto fondů). 
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Propojení mezi tajnou sluţbou, obchodníky a podnikateli se 

ukázalo jako nečekaný úspěch, který v následujícím století 

ovlivnil celý svět.  

Exilový ţivot ruských fanatických marxistů skončil v dubnu 

1917 jejich odsunem v zapečetěném vagónu ze Švýcarska, 

přísně utajeně přes mnoho státních hranic i celou válečnou 

frontu aţ k Petrohradu, kde byli vysazeni, aby rozvrátili 

Rusko. 

 Necelý rok na to podepsal sám Lenin za Rusko 

s Německem Brest Litevský mír, coţ Němcům umoţnilo 

uzavřít východní frontu a přesunout dva miliony vojáků na 

západní frontu proti francouzské, anglické a formující se 

americké armádě. Co nedokázaly na ruské frontě zbraně, to 

dokázaly tajné sluţby, podplacení agenti vydávající se za 

revolucionáře, komunistická ideologie a německé marky. Ţe 

vyšle Amerika do Evropy celé dva miliony vojáků, ţe se 

zhroutí německá ekonomika a prohru Německa v první 

světové válce završí španělská chřipka, to tenkrát nikdo tušit 

nemohl.   

Revoluce v Rusku vyvolala občanskou válku, intervenci 

cizích vojsk, masové zabíjení, které trvalo mnoho let. 

Zvítězil ten, kdo byl nejkrutější.  

Lenin byl podle všech zákonů a morálních kritérií zločinec, 

ruská revoluce od samého počátku podvod, který se 

vystupňoval v násilí, jeţ nemělo ani v ruských poměrech 

obdoby.  

 

Stalin 

Dostat se mezi ruské komunisty a získat postavení, 

znamenalo zavázat se k tajné válce proti všemu a všem. Na 

rozdíl od jiných tajných spolků vstup do komunistického 

bratrstva vyvolených nevyţadoval ţádný obřad, pouze 

ujednání, jehoţ součástí byla i přezdívka. Písemné ujednání 
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bylo celoţivotní, nešlo ho zrušit, spolupráce buď 

pokračovala, nebo byl člen povaţován za zběha a popraven. 

Tento princip platí pro tajné sluţby bývalého socialistického 

bloku dodnes (popravy nejsou v demokracii legální, změnily 

se na vraţdy vydávané za nehody či nemoci). 

Josif Vissarionovič Dţugašvili byl Gruzínec,  revoluční 

přezdívku Stalin (Ocelový), dostal stejným způsobem, jako 

kdysi jeho soudruh Lenin.  

Stalin studoval v mnišském semináři pravoslaví, ale stal se 

rudým revolucionářem. Vedení Svazu Sovětských 

socialistických republik vyţadovalo do svého čela člověka 

neobyčejného, Stalin jím byl. Byl to schizofrenik, který 

nechal zabít své rodiče, pak své pěstouny, poté svou ţenu, 

děti, všechny své spolupracovníky, přátele, známé, miliony 

lidí, aţ zůstal jen on sám (syndrom dokonalého vítězství). 

Stalin byl produktem komunismu, vynalezl systém vlády, 

který se osvědčil. Spočíval ve dvojí tváři: té utajené a té 

masmédii vytvářené. Na jedné straně krutý vládce 

s neomezenou mocí, na druhé zboţňovaný otec vlasti, o 

jehoţ dobrotivosti se učí na školách. Jeho příkladu 

následovali v mnohém i ostatní komunističtí diktátoři.  

Stalin ovlivnil celý svět, spoustu jeho praktik se stalo 

součástí globálního vědomí: školství obsahuje propagandu 

státu, umění se mění v oslavu systému, politika je loutkové 

divadlo mocných, kritika je usměrněna na věci, které chtějí 

změnit všichni (kritizujeme dýmící nedopalek cigarety na 

chodníku, ale komíny nad hlavama jako nevidíme). Kdyby 

se moci po smrti Lenina nechopil Stalin, chopil by se jí 

někdo podobný, třeba Trockij. Ten proslul svou krutostí, 

kdy za útočící jednotky dal kulomety, které kosily ty, co se 

dali na ústup (jeho konec není ospravedlněním jeho 

nelidských praktik).  
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Ani následovníci Stalina nebyli a nejsou lidumilové. Po 

pádu komunismu se do čela státu dostali šéfové tajných 

sluţeb, jejich krutost a masové vraţdy odhalí aţ budoucnost.  

Kdo z dlouhé řady rudých oligarchů je ten nejkrutější, nemá 

smysl hodnotit. Moderní dějiny Ruska jsou pokračováním 

komunistického podvodu. Obětí jsou celé národy 

Čečenskem počínaje, ale nikdo neví, kým konče. Války se 

staly pračkami na peníze, zbořená města jsou vedlejším 

účinkem boje rudých kariéristů.  

Jedna vraţda je zločin, smrt několika je tragédie, ale pokud 

umírají miliony, jde uţ jen o statistiku (citát Stalina).  

 

Konec evropského komunismu 

Podezírat komunisty, ţe od počátku chtěli zestátnit majetek 

a pak ho pro sebe zprivatizovat, nelze, ale ţe se tak v Evropě 

stalo, je nezvratný fakt. Důvod je jasný, komunismus je boj 

o moc, vítězí nejsilnější struktura. Tou byla v Evropském 

systému tajná sluţba zřízena Moskvou, centrálně vedená, 

bohatě financovaná. Podle odhadů byly náklady na špionáţ 

a systém informátorů asi 40% veškerých vojenských výdajů 

socialistického sektoru. Pokud vezmeme v úvahu, ţe se 

jednalo o období horečného zbrojení, kdy bylo vyrobeno 

tisíce nukleárních hlavic a jejich nosičů, pak nebylo odvětví, 

kam by teklo více prostředků, neţ do tajných sluţeb 

socialistického sektoru. 

Kaţdý, kdo něco znamenal, musel s tajnými spolupracovat. 

Od ředitelů fabrik, přes jejich náměstky, důleţité 

funkcionáře aţ po udavače v kancelářích či občany, co měli 

v zahraničí příbuzné emigranty. Tajní a jejich 

spolupracovníci tvořili páteř systému, byli armádou 

vyvolených, která i v dobách míru vše ovládala, bojovala o 

svou moc, její lidé umírali a také zabíjeli. Paradoxně se tak 

stávalo, ţe i vysoce postavený komunista nebyl tajný, ale 
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vedoucí podniku, který komunistou nebyl, byl tajný a tudíţ 

vyvolený.  Dvě struktury se prolínaly, ale ta utajená drţela 

v rukou skutečnou moc. Lubljanka (centrála KGB) měla 

v rukou neomezené finanční prostředky, neomezený vliv. 

Byli v ní ti nejchytřejší, nejvlivnější, nejkrutější. Celá 

desetiletí vykrádali vazalské státy, ale také jim dodávali 

suroviny. Zatímco v socialistickém sektoru se ropou topilo, 

v Japonsku se kvůli jejímu nedostatku zastavila auta. Rozdíl 

v cenách byl mnohanásobný. Ţelezná opona se stala 

překáţkou pro ropnou lobby.  

Bylo jasné, ţe její pád prospěje mocným na obou stranách. 

Z nejkrutějších komunistů se přes noc stala rudá oligarchie, 

nejbohatší kapitalisté světa.  

 

Postup privatizace byl přirozený, zdánlivě jediný moţný. 

Uvnitř socialistických státu se v podnikové sféře vyrábělo a 

prodávalo bez „zisku“, papírově byl „zisk“ vykazován 

centrálně, například přes ministerstvo zahraničního 

obchodu. Ve chvíli pádu reţimu si ředitelé obchodních 

komodit zaloţili soukromé účty u bank, veškerá aktiva 

putovala na ně. Podobným způsobem probíhala privatizace, 

veškeré podniky získali tajní, podniky dál vyráběly, ale trţby 

šly na soukromé účty. Podnik se stal zcela závislý na 

managementu, kdeţto ten mohl kdykoli z podniku odejít, 

nechat ho zkrachovat. Krádeţ se legalizovala, nazvala se 

privatizací. Účty rudých oligarchů přetékaly aktivy, státu 

zůstala pasiva.  

Výsledkem byla devalvace měny, inflace v řádech mnoha 

desítek procent, rudí oligarchové si naplnili konta ve 

Švýcarských bankách, nakoupili si sídla v daňových rájích, 

ze dne na den se globalizovali, své státy zadluţili.  
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Kontrolu nad státem tajní nikdy neztratili, své lidi nechali 

zaloţit politické strany, kdo jim nešel na ruku, neměl šanci 

ani v politice ani v podnikání.  

 

 Komunističtí ředitelé si přivlastnili celé podniky. Ti lidé, 

kteří ve jménu proletariátu páchali násilí, ho začali páchat 

jen ve vlastním zájmu, stvořili zkorumpovanou 

lžidemokracii. 

Jako vedlejší produkt největší krádeţe v dějinách lidstva 

však nejsou hory mrtvých, jako tomu bývalo v dřívější 

historii, výsledkem jsou pohoří zmatených.  

„Co se stalo? Proč? Jak? Jdeme správnou cestou?“ 

„Pracuj a choď k volbám, jinak bude hůř. Tohle je 

demokracie, burane.“ 

Pád komunismu stvořil globální svět, ale udělal ho také 

mnohem krutější, neţ byl kapitalismus či socialismus sám o 

sobě. Mocní oligarchové vlastní celá odvětví, daňoví 

poplatníci jejich činnost dotují, pokud nejsou dost výkonní, 

oligarchové podniky přesídlí tam, kde je pracovní síla 

levnější.  

Pro historii vědomí je důleţité od počátku vědět, ţe myšlení 

lidí v dobách evropského feudalismu, komunismu i 

globálního světa je naprosto stejné, mění se jen metody – 

nové jsou bezohlednější. 

Se vznikem rudé oligarchie však vstoupila do ţivota nová 

dimenze, zločinci se změnili na podnikatele. Okrádat se dá 

jen stát, ale ten současně zaručuje monopolní postavení 

firem, potíţisty trestá, oligarchy odměňuje. Komunistická 

manipulace s pravdou, koncentrace moci, tajné vraţdy a 

deformace zákonů se stala hlavním znakem globalizace. 

Vědomí jedince takovou pravdu nesnese, raději uvěří 

iluzím.  

 



                        319 19.6.2011 319 

Mao Ce-tung (Mao Zedong) 

Abychom pochopili, proč se tolik lidí i mimo území Ruska 

nechalo zlákat nesmyslnou ideologií, musíme se vţít do 

doby, kdy ke změnám došlo. Mao Ce-tung oslovil rolníky, 

drtivá většina z nich byla negramotných, ale znali své 

tradice, měli naprosto jasno v tom, co je správné, morální, 

co je zločin. Viděli kolem sebe hmatatelný rozpad 

společnosti, který neměl v historii Číny obdoby. Jakákoli 

ideologie, která místo chaosu propagovala pořádek, by 

musela uspět.  

Díky vítězství Anglie v opiových válkách se celé generace 

Číňanů staly závislé na drogách, civilizaci válcovali evropští 

obchodníci, kteří si z rolníků dělali své otroky, navíc se 

zakládaly křesťanské misie, které byly povaţovány za sídla 

primitivů, zlodějů a kolaborantů.  

Za rozvrat mohli cizinci, jejich nadvláda se projevovala 

hlavně ve velkých městech, kde byly zakládány obchodní 

zastoupení, probíhala skrytá kolonizace největšího národa 

světa.  Korupce císařského dvora dosáhla vrcholu.  

Konfuciova morálka před podobným scénářem přesně 

varovala, úpadek těch nahoře znamená utrpení pro všechny 

dole, navíc cizinci a odvrácení od tradice, to vše tvořilo 

dokonalý akord zla.  

V zemi oficiálně vládla stále ještě dynastie Quing (původem 

z „proradného“ Mandţuska), ale slabší vládu Čína nezaţila.  

 

Taktika, kdy nadnárodní společnosti vynaloţí značné 

prostředky i um na to, aby oslabily státní správu, je dodnes 

platná. Proto se demokracie, tedy nejsnáze zkorumpovatelné 

státní zřízení, vydává za ideál globálního světa.  

 

 V Číně snahy o nadvládu cizích mocností vedly aţ 

k situaci, kdy byl na trůn dosazen čtyřletý chlapec, císař 
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Guangxu, ale zcela ho ovládala a později i v paláci věznila 

jeho manţelka Cixi, bývalá kurtizána předchozího císaře 

(Xianfeng). 

 

Taktika, kdy si mocná císařovna vybere za muţe nezletilého 

chlapce a trvale ho ovládá, je známá uţ ze starého Egypta. 

Kleopatra vládla se svým dvanáctiletým bratrem (zavraţdila 

ho, kdyţ dovršil plnoletosti, tedy v 16 letech), po jeho smrti 

s desetiletým bratrem (zavraţdila ho také v 16 letech), pak si 

na trůn dosadila svého novorozeného syna (Ptolemaia XV., 

potomka Césara).  

 

Proč čínský lid nenáviděl Evropany  

Proti neschopné císařské moci se zformovala sekta pod 

názvem „Pěsti oprávněné harmonie“, na západě se jim 

říkalo „Boxeři“.  

Snaţili se nastolit prastaré tradice, svrhnout císařovnu 

dračici, dosadit silného císaře.  

Kdyţ došlo k povstání Boxerů nebyla jeho síla namířena 

proti císaři, jako mnohem větší zlo se v tu chvíli jevili 

cizinci. Hnutí se pragmaticky spojilo s vládními vojsky, 

snaţili se vyhnat cizince z vlastní země. Proti nim bojovala 

aliance osmi národů, coţ byla intervenční vojska 

z Japonska, Ruska, Anglie, USA, Německa, Francie, Itálie a 

Rakousko-Uherska (celkem asi 45 tisíc vojáků). 

Z hlediska prostého Číňana to byla klasická válka dobra 

podnebesí proti cizímu zlu neurozených. Boje provázelo 

nejen vyvraţďování křesťanů a přistěhovalců ze strany 

Boxerů, ale rabování měst a masové popravy ze strany 

cizích armád. 

Způsoby, jakým se cizinci chovali, jsou dodnes povaţovány 

za typické pro západní civilizaci. Po vítězství nad 

vzbouřenci se vítězné armády rozhodly zcela vyplenit hlavní 
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město. Na rabování se podíleli nejen vojáci, ale i 

obchodníci, dokonce i členové křesťanských misií. 

Znásilňovali ţeny, zabíjeli starce, vůbec se nechovali jako 

vojáci v pojetí konfucia (povzneseni nad ţenskou krásu i 

bohatství), chovali se jako nejhorší bandité. Odvezli ze země 

nevídané bohatství v podobě keramiky, zlata i stříbra,. 

Následně uvalili na císařství obrovské reparace. Tím 

v podstatě západní civilizace zcela rozvrátila čínské 

císařství. V následujících desetiletích bojovaly o moc 

vojenské oddíly různých generálů, jednou za podpory 

Japonska, podruhé Ruska, poté Anglie či USA.  

Podobné akce se staly důvodem, proč některé asijské státy 

zakázaly křesťanství. 

----- 

Císařovna Cixi (dračice) vládla 47 let, její vláda je 

povaţována za úpadek a všeobecnou ostudu. Místo ní vládli 

západní obchodníci, ţdímali císařství, oţebračovali lid, 

císařovnu drţeli u moci. Dračice vykázala přívrţence svého 

manţela ze země či je přímo uvěznila podobně jako jeho 

samotného.  

Císařská moc ztratila u lidu veškerou svou váţnost.  

 

Někteří Číňané o ţenách říkají, ţe jsou jako tráva, šlape se 

po nich, ony se ohnou a zase narovnají, ţiví stát, ale ţádnou 

hodnotu nemají. Nízká morálka je podle pojetí Konfucia 

spojována s neurozenými (tedy i ţenami). 

 

 Den před svou smrtí s největší pravděpodobností někdo 

z jejího okruhu loutkového císaře otrávil, aby se po její 

smrti nemohl mstít svým věznitelům. Tak oba manţelé 

zemřeli současně roku 1908, on ve věku 37 let, ona ve věku 

73 let. Na trůn se dostalo dvouleté dítě (Pu Yi), respektive 

jeho poručník, druhý princ Chun.  
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Pád císařství v roce 1911 byl jen formálním koncem, 

v podstatě panovalo bezvládí, kdy vedle sebe existoval císař 

(desátý vládce dynastie Qing), ale po vzoru západu byli 

dosazováni i prezidenti těmi vojsky, která zrovna dobyla 

hlavní město. Fakticky ovládnout celou zemi se nikomu po 

desítky let nezdařilo.  

 

Proč čínský lid uvěřil komunistům 

Veškeré filosofie, ve které Číňané věřili, od taoismu přes 

konfuciánství aţ po buddhismus odsuzovaly rozpad státu, 

neuznávaly víru v jakákoli boţstva.  

 

Ve vědomí  Číňanů vítězí tři tisíce let staré heslo: Není nic, 

co by se slovem bůh mohlo či mělo nazývat. 

 

 V tu chvíli se vynořila komunistická ideologie, která lidem 

vysvětlila, kde je chyba, proč musí odmítat křesťany, kdo 

můţe za bídu, co musí udělat, aby se situace napravila.  

Spontánně začaly vznikat sověty, tedy vesnické komunity, 

které se proti centrální moci bránily.  

Drţely se hesla Konfucia:  

 

Pokud dáte rolníkovi do rukou zbraň, stane se vojákem, ale 

pokud dáte vojákovi do rukou pluh, zemědělce nestvoříte. 

 

Komunistická strana v Číně byla od počátku podporována 

Sovětským svazem, do jejího čela se dostal Mao Ce-tung.  

Pocházel z rolnické rodiny, ale studoval novinařinu. 

Přestoţe měl moţnost pokračovat ve vzdělávání v zahraničí, 

neudělal to, přidal se k zemědělské komunitě.  

V čele Čínské republiky stál zrovna generál Čankajšek, 

velitel Kuomintangu (dodnes vládní strana Thaj Wanu). 

Jeho snahu podrobit si zemi, komunistická strana odmítla, 
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následoval „veliký pochod“, kdy se rolníci změnili na 

válečníky, táhli na Peking. Ve vědomí prostých Číňanů se 

táhlo proti zlu, to představovalo opium, které šířili západní 

obchodníci, jejich křesťanská víra, co přinesla války, jejich 

ţoldáci, co zemi rabovali, část území okupovali (Honkong). 

Císař byl neschopné dítě a kolaborant, co pochází 

z Mandţuska, podporuje odvěkého nepřátele Číny, tedy 

Japonsko.  

Krutost bojů byla pověstná. Během bojů například zatknul 

Čankajšek Maovu manţelku a jeho tři malé děti. Ona byla 

vyzvána, aby se zřekla muţe, coţ odmítla a byla následně 

popravena, nejmladší dítě týrání nepřeţilo. Dva starší 

chlapci bití přeţili, pak se potulovali bez rodičů, ţivili se jak 

se dá, poté byli Maovými lidmi nalezeni a přemístěni do 

Sovětského svazu, kde dostali vzdělání. Škola pro děti 

revolucionářů v Sovětském Svazu byla zřízena právě pro 

podobné případy, prošly jí děti komunistů z celého světa. Po 

studiích pracovali potomci Maa v kolchozech i továrnách, 

dokonce se zapojili do druhé světové války v Rudé armádě. 

Aţ po ní se vrátili do Číny. Starší syn zahynul ve válce 

v Severní Koreji při americkém náletu (působil jako 

„vojenský poradce“).  

Podobný osud měl i syn Čankajška, byl unesen, 

v Sovětském svazu převychován ve stejné škole jako Maovi 

synové, veřejně se zřeknul svého otce, dokonce se tam 

oţenil (vzal si dělnici se sedmi třídami základní školy), pak 

byl vyměněn za důleţitého agenta a i se svou ţenou a dětmi 

se vrátil do Číny. Otec ho přijal s otevřenou náručí, udělal 

z něj politika. Doţil na Thaj Wanu jako významný státník. 

Jeho ţena byla nazývána první dámou Thaj Wanu, byla 

povaţována za vzor ţenských ctností, velice oblíbená.  
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Uznávat tradiční hodnoty znamená následovat všude 

manţela, ale také povaţovat sebe a stát za jedno. Vysoce 

postavení státníci tak nemají důvod krást státní finance, 

zakládat v zahraničí tajná konta a počítat s tím, ţe by mohli 

ze země utéct. To by byla dědičná ostuda pro potomky, 

nejhorší moţná prohra. 

 

Ideologie a moc jedno jsou 

Počátkem druhé světové války se Maovým bojovníkům 

podařilo zatknout Čankajška, měl být popraven, ale Stalin to 

striktně zakázal. Chtěl, aby se oba tábory spojily proti 

společnému nepříteli - Japonsku. To se také stalo. Mao 

propustil Čankajška, podepsali spolu smlouvu o společném 

postupu ve druhé světové válce,  Sovětský svaz i USA jim 

dodávali zbraně.  

Japonsko dobylo Mandţusko a dosadilo sem posledního 

čínského císaře (Xuantong, Pu Yi), coţ bylo povaţováno za 

vlastizradu. Vznikl loutkový stát Mandţukuo.   

Po poráţce Japonska byl loutkový císař sesazen a zavřen 

Maovými stoupenci. Zatímco USA dobývali Japonsko a 

oslavovali, Stalin předal veškeré zbraně ukořistěné Japonské 

armádě Maovým lidem, tím získali obrovskou převahu nad 

Čankajškem. Opět se rozhořela válka mezi vládními 

stoupenci a komunisty, ale převaha skvěle vyzbrojených 

rolníků byla zničující.  

Do té doby japonský ostrov Thaj Wan byl na základě Jaltské 

konference předán do čínské správy, to umoţnilo 

Čankajškovi utéct se svými stoupenci na pustý ostrov, toto 

území prohlásil za součást Čínské republiky. Komunisté 

přejmenovali Čínu na Čínskou lidovou republiku a 

samostatný Thaj Wan nikdy neuznali. 



                        325 19.6.2011 325 

Aţ za korejské války dodali Američané na Thaj Wan 

nebývalé mnoţství zbraní, z místa, kde lidé ţivořili, 

vytvořili moderní stát, vojensky ho ochránili.  

 

Jak vnímají Maa lidé dnes 

Součástí společenského vědomí dnešních Číňanů je tato 

dokonalá fráze, která vše vysvětluje, ozřejmuje, 

zjednodušuje:  

 

Dvacáté století bylo bouřlivé, veliký kormidelník Mao 

dokázal provézt čínskou loď nebezpečnými vodami, stvořil 

mnohem silnější stát. 

 

Není nejmenší důvod, aby nebyl Mao v dnešní Číně 

oslavován a veleben. Svrhnul větší zlo, nastolil lepší reţim. 

Jeho hnutí nestojí na zradě a kolaboraci s nepřítelem jako u 

Lenina, nebyl to masový vrah jako Stalin, tajné sluţby se v 

Číně nezměnily na parazity, co vysávají národ, jako 

v bývalých zemích socialistického bloku.  

Ve vědomí maoistů stejně jako konfuciánů je podpora 

státu, není kam a před čím utéct. Pragmatismus je cennější 

neţ jakákoli ideologie, pokud to lidem prospívá, je to 

správné. 

Mao bývá intelektuály povaţován za člověka z lidu. Důkazy 

o tom přináší jeho záliba v mladých ţenách, protoţe v Číně 

byl sex vţdy povaţován za zábavu chudých. Mao Ce-tung 

přejal částečně zvyky císařů, měl v oblibě spávat se dvěmi 

soudruţkami současně, a přestoţe trpěl pohlavní chorobou, 

soudruţky byly hrdé na to, ţe je nejvyšší soudruh nakazil. 

Počty ţen, které obšťastnil, jdou do tisíců.  

Další perličkou, co se nesmazatelně zapsala do vědomí lidí, 

je fakt, ţe si nečistil zuby.  

„Tygr si zuby také nečistí,“ říkával. 
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Věřil v komunistickou utopii, snil o komunách, kde nebude 

ţádná hierarchie, ovšem státní hierarchie bude zachována. 

Tento mlhavý sen převzatý z Utopie (jako většina 

komunistické ideologie) se pokusil realizovat, nazval ho 

„Veliký skok vpřed“.  

Hlavním cílem bylo modernizovat zemi, postavit továrny a 

ţeleznice. Na projektu se podíleli sovětští poradci. Chtěl 

zrušit peníze a soukromé vlastnictví. Výsledek byl tragický, 

miliony lidí se staly obětí vyvlastňování půdy velkostatkářů. 

Násilím byly vytvořeny komuny rolníků, ty měly být 

soběstačné. Kaţdá komuna musela mít vysokou pec, ale 

nebyly zajištěny dodávky ţelezné rudy ani paliva. Došlo 

k absurdní situaci, kdy rolníci pálili své nářadí a snaţili se 

vyrábět nekvalitní ţelezo, aby splnili plán přesně tak, jak to 

vyţadovali socialističtí plánovači dle Marxova Kapitálu. 

Úbytek pracovních sil v zemědělství a nedostatek nářadí byl 

umocněn neúrodou a přerušením dodávek obilí z Ruska 

(1959-61). Následek byl tříletý hladomor, kdy zemřelo asi 

30 milionů obyvatel. Hluboký propad hospodářství nesvrhl 

Maa a uţ vůbec ne komunisty, jen oslabil pozici velkého 

vůdce. To svědčí o neuvěřitelné stabilitě komunistické říše.  

U dětí a mládeţe byl Mao populární, od mládí se o něm učili 

ve školách, jeho kult osobnosti dosáhl vrcholu. Aby si 

posílil pozici a svrhl komunistické funkcionáře, kteří 

usilovali o jeho sesazení či dokonce připravovali jeho smrt, 

vyhlásil „kulturní revoluci“.   

Cílem bylo zrušit vše staré, kulturu přetavit podle nových 

potřeb, ale ve skutečnosti šlo jen o taktiku, jak posílit 

otřesenou pozici Maa.   

Za původce nápadu o kulturní revoluci je povaţována jeho 

milenka a později druhá ţena, herečka Tiang-Čching. 

Tak jako je císařovna Cixi vepsána do vědomí Číňanů jako 

původce rozpadu císařství, tak je i Tiang-Čching vepsána 
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jako původkyně zvěrstev, ke kterým za kulturní revoluce 

došlo. Po smrti Maa byla ostatně za tyto zločiny i odsouzena 

k trestu smrti.  ( Jedna z členů „gangu čtyř“ - následně byl 

trest změněn na doţivotí, poté byla ze zdravotních důvodů 

propuštěna, na svobodě spáchala sebevraţdu.) 

Za kulturní revoluce byly dlouhé roky zavřeny školy, děti a 

mládeţ táhly zemí, ničily kulturní hodnoty, bily a zabíjely 

zaslouţilé stranické funkcionáře, učitele, inteligenci. 

Moudrost staré Číny byla zničena násilím a několika hesly, 

které byly napsány v „rudé kníţce“ vůdce. Mládeţ jí mávala 

nad hlavami, skandovala, válcovala celou společnost. 

V divadlech ani kinech se nesmělo hrát nic, co by Tiang–

Čching neschválila, respektive se veškerá kultura smrskla na 

hraní několika jí samotnou napsaných uvědomělých kýčů. 

 Po několika letech nepokojů se rudé gardy začínaly mezi 

sebou zabíjet, kulturní revoluce musela být ukončena. Kolik 

zanechala obětí, se neví, odhady se pohybují kolem jednoho 

milionu, ale jsou i poloviční či několikanásobně vyšší.  

V roce 1972 byla domluvena památná návštěva prezidenta 

USA Nixona s Maem. Byl to úspěch diplomacie a šok po 

čínské děti, které kapitalisty povaţovaly za svého největšího 

nepřítele, dokonce plakát Nixona měly jako terč k tréninku 

zabíjení. 

 Nastal zlom ve vědomí společnosti. Uţ nic nebylo 

jednoduché, oficiální pravda byla opět doplněna tradiční 

filosofií. 

 Konfucius se po dvou a půl tisíciletích dočkal 

nejmasovějších moţných oslav. Komunisté ho uznávají, učí 

o něm, jsou na své kořeny hrdi. Taoisty pronásledují. Proč 

asi? 
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Trţní socialismus 

V socialistickém státě ovládaném jedinou stranou se spojily 

dva naprosto odlišné ekonomické systémy.  

Ideologie ustoupila do pozadí, Marxův Kapitál byl spálen, 

plánovanou ekonomiku nahradil pragmatismus.  

Otevírání Číny západu nastartoval Teng Siao Ping, povolil 

rolníkům soukromé vlastnictví půdy, tím se postavilo na 

nohy zemědělství, v osmdesátých letech nechal zaloţit zóny 

volného podnikání a obchodu, tím přilákal investice ze 

západu, rozvoj nových technologií, bouřlivou výrobu. 

Západní styl výroby přejala za svůj celá Čína.  

 

Není důleţité, zda je ekonomika socialistická či 

kapitalistická, hlavně aby vydělávala.  

 

Pyramida mocenská, zlatá i papírová se opět spojily 

v jedinou, evropský pohled na společnost, kdy ti nahoře 

zneuţívají ty dole, je pro konfuciány nepochopitelný.  

Jeden stát, jedna ideologie, dvojí taktika (wu – wen). Něco 

jiného se říká, něco jiného se myslí, hlavní je dosáhnout 

svého. (Není důleţité, zda je slepice bílá či kropenatá, 

hlavně aby snášela vejce.) 

Tradice vstřebala nové trendy, vychytralost se rozšířila do 

celé společnosti, ale podstata se nezměnila – my jsme víc 

neţ já.  

Tržní socialistická ekonomika je základem dnešní Číny, 

bez toho by se Čína nikdy nemohla stát největší 

ekonomickou velmocí světa.  
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19. Malý sen o globalizaci 
Zboţí musí proudit. Co se na jednom konci světa vyrobí, to 

se na opačném konci sní. Kdo vládne trhu, ovládá hladový 

svět. 

 

Podstata globalizace 

Globální ideologie je heslo o prosperitě: Chceme se mít 

lépe! Má k filosofii daleko, přesto ji mnozí lidé za filosofii 

povaţují.  

Mít se lépe je nikdy nekončící závod. Ve chvíli, kdy se 

jeden závod dokončuje, další se uţ rozbíhá, je stále o co 

závodit. Jeden by se rád spokojil se ţírným teritoriem 

(Aboridţinci), ale jinému nestačí ani tryskáč, palác a 

soukromý ostrov (globální hráči). Jeden nepotřebuje 

k ţivotu nic neţ přírodu a prostor, jiný si ţivot bez 

slouţících a spousty majetku ani představit nedovede. 

Spojit svět znamená pro vědomí davů totéţ, jako zbavit se 

všech nepřátel, zrušit války.  

Naprosto odlišnou představu mají globální hráči, ti nechtějí 

svět sjednotit, naopak ho chtějí kolonizovat.  

Globální hráči jsou parazité, vţdy se dohodnou, jak si své 

postavení zachovat a posílit. Globální zákony financí a 

obchodu jsou neměnné, zato zákony v kaţdém státečku se 

rok za rokem mění. Národní parlamenty se neustále přou, co 

dnes povolit a zítra zakázat. To dává globálním hráčům 

moc. Pokud jim státy odporují, dokáţí vyprovokovat války 

či zorganizovat občanské nepokoje. 

Věda, výzkum i veškeré schopnosti lidstva slouţí jedinému 

cíli: Uspokojit globální hráče.  

Donutit co nejvíc lidí co nejvíc toho chtít, je cesta 

globalizace. Nesnaţí se dát lidem štěstí, nesnaţí se o 

spravedlivý systém, jen ţene svět stále výš, dál, rychleji. 

Všechny ukazatele musí stoupat vzhůru, pokles je prohra.  
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Globální hráči si uţ dávno nastavili systém, který jim nejvíc 

vyhovuje, zbytek lidí na něj doplácí.  

Čím jsou státy menší a rozhádanější, tím mají globální hráči 

nad nimi větší moc. Daně uţ neslouţí k budování 

infrastruktury, velká část z nich je přímo předávána těm 

nejbohatším, chudí sponzorují bohaté. Pokud nejdou státy 

globálním hráčům na ruku, odstěhují své podniky jinam. 

Obrovské rozdíly mezi regiony stvořily dokonalý kolotoč 

zboží. 

 

Historie pádu rodiny 

Tradiční společnost stála na kolektivním majetku. S úřady 

jednal za celou rodinu vţdy jedinec (muţ). Tak zdánlivě 

existoval majetek osobní, ale ve skutečnosti to byl majetek 

rodinný. Od vzniku obchodních společností vznikl třetí typ 

majetku - právnické osobnosti (akciové společnosti, 

podniky).  Právnické osoby jsou nesmrtelné, mohou majetek 

bleskově přesouvat a měnit. Tak jako se šlechta zmocnila 

nevolníků, tak se i globální hráči zmocnili rodinného 

majetku. Poprvé v historii však nebyla pouţita fyzická síla, 

ale zmatení vědomí. 

Cesta od rodiny k singles započala taţením sufraţetek.  

Do čela feministického hnutí se postavily manţelky 

bohatých továrníků, rozpoutaly válku, která jim prospívala, 

chudým škodila. Dav si této „drobnosti“ nevšiml, vůbec 

nepochopil, ţe jde v první řadě o majetek, válka pohlaví si 

podmanila vědomí. Rovnost mezi muţem a ţenou před 

právem byl od počátku podvod, ve skutečnosti se jedná o 

zánik kolektivního vlastnictví, které tu bylo po tisíce let, 

nahrazení ho individuelním vlastnictvím. Teprve pak 

nastoupí rvačka o to, kdo smí rodinný majetek projíst.  

Najednou uţ grunt nepatří nejstaršímu synovi, ale pokud 

měl sedlák tři syny a nedej boţe ještě dcery, grunt se 
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rozpadl. Obdobné štěpení majetku nastalo při úmrtí jednoho 

z rodičů. Nemovitosti se stávají pro dědictví zkázou, jedině 

finanční hotovost lze dělit. Finanční sektor nastoupil své 

vítězné taţení, teritorium změnil v papír. 

 

Nové právo a pořádek pro rodinu znamená totéţ, jako by 

pro továrny uzákonili, ţe při odchodu či úmrtí má 

zaměstnanec právo na svůj podíl z továrny.  

 

Šéfům továren se bojovalo s rozhádanou pracovní silou 

mnohem lépe. Manţelky dělníků se změnily na konkurenci, 

ţenské hnutí bylo hlavním stávkokazem, respektive kde 

bylo včera potřeba vzdorovité muţe, tam zítra nastoupila 

poslušná ţena a ještě za poloviční plat. Cena lidské práce 

díky „emancipaci“ dramaticky klesla.  

Za halasně vykřikovanou rovnost se ukryla ještě větší 

nerovnost.  

 

Bohaté a košaté rody 

Zatímco po tisíce let lidé chápali civilizaci jako násilí a svou 

rodinu jako jistotu, díky „emancipaci“ je to najednou 

naopak - z manţelů se stali konkurenti. On má svůj účet, 

ona má svůj účet, pak je tu společný majetek, ale čím je 

menší, tím menší budou problémy při rozvodu (úmrtí).  

Nastolit systém, ve kterém je rodinný majetek většiny 

generačně rozmělňován, byl obrovským úspěchem pro 

mocné. 

Jedním z obvyklých principů zvětšování rodového majetku 

bohatých je zaloţení rodinných nadací. Zakladatelská listina 

(závěť) stanoví na věčné časy, jak bude s rodovým 

majetkem nakládáno.  

Rodinné nadace zastávají tradiční principy v nezměněné 

podobě. Členy statutárních orgánů mohou být nositelé 
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rodového jména, tedy jen přímí genetičtí potomci muţské 

linie rodu, v první řadě ti nejstarší muţi, oni rozhodují, jaké 

budou výdaje nadace (rodu). Na jedné straně se vychvaluje 

moderní, ale to nefunguje, tak se pomocí právní finty 

zakonzervují tradiční pořádky, které vţdy fungovaly.  

Nefunkční rodinné právo globální civilizace můţe být 

v menším korigováno i předmanţelskými smlouvami, 

závětí, darovacími listinami a spoustou jiných právnických 

kliček, ale to jsou jen přechodná řešení, rodinná nadace je tu 

navţdy.  

 

Globálně známý je případ klanu Kennedyů. Tento rod 

bohatl na dovozu a prodeji whisky, svůj majetek znásobil 

během prohibice, muţská část rodu se věnovala a věnuje 

politice. Po atentátu na 35. amerického prezidenta J.F.K. 

(1963) se vdova po prezidentovi ocitla v nedůstojném 

postavení – nebyla člen klanu, neměla nárok na majetek po 

svém muţi. Snaha udrţet si vysoký ţivotní standard přivedla 

Jacqueline v roce 1968 ke svatbě s nejbohatším muţem té 

doby, vzala si řeckého rejdaře Aristotela Onassise. Svatba 

proběhla na jeho soukromém ostrově Skorpios, jemu bylo 

62, jí 39 let. Byla sepsána předmanţelská smlouva, v ní bylo 

ujednáno, ţe dostane pro sebe 3 miliony dolarů, pro děti 2 

miliony, po smrti Onassise 150 tis dolarů ročně jako 

doţivotní rentu. Smlouva byla konzultována i s rodem 

Kennedyů. Kuriózní je „postelová doloţka“, ve které se 

stanoví, jak často musí se svým muţem „spát“. Ve smlouvě 

bylo ujednáno, ţe jí muţ hradí jakékoli její nákupy. Takto 

formulovaná smlouva inspirovala Jacqueline ke zběsilému 

utrácení. Dokázala nakoupit během pár minut stovky párů 

bot, v dalším obchodě pak desítky šatů. V drtivé většině 

oblečení nikdy nechodila, jen je po nějaké době nechala 

poslat do luxusního bazaru, peníze za prodej putovaly na 
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její soukromý účet. Manţelé se snaţili jeden druhého 

přechytračit.   

Onassis zemřel v 68 letech těsně před tím, neţ se stačil se 

Jacqueline rozvést. Majetek zdědila podle závěti z 55% jeho 

dcera Christina, 45% majetku získala nadace jeho 

zemřelého syny Alexandra (obě děti měl z prvního 

manţelství). Dvojnásobná vdova Jacqueline se dva roky 

soudila o pozůstalost s nevlastní dcerou, aţ se dohodla na  

vyrovnání (získala 26 milionů dolarů).  

Jacqueline přenechala svým dětem dědictví v hodnotě 

zhruba 43 milionů dolarů, i kdyţ ji klan Kennedyů nepřijal 

za svou, díky ní dál bohatl. 

   

Rodový majetek nadace ochrání, umoţňuje členům rodiny 

bydlet v nemovitostech nadace, můţe vyplácet rentu 

manţelkám či manţelům členů rodiny, ale úmrtím, 

rozvodem či odchodem potomků se jmění rodinné nadace 

nezmenšuje, můţe se jen zvětšovat. 

Nadace rod sjednocuje, je důvodem, proč se její členové 

pravidelně scházejí, jednají. Tím se daří nejen obcházet 

momentálně platné rodinné právo, ale i daně. 

Globální civilizace mění společnost na rozhádanou pracovní 

sílu, které vládnou mocné rody.  

 

Jak se mění vědomí díky atomové rodině 

Globální civilizace zplodila to nejmenší a nejlabilnější 

moţné torzo rodiny – muţ, ţena a dítě.  

Ve vědomí ţeny je zakódovaná snaha hledat si svou 

přítelkyni, s ní ţít celý ţivot, ale to jí atomová rodina 

neumoţňuje, neumoţňuje ji ani hledat si náhraţku v podobě 

příbuzné, proto se snaţí dělat z manţela přítelkyni. Jenţe 

manţel jí nevoní, neumí s ní sladit své pohlavní cykly, nikdy 

její touhy neuspokojí. 
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Ve vědomí muţe je zakódovaná snaha ţít pro skupinu, trávit 

většinu dne s jinými muţi, měnit své teritorium, ale také si 

vybírat stále nové partnerky podle nálady. Muţští příbuzní 

jeho rodiny však ţijí odděleně, nemůţe s nimi zaţít 

brainstorming, uţ nemá ţádné teritorium. Manţelka mu po 

pár letech přestane vonět, vidí v ní hlavní překáţku, proč 

nemůţe ţít tak, jak chce.  

Atomová rodina izoluje pár od všech ostatních, tím ho ničí.  

Tři zoufalí lidé, kteří musí být trvale napojeni na společnost, 

jinak se z toho zblázní. Ţádný z nich nemůţe uspokojit 

potřeby po kolektivu, kaţdý z nich strádá. Hierarchie v tak 

malé skupině můţe být aţ nesnesitelná, není nikdo, kdo by 

tomu druhému porozuměl.  

V tak malém kolektivu zaniká i soulad mezi matkou a 

dítětem, ţeny uţ neumí otevřít kouzelná dvířka do vědomí 

dítěte, neučí ho řečí svého těla, dítě se zavře do postýlky, do 

svého pokoje, je z toho ve stresu, nic nechápe. Co nejdřív se 

předá do jeslí, školky a školy, funkci výchovy převezme 

instituce. Potomci zákonitě zhloupnou. 

Institucionalizace je téměř dokonalá, chybí uţ jen poslední 

evoluční krok ke tvorbě společenstva – atomovou rodinu 

rozpustit.   

Stále víc se vyskytuje „singles“ (samotářů), to konzumní 

společnosti vyhovuje, singles totiţ utrácejí mnohem víc neţ 

členové rodiny.  

Singles se stávají dokonalým pilířem globální civilizace, 

chtějí víc, mají víc, pokud by ve společnosti ţili jen 

„singles“, spotřeba by stoupala, s ní i všechny sledované 

ekonomické ukazatele. 

Počet dětí klesl v některých společnostech pod kritickou 

hranici (méně jak 2 děti na ţenu). Aby nedošlo k úbytku 

obyvatel, musely být počty doplněny přistěhovalci ze zemí, 
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kde „emancipaci“ neuznávají. Vedle zboţí se začali převáţet 

i lidé jako v dobách otrokářské společnosti. 

Přemnoţení je strategickým trumfem v boji kultur od 

nepaměti, ale aby dobrovolně kultura vymírala a povaţovala 

to za pokrok, to je unikum, které nemá v dějinách vědomí 

obdoby.  

Lež  dokáže víc, než všechny války vedené po tisíce let – 

jeden národ nahrazuje jiný, aniţ s ním musí bojovat. 

 

Zánik posledního torza  kolektivů 

Prastará pravidla souţití se dramaticky změnila. Jediný, kdo 

na novém vědomí prodělal, jsou potomci. Je jich stále méně, 

jsou stále hloupější, z tvůrců světa se změnili na pracovní 

sílu.  

Pracovní sílu má zvíře, stroj i člověk, čí je efektivnější, to 

ukáţe konkurence. Systém přerostl do fáze, kdy je vědomí 

jedince na obtíţ. Nejde uţ o lidi, systém má svou vlastní 

identitu, ţije sám.  

Úpadek kolektivního vědomí se projevuje i na pracovních 

kolektivech, nesnaţí se svůj kolektiv zlepšovat, jen dostávat 

co nejvyšší mzdu.  

I kdyţ někdo učiní skvělý objev, společnost se to nikdy 

nemusí dovědět. Šéfové kolektivu si drţí své posty, pokud 

něco nechápou, zatají to. Musí zkreslovat statistiky, aby 

vypadali co nejlépe, musí zlehčovat problémy, aby bohatým 

majitelům firmy nezpůsobili na čele vrásky. Kdo je 

výjimečný, není vyzdvihnut, ale naopak odstrčen, aby se 

nestal pro šéfa konkurencí. Nic neměnit, staré zvětšovat. 

Nemáme li nesmrtelné kolektivní vědomí, necítíme 

generační zodpovědnost, po nás potopa. 
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Globální hráči 

Britská jihoafrická společnosti (British South Africa 

Company, neboli BSAC) získala královskou zřizovací listinu 

aţ roku 1889 od anglické královny Victorie. Jejím 

zakladatelem byl Cecil Rhodes (Rhodesie, dnešní Zimbabwe, 

byla zcela v moci jeho ţoldáků). Stejný člověk stál u zaloţení 

společnosti „De Beers“, která dodnes ovládá globální 

obchod s diamanty. Firma se jmenuje podle vlastníka 

pozemku, který nemá s diamanty nic společného, jen prodal 

místo, kde byl otevřen a vytěţen první hlubinný důl na 

diamanty. Skutečnými vlastníky je rod Oppenheimrů, který 

po generace drţí cenu diamantů uměle tak vysoko, aby 

diamant do snubního prstenu stál dvě průměrné měsíční 

mzdy na západě.  

BSAC se účastnila „rvačky o Afriku“, coţ je termín pro 

dobývání území v letech 1880 aţ do první světové války.  

Dobývání probíhalo pomocí ţoldáckých armád. Otroctví 

vstoupilo do nové fáze, lidé jiţ nebyli chytání a v okovech 

nuceni k práci, byli na práci najímáni. Vyplácet mzdu bylo 

finančně výhodnější, neţ ţivit otroka. Pokud dělníci neplnili 

normy, nebyli trestáni finančně, to by umřeli hlady, byli 

trestáni fyzicky podobně jako otroci. Jako unikátní trest bylo 

useknutí levé ruky. Dělník zvedl ruce nad hlavu a jediným 

sekem mačety mu byla ruka uťata těsně za zápěstím (tzv. 

dlouhý rukáv) nebo těsně pod loktem (tzv. krátký rukáv). 

Tuto praxi zavedli Belgičané při dobývání kaučuku, dodnes 

ji pouţívají „vzbouřenci“, aby zastrašili domorodce. 

Neuvěřitelná brutalita není historií, ale současností Afriky. 

Zabíjení, hladomor a války o zdroje mají za následek, ţe 

průměrný věk na obrovských územích stále klesá, spoustu 

obyvatel je navíc zmrzačena.  
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Po roce 2000 se brutální praktiky staly mediálně známé díky 

kauze „krvavých diamantů“. 

Na planetě je omezený počet nalezišť s diamanty, ale od dob 

objevení hlubinných dolů je jich několikanásobná 

nadprodukce. Místo aby ceny diamantů klesly aţ na cenu 

běţných kamínků, jejich cena trvale roste. Na světovém 

trţišti totiţ vznikl monopolní hráč, který uměle udrţuje cenu 

mnohonásobně vyšší, neţ by bylo přirozené. Aby si zachoval 

své pohádkové zisky, tuny nadbytečných diamatů putují do 

jeho sejfů, nově objevené doly skupuje, oplotí je, konzervuje. 

Mimo kontrolu Oppenheimrů zůstaly jen oblasti, kde se 

diamanty ještě vyskytují volně v řekách, ty jsou na světě jen 

v centrální Africe a v Rusku. Srazit cenu surových diamantů 

na minimum, je základ, na něj navazuje cílená reklama na 

bohaté v USA a EU (nejskvělejší reklamní kampaň všech 

dob): „Diamant je navţdy.“ Čím větší je diamant, tím 

bohatší je muţ, tím bohatší je láska, kterou svou vyvolenou 

navţdy obdaruje.  

Tak země v Africe, kde se vytěţí nejvíc diamatů na světě, se 

zmítají v občanských válkách, přičemţ jak vládní vojáci tak i 

vzbouřenci nakupují zbraně za surové diamanty. Vesnice 

vedle největších světových nalezišť jsou postaveny 

z hliněných chýší, dělníci v dolech a nalezištích podél řek 

pracují jak otroci často i pod dohledem ozbrojených stráţců. 

Objev diamantů nepřinesl do regionů rozvoj a růst ţivotní 

úrovně, naopak způsobil vylidnění rozsáhlých oblastí.  

Přestoţe cena diamantu od vytěţení aţ po prodej stoupne 

víc jak stonásobně, tak v místě nálezu nezůstane ze zisku nic, 

vše si nechají nadnárodní firmy. Chudoba, dětští vojáci, 

miliony mrtvých a zmrzačených je důsledkem objevení 

nesmírného bohatství země, které podle všech zákonů 

ekonomiky mělo obyvatelům přinést prospěch.  
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Zveřejnění nelidských praktik při získávání diamantů 

šokovalo bohaté spotřebitele v USA i Evropě, poptávka 

začala klesat. Jako odpověď vymyslela dominantní firma 

certifikaci diamantů, která má uchlácholit kupujícího, ţe 

jeho kámen není „krvavý“ (nepomáhá financovat války 

v Africe).  

Uklidnit veřejné mínění certifikátem, je nejrozšířenější a 

univerzální finta. Zdánlivě tak došlo k nápravě, ve 

skutečnosti se situace ještě zhoršila. Krvavé diamanty putují 

přes další státy, aţ ztratí naprosto svou identitu, respektive 

se certifikáty vystavují v kaţdém státu nové. Certifikace 

monopol posílila. Kdo nemá licenci na obchodování, toho 

diamanty jsou zabaveny. 

Po vstupu Ruska na světový trh s diamanty došlo krátkodobě 

k panice, ze dne na den padla trţní cena diamantů na 

zlomek své ceny, ale Oppenheimrové zareagovali rychle, 

nadbytečné diamanty skoupili, viníka (obětního beránka) 

nechali potrestat (byl zatčen za daňové úniky). Následně se 

vydali jednat za skutečnými původci hrozby, za rudými 

oligarchy do Ruska. Výsledkem mohla být obchodní válka, 

ve které by Oppenheimrové skoupili momentální 

nadprodukci na trhu, coţ by údajně dokázali, diamanty by 

ale zlevnily. Dohoda mezi velkými hráči však vypadá jinak, 

cílem je ovládat trh, ţdímat lidi, ne si konkurovat. Došlo k 

dočasnému zmenšení podílu De Beers na světovém trhu 

z 80%  zhruba na 40%, ale cena diamantů dál roste, zisk 

z prodeje zůstal pro všechny velké hráče ohromný. 

 

Vědomí má za cíl poznat, pochopit a předvídat. Pokud uţ 

byly praktiky globálních hráčů popsány, musíme pochopit, 

jak moc světu škodí.  
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Deformují ceny zboţí, mění světový vývoj, brzdí rozvoj 

regionů, zneuţívají toky peněz, ovládají svět stejně krutými 

praktikami, jako kdysi HEIC. 

Pokud se toto děje, můţeme i předvídat, kam nás válečná 

strategie globálních hráčů dovede.  

 

Mediální manipulace 

Zatímco bohatí ţijí tradiční ţivot plný setkávání s přáteli a 

ego hry, drtivá část populace se uzavírá do svých domovů, 

po práci si hledá nenáročnou legraci. Do příbytků se 

vloudila média, nahradila lidem podstatnou část vzájemné 

komunikace. Na jedné straně je někdo, kdo neposlouchá a 

poslouchat ani nemůţe, na druhé straně jsou miliony diváků, 

co se snaţí pobavit.  

Den za dnem si systém získává více duší, ovlivňuje více lidí, 

dělá z nich kamarády té jejich skvělé mediální společnosti, 

krade je ţivotu.  

Mediální svět je útěk od reality, je to mozaika dokonale 

promyšlených zpráv, kdy lidem nemusí být vůbec jasné, o 

co jde, zato přesně ví, co si o tom mají myslet.  

Zamračený člověk na nepěkném pozadí můţe jenom lhát, 

krasavec stojící nad sluncem zalitou dominantou města je 

samozřejmě génius směřující nás k lepším zítřkům. 

Mimoslovní komunikace se vrátila jako desinformace. 

Kaţdá reakce se pečlivě vyhodnocuje a matematický model 

se trvale aktualizuje. Hledají se vůdčí osobnosti cílových 

skupin, manipulace vyuţívá jejich image, ovlivňuje je a 

náskoku nad většinou vyuţívá.  

 

Manipulace s veřejným míněním je vidět nejen v politice, ale 

i módním průmyslu. Projev protestu proti stupidní komerci, 

který hippie šedesátých let projevovali nošením levných 

otrhaných jeansů, se vyuţil, protest se změnil na módní vlnu, 
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později na komerci ještě stupidnější, neţ byla ta původní. 

Boháč i trhan, desperát i metrosexuál, hašišačaka i supr 

čupr šik hebrida – jeansy dnes nosí všichni. Mladí, co 

protestovali proti zastaralým klišé, svůj boj vyhráli, tím se 

sami stali nositeli nových klišé - ještě horších. Systém 

nenapravili, nepoškodili, ale naopak, začlenili se a sami ho 

utuţili.  

Novější komerci zplodila pornografie. Aby byl vidět kaţdý 

detail, herci se depilují. Co vyholené není, začala následně 

společnost povaţovat za nečisté (barbarské, nekulturní). 

Ovládnout libido sexualis a dostat do něj jednosměrnou 

komunikaci médií, je dalším evolučním krokem k nevědomí 

jedince. Společenstvo poskytne jedinci dokonalý servis, stačí 

jen radostně pracovat.   

 

Kdo dá víc, má prostor. Síla peněz  se mění na přízeň davů. 

Sport se uţ nedělá pro zábavu, ale pro peníze, umění se 

hodnotí ne podle toho, jak moc se komu líbí, ale kolik se za 

něj zaplatí, společenský ţebříček rovná se peníze. 

Jednosměrný pohled se globální hráči snaţí dostat do 

vědomí civilizace. Nutí daňové poplatníky, aby dotovali i 

umění, které on absolutně nenávidí, přiměli spotřebitele 

financovat takovou reklamu, kterou třeba zásadně odmítá, 

chudí nuceně přispívají na projekty bohatých, dotují luxusní 

ţivot. Systém podchytil jakoukoli společenskou aktivitu, 

jednu finanční injekcí povzbudí, druhou zadupe.  

Spoustu lidí se místo chápání podstaty naučilo jen vnímat 

formu. Jak se obléct, jak se chovat, jak zahrát svou roli, 

nevybočit z řady: Nechápat, ale jít s davem.  

Veliký globální sen je všude kolem nás, podniky vyrábí 

zboţí s patřičným dizajnem, mrakodrapy jsou moderní 

chrámy novověku, vědci jsou globální kněţí, cesty jsou 

vizitkou prosperity, auta šlechtickým titulem vlastníka, vše 
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musí být naleštěné, zářící, prosperující, kupředu se ţenoucí. 

Syndrom spokojené civilizace čiší ze všech koutů. Kdo není 

spokojen, je divný. Divný je kacíř. Kacíř musí být vystrkán. 

Tak se zmanipulovaní lidé v mnoha situacích sami stávají 

bouřlivými zastánci idejí, které ještě včera absolutně 

odmítali.   

Globální společnost změnila vývoj vědomí. Vědomí uţ 

nepředává kolektiv, ale systém. Místo člověka tvůrce světa 

vychovává poslušnou ţákyni ve školní lavici s třepotající se 

rukou nad hlavou. Ví vše, všemu rozumí, jen ji musíte říct, 

co přesně se má naučit, co si má myslet. Jakmile to pochopí, 

přestane na to myslet, nechce si jednoduchý svět pojmů 

komplikovat. Vlastně ji ani nezajímá, má své starosti. 

 

Komunikace jako směs čtyřech forem sdruţování 

Komunikace ve společnosti zahrnuje vzájemnou vstřícnost, 

to je princip kolektivu: „Jak se ti vede? Co pro tebe mohu 

udělat?“  

Zahrnuje náznaky hierarchie, to je stádový princip: „Počkej, 

teď mluvím já. Já se ptám, ty odpovídáš. Takhle to říct 

nemůţeš!“  

Má v sobě prvky systému, rolí ve společenstvu: „Co je tvé 

povolání? Sluší se to?“ 

Má v sobě i prvky anonymního davu: „Všichni jsme na 

stejné lodi. S tím nic nenaděláš.“  

 

Jak úzká je hranice mezi různými typy komunikace, lze vidět 

v masmédiích. 

Hra na moderátora a hosta je uznání hierarchie, jeden je 

během rozhovoru nadřazen druhému. 

Pokud si moderátor připraví otázky a návštěvník na ně 

odpovídá, jedná se o projev společenstva, ale pokud se 

spolu dva lidé ţivě baví a během hovoru mění téma, své 
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chování i názory, jedná se o typický projev kolektivu. 

Zatímco první způsob bývá logický, jasný s předem daným 

scénářem a často i závěrem, druhý bývá komický, 

nevyzpytatelný, čím rozhovor skončí, nikdo do poslední 

vteřiny netuší. 

 

Poznat, pochopit, předvídat 

Pokud se naše vědomí ztotoţní s civilizací, bude si přát, aby 

byla co největší. Jedinou jistotou je globální civilizace, tu 

nic porazit nemůţe.  

Zatímco dřív vítěz dobyl území a na něm stanovil svá 

pravidla, Athéňané vymysleli dohodu, kdy se uměle stvoří 

nová pravidla. Pravidla jsou kompromisem, nikomu 

nevyhovují, ale lidé je dodrţovat musí, jinak bude hůř 

(bude válka).  

Stát drţí pohromadě strach z války a idea. Je lhostejné, zda 

ideou je víra v řecké bohy, jediného boha, ve volnost, 

rovnost a bratrství, či víra v peníze, důleţité je, aby ideu lidé 

ctili víc neţ vše ostatní. Pokud padne idea, bude válka.  

V podstatě je to stejné, jako by vám stát přiloţil nůţ na krk a 

zeptal se: „Miluješ mě?“  

Hrdinný Alkibiades by s odpovědí nezaváhal: „Ano, ano a 

ještě jednou ano!“ 

----- 

Lidé v civilizaci pracují mnohonásobně víc, neţ bušmeni 

v Africe či Austrálii. Zahálčivý ţivot našich předků se 

změnil na celoţivotní dřinu moderního věku. Čím je 

civilizace silnější, tím víc ji lidé musí budovat, tím 

usilovněji pracují. Tento tisíciletý trend je sice vidět na 

první pohled, přesto ho lidské vědomí nevnímá. Máme 

pocit, ţe nám pokrok prospívá.  

Dělat to, co musíme, znamená přeţít. Dělat to, co chceme, 

znamená být šťastný. Kněţí lidem vysvětlují, proč to, co 
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dělat musí, také dělat chtějí. Práce se mění na karmu, zvyk, 

budování kariéry. 

Copak kaţdá činnost neobsahuje kousek obojího? Jsme 

z toho tak zblblí, ţe uţ chodíme i do práce rádi. Od mládí 

jsme vedeni k odpovědnosti, stali jsme se uvědomělými 

občany, dobrovolnými otroky civilizace. 

 

Pro starověkou Čínu bylo typické, ţe kdyţ přišel hladomor, 

neumírali lidé ve městech, ale rolníci, kteří je ţivili.  

Pro moderní dobu je typické, ţe nejméně mají ti, co nejvíc 

pracují. Stát přerozděluje, manipuluje s cenami, aţ se 

cenové absurdity stávají hlavním selekčním tlakem pro celý 

globální svět.  

 

Globální civilizace se vnitřně rozdělila na dva nesmísitelné 

proudy – jeden se baví, druhý jejich zábavu odpracuje. 

Vychovat takto absurdní vědomí jedince, trvalo civilizaci 

tisíce let.  

Rozpor mezi realitou a ideálem se stále zvětšuje. 

Z vývoje posledních generací lze očekávat posilování 

papírové pyramidy. Hierarchie zákonů, nařízení a příkazů 

bude stále růst, aţ umrtví celou globální civilizaci. V mnoha 

oborech se to uţ stalo.  

 

Léčení chyb vědomí 

Učení chyb společenského vědomí je selekční tlak, který 

moudré zabíjí, hlupáky odměňuje.  

Pokud dnes člověk uvěří, ţe právo přináší spravedlnost, ţe 

demokracie je nejlepší zřízení, ţe finanční systém je 

neokrádá a ţe logika je pevný bod, kolem kterého se točí 

svět, pak můţe jednou některou z těchto iluzí ztratit. Náhlá 

ztráta iluze můţe člověka zlomit. Zlomený člověk se mstí na 

okolí i na sobě.  
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Některé chyby společenského vědomí jsou tak staré, ţe se 

lidé bojí uvěřit, ţe oni je objevili, zatímco generace před 

nimi za ně bojovaly, umíraly, měnily se. 

Odstraňování chyb společenského vědomí vede často k ještě 

větším chybám, někdy se naprosto paradoxní chyba ukáţe 

jako vysoce uţitečná.  

Například pokud odstraníme iluzi, ţe člověk je pánem světa, 

pak se můţe stát, ţe ten národ, který ve svou nadřazenost 

dál věří, si ostatní národy porobí.  

Kaţdá chyba dělá lidský rod hloupějším, dokonce můţe ve 

svém důsledku lidstvo zahubit.  

Poznat chyby vědomí, pochopit je a odstranit, je stejně 

nezbytné, jako léčit nemoci.  
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20. Evoluce 
Ţijeme ve snech, protoţe na pochopení reality jsme moc 

hloupí. Labyrint snů nás pohltí, generaci za generací jím 

bloudíme, cestu ztratíme vţdy na stejném místě. Přitom 

opustit bludiště je tak snadné, stačí ho  pochopit.   

 

Samoorganizace hmoty 

Ţe je moţné převést dědičnost do jednoduchých vzorečků, 

nám ukázal v devatenáctém století Gregor Mendl, genetik 

z Moravy. Mendl věděl od svého mládí, ţe plemenitba 

zvířat vyuţívá dědičnost určitých znaků, věděl, ţe rolníci po 

tisíciletí cíleně šlechtí nové odrůdy plodin, ale byl to i 

mnich, kterého učili, ţe vše ţivé stvořil Bůh. Jeho objev 

propojil praktické znalosti předků se scholastikou jeho 

současníků, co se doposud tradovalo v rámci kolektivu 

(rodiny, profese), to on dokázal přenést na papír, začlenil do 

papírové pyramidy. Popsal zákonitosti dědičnosti některých 

znaků rostlin, které lze zobecnit i na ţivočichy. Pomocí 

Mendlových zákonů můţeme se statistickou přesností určit 

počty homozygotů či heterozygotů, ale to je jen malá část 

dědičnosti.  

Na ni navazuje molekulární genetika, ale ani ta netuší, jak se 

získané dostane do genů, co evoluci ovlivňuje a co ne. 

Teorie samoorganizace hmoty propojí vulkanickou činnost 

planety se ţivotem podobně jako sen o duhovém hadu. 

Předpokládá, ţe ţivot vzniká neustále podle stejných 

zákonitostí.  

Můţeme si to představit jako by planeta denně rodila mnoho 

vývojových stromů rostoucích neustále znovu a znovu z 

prasklin dna oceánu (z vulkánů), pokaţdé je vývoj trochu 

jiný. Paralelně vedle sebe se vyvíjejí odlišné genetické linie 

například bakterií, virů, plísní, rostlin, ale i ptáků či třeba 

hmyzu. Odlišné vývojové větve si nepřekáţí, ale ovlivňují 
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se. Například oko je u všech tvorů na planetě 

z anatomického hlediska velice podobné, přesto je jasné, ţe 

se vyvíjelo opakovaně u odlišných ţivočichů. Stejně se i 

ţivot vyvíjí opakovaně ze stejného základu, vţdy vypadá 

podobně. 

Můţeme věřit,  ţe informace si organismy nepředávají jen 

při početí, ale i dýcháním, potravou či nemocemi. Pokud by 

se prokázalo, ţe to je pravda, pak by byly viry i bakterie 

genetická databáze planety, co mění celý svět. Není důleţitá 

jen dědičnost, ale i vše, co se děje v nitru planety a kolem 

nás. Kaţdá sloučenina nás ovlivní, aniţ to tušíme. 

----- 

Tak jako byly kdysi revoluční Mendlovy zákony, tak i nám 

můţe připadat revoluční jakákoli představa odlišná od 

obecně učených dogmat. Vědecké teorie stejně jako víra či 

pohádky jsou při zkoumání takto sloţitých problémů na 

stejné úrovni. Nikdo neodhalí podstatu, na to člověk nemá 

dostatečně velkou inteligenci. Musíme zjednodušovat. 

Rozdíl mezi zjednodušením ve snu o duhovém hadu, ve víře 

v boha a v nejmodernějších objevech současnosti jsou 

mizivé. Všichni mají svou pravdu, protoţe lépe 

nepochopitelné nelze vyjádřit. Nemá smysl nutit svíčkovou 

bábu, aby se učila molekulární genetiku, nemá smysl učit 

vědce tančit u ohníčku a snít o duhovém hadu, kaţdý má 

svou pravdu.  

Snaha hledat obecnou pravdu je snaha vymýt lidem mozky. 

Je to válečné pojetí inteligence, nesnaţí se nastolit soulad, 

pochopit názory ostatních, mlátí do stolu argumenty, ţe 

systém má pravdu. Ale to není pravda, je to jen síla a síla je 

hloupost.  

Nemá smysl vynakládat finanční prostředky na slepé vědní 

obory, tím děláme z vědců jen poslušná medvíďata systému. 

Jejich cílem není objevit nové a změnit systém, ale přinášet 



                        347 19.6.2011 347 

systému alibi, ţe změnit nejde, ţe jdeme tou nesprávnější 

moţnou cestou. Kdo dostává dotace, posiluje systém v jeho 

stávající podobě, i kdyby věřil v opak.   

Vědci sokratovského typu a učenci konfuciánského typu se 

spojili v hladovou příšeru, ţerou státní dotace, k nim se 

přidali dotovaní umělci a sportovci, všichni jsou opory 

systému. Pokud náhodou ne, pak je systém hodně rychle 

zapudí. 

 

Evoluce přírody a vědomí 

Evoluce nikam nesměřuje, je jako voda, co vyplňuje 

zvlněnou krajinu, rozlévá se a vysychá, komplikuje se a 

zjednodušuje, reaguje na vývoj planety, sluneční soustavy i 

celého vesmíru, pokaţdé je jiná.  

 Z genetického hlediska se nejrychleji vyvíjejí ti 

ţivočichové, kteří se nejrychleji mnoţí.  

 

Vědomí se předává se z generace na generaci, je jako 

nekonečný tok moudra, tvoří vzorce chování, skládá se do 

obrazců, vyvíjí se extrémně pomalu. 

 

U virů počítáme vývojové cykly v minutách, u bakterií 

v hodinách, u lidí v letech, u stromů v desetiletích, u korálů 

ve staletích. 

 

Nejdelší ţivotní cyklus má vědomí, počítá se na tisíce let.  

 Kdo vychovává své děti, předává jim své vědomí. Potomci 

získají nad okolím krátkodobě výhodu, nemusí se bolestně 

učit sami, ale také se jim zuţuje prostor. Vědomí je 

nadřazeno vrozenému chování, drobná chybička má 

katastrofální vliv na všechny následné generace.  Odhalit 

chyby znamená přestat věřit, neučit se, hledat.  
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Je to podobné jako kdyţ některé organismy zastaví jakékoli 

ţivotní projevy a na celá staletí se uvedou do stádia klidu. 

Viry například krystalizují, zcela se změní na neţivou 

hmotu, která umí za příznivých podmínek zase obţivnout.  

 

Vědomí se musí neustále předávat, točit v bludných 

smyčkách, opakovaně zkoumat staré cesty a hledat nové, 

učit se poznatky předků a vytvářet mírně odlišné představy 

potomků. Vědomí musí mít radost ze ţivota, jinak se změní 

v otupělost. 

 

Zatímco nejjednodušší organismy nestárnou, dokonce po 

rozdělení viru, kvasinky či bakterie vůbec nepoznáte, kdo je 

potomek a kdo předek, tak vyšší ţivočichové stárnou. 

Stárnutí uvolňuje prostor, zaručuje rychlejší evoluci.  

 

Lidské vědomí si přeje pomalou evoluci. My nechceme stále 

víc strádat a víc nutit naše tělo k adaptaci, a uţ vůbec 

nechceme ţít stále kratší a kratší dobu, my chceme naopak 

ţít spokojeně a dlouho. Vědomí systematicky brzdí vývoj. 

 

Člověk se nevyvinul před milionem let, jak tvrdí 

paleontologové, ale naši předkové jsou tu od počátku ţivota, 

jenom jako lidé nevypadali.  

 

Vědomí neví, jak vypadá jeho nositel, zato ví, co si naši 

předkové mysleli, co dělali, o čem snili – stačí si 

vzpomenout.  

 

Pokud budeme za své předky povaţovat opičáky, budeme se 

chovat zcela odlišně, neţ kdyţ za ně budeme povaţovat 

bohy. Obě představy jsou přitom chybné, realitě nekonečně 

vzdálené. 
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Typy  vědomí a jejich vývoj 

Zárodky individuálního vědomí jsou podstatou reflexů 

přeţití. Má je kaţdý ţivočich, ale i spoustu rostlin. Hledat 

v nich něco moudrého, smysl nemá, neexistuje primitivnější 

pud. 

Zárodky společenského vědomí tu byly jako první. Bez nich 

by se nikdy zvířata nedokázala pářit. Pochopit, co toho 

druhého vzrušuje a přizpůsobit se, je základ pohlavního 

dimorfismu.  

Zárodky kolektivního vědomí se vyvinuly hlavně u savců, 

jejich podstatou je krmení mláďat. Pokud matka nekojí své 

dítě, spoustu hormonů, rituálů a citových vazeb se mezi ní a 

dítětem nikdy nevytvoří.  

Společenstvo známe zatím jen u hmyzu, díky systému jsou 

společenstva hmyzu silnější a úspěšnější neţ jakýkoli jiný 

druh na této planetě. U lidí jsou zárodky systému ve velkém 

společenském snu. Sen se dá shrnout do jediné věty: Všichni 

lidé jsou tvůrci světa. Sen stvořil civilizace, společenské 

vědomí dosáhlo vrcholu. První civilizace neválčily, sen jim 

v tom bránil. 

K rozvoji kolektivního vědomí mohlo dojít jen u savců, kteří 

ţijí v malých skupinách rodinného typu, kde se soulad 

z kojení přelil na celou skupinu. Snaha vcítit se jeden do 

druhého rozvíjí inteligenci. Vědomí umoţnilo lidem poznat 

druhého člověka, pochopit a předvídat, co udělá, tuto 

schopnost se podařilo zobecnit i na okolí. 

Co neznáme, to si neumíme představit. Pokud se o to 

pokusíme, pak jedině pomocí toho, co známe. Tak je i kaţdá 

věda jen sen o mámině prsu a nikdy to nebude jinak.  

Rozvoj společenského vědomí je budování hierarchie, 

přináší s sebou stvoření států, armád, válek, ego hry od 
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narození aţ do hrobu. Kde vládne komerce, tam vládnou 

principy stáda. 

 

Jako by vystrašené zvířátko ztratilo svůj strach během 

páření, pak ho ztratilo i kvůli svému kolektivu, pro své 

potomky se bylo schopno obětovat. Byla stvořena humanita, 

z ní vyrostla první civilizace, vědomí dosáhlo maximálního 

rozkvětu. Moudrost vítězí! 

 

Úpadek vědomí započal ztrátou kolektivu, vymizením 

souladu. 

K rozvoji individuálního vědomí dochází v demokracii. 

Tradičně nastupovalo individuální vědomí u lidí aţ ve stáří, 

bylo podstatou stvoření trigramů, podstatou taoismu, 

buddhismu, antických filosofií. Individualismus byl dlouhá 

tisíciletí výsadou nejmoudřejších (nejstarších), dokázal 

pochopit kolektiv i civilizaci, korigovat ji, odpoutat se od ní, 

umoţnil jedinci spokojeně zemřít.  

Pokud individuální vědomí nastoupí jiţ v dospělosti, ze 

člověka se stane kariérista, parazit civilizace. Pokud 

nastoupí jiţ v mládí, dítě nerozvine kolektivní vědomí, zcela 

zhloupne. 

Vrcholem individuálního vědomí je citát:  Cogito ergo sum. 

(Myslím, tedy jsem.) – René Descartes 1644 . 

Citát není ničím výjimečným, podobné tu jsou od dob 

antických filosofů, ale odezva, s jakou se setkal v evropské 

společnosti, je důkazem změny. Kolektivní vědomí uţ 

neexistuje (rodina není víc neţ já), dokonce ani společenské 

vědomí neexistuje, mé osobní vědomí je jediné správné.  

Moderním vnímání světa je individualistické, stvořilo 

obchodní monopoly, finanční systém, kolonialismus i 

globální ideologii. Jedinec se učí společenské vědomí, 

buduje si kariéru, mění se na článek celku, generaci za 
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generací ztrácí vědomí tvůrců světa. Nadvláda patologické 

formy vědomí se dokonce uzákonila, jedinec je před 

zákonem vším.  

Odtud je jen kousek k nevědomosti jedince, systém je mé 

společenstvo, je nepochopitelný, všemocný, vševědoucí, 

nesmrtelný. 

 

Moudrost umírá, nahrazuje ji učenost. Učenost rozbíjí svět 

na vědní obory, obory se specializují, vědomí se zuţuje. 

Jedinec uţ nechápe celek, musí mu věřit, chápe jediné – 

svou specializaci. Systém si vybírá ty nejschopnější pro 

danou profesi. Jednou je to člověk, podruhé zvíře, pak třeba 

i stroj. Systému nejde o lidi, jde o prosperitu. 

 

Šíření civilizací 

Na Australském kontinentu se tradice našich předků 

předávaly v téměř nezměněné podobě aţ donedávna. 

Příchod Angličanů sny aboridţinců ukončil. Sen o právním 

státě, jediném bohu, pořádku a řádu byl mnohem silnější neţ 

sny o oţivování světa.  

Zahynulo přes 90% domorodého obyvatelstva, jejich půda 

byla dle anglického práva nazvána Terra Nullius, tedy země, 

která není spravována civilizovaným způsobem, tudíţ 

nepatří nikomu a lze ji zaevidovat na osadníky. Na 

domorodce byly pořádány lovy, byly zabíjeni jako škodná, 

neboť podle zákonu o fauně a flóře byli povaţováni za jejich 

součást, nikoli za lidi.  

Střetly se dvě odlišné civilizace, dva odlišné pohledy na 

svět. Nemá smysl hodnotit, zda je blíţe realitě sen o 

duhovém hadu či ten o právním státu, o to u snů vůbec 

nejde, na základě dvou zcela odlišných a po věky 

pilovaných snů vzniky dvě odlišné kultury, ta mladší a 

silnější porazila tu starou, bezbrannou. 
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Z hlediska evoluce jsou všechny civilizace na stejné úrovni, 

ale z hlediska globálního světa se za nejvyspělejší povaţuje 

civilizace nejsilnější. Kdo má ještě pazourek, je primitiv, 

kdo má uţ samopal, je evidentně vyspělejší. 

Typické pro mytologii mnoha národů je, ţe se v nich ví, 

odkud předkové přišli, ale nikdo neví, co se stalo s jejich 

původní domovinou. Také směr pochodu je po celé 

následující generace zachován, jako by lidé měli v sobě 

zafixovanou představu, ţe území za nimi je obsazené, oni 

musí jít vpřed. 

Zatímco v původní domovině bývá původní pořádek 

tradičně udrţován, na nově osídlených územích se vytvářejí 

nové koncepty. Staré civilizace se nemění, nové jsou 

silnější, agresivnější. 

Součástí nejstarší mytologie následných národů bývá i 

představa hada, který je ukryt hluboko v zemi (síla země). 

Někdy je místo hada zobrazována sopka, coţ bývá posvátná 

hora (Japonsko, Řecko, Řím). Špičatá pyramida (Egypt) je 

nevybuchlá sopka, v ní spí tiše a klidně had (mrtví se vtělí 

v hada), plochá pyramida (Májové) je vybuchlá sopka, z ní 

se uţ vydral had na povrch, je aktivní, tvoří svět, vyţaduje 

oběti. Pyramidy se objevují v mnoha kulturách od australské 

přes čínskou aţ po evropskou, ale ví se o nich tak málo, ţe 

se často ani za pyramidy nepovaţují.  

V následných generacích se na starou mytologii staví 

mytologie novější. Nový sen o civilizaci je plný pravidel, 

přikázání, dogmat, stále víc se vzdaluje přírodě, stále víc se 

hrouţí do vlastních problémů.  

Moudro kolektivu je převálcováno jednoduchými poučkami 

civilizace, které je povinno pochopit i dítě.   
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----- 

Pokud si vedle sebe poskládáme všechny velké duchovní 

proudy existující v dnešní době, pak ty nejsloţitější jsou ty 

nejstarší.  

Taoismus je filosofie stojící vedle všech filosofií světa, 

zobrazuje tu nejdůleţitější část člověka – jeho moudrost. 

Taoismus se nedá naučit, musí se pochopit. Jediný pocit je 

celá filosofie, dává odpovědi na všechny otázky světa. 

Konfuciánství je velice sloţitý soubor společenských 

pravidel, který povaţuje lidské vědomí za podstatu 

spravedlnosti. Musí se také pochopit, ale dá se i naučit. 

Hinduismus je uţ víra, nemá s realitou nic společného, jako 

by se učebnice změnily v romány a ty v reálný ţivot. Je 

natolik sloţitá, ţe si v ní najdou své místo všichni, dětmi 

počínaje a nejgeniálnějšími mysliteli konče. 

Buddhismus je jednodušší neţ hinduismus, přesto z něj 

převzal mnohé.  

Abrahámova náboţenství věří v jediného boha, nemohou se 

svými jednoduchými představami rovnat ţádnému 

z předchozích myšlenkových proudů, ale dokonce i zde 

můţeme vypozorovat, ţe kaţdá nověji vzniklá víra je 

jednodušší. Judaismus se dívá na svět komplikovaněji neţ 

křesťanství, to zase sloţitěji neţ islám.  

Co svou jednoduchostí trumfne vše předchozí, je nejnovější 

víra globálního světa v peníze. Vlastně to ani není velký 

společenský sen,  je to uţ jen společenský reflex. 

Jako by si společenské vědomí svět stále zjednodušovalo, 

jako by bylo líné rozlišovat, začalo se učit, pak uţ jen věřit, 

nakonec za svůj přijalo i podvod, protoţe je pohodlnější vše 

odkývat, neţ mít svůj vlastní názor – systém vítězí.   
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Místo hledání cest stavíme dálnici 

V centru přírody je tektonika planety, z ní vyrůstá biosféra, 

na okraji jsou organismy nejsloţitější, nejsilnější, ale jako 

druh i nejzranitelnější. Vědomí má být výhoda, co umoţní 

přeţít slabým, sílu nahradí moudrostí. 

Vědomí si však svou roli zjednodušilo, sloţité děje 

nahradilo pojmy, prostředí vypálilo, pooralo, vybetonovalo. 

Jiţ z výšky je vidět změna. Místo pralesa se spoustou 

rozličných druhů měníme svět na hranatá pole 

s monokulturami. Ne snad proto, ţe by to bylo výhodnější, 

opak je pravdou, ale nic sloţitějšího pochopit neumíme.  

Je to stejné, jako bychom vyvinuli přístroj, co se má proplést 

sloţitým labyrintem, ale on by místo hledání cesty začal 

bourat příčky, skrze labyrint vystavěl dálnici. 

 

Evoluce lidského rodu 

Jak postupně vzniká z jednoho ţivočišného druhu víc 

odlišných druhů, víme. Z vlka jsme vyšlechtili irského 

vlkodava, ale i mopslíka. Navzájem se mohou pářit, ale 

chtějí to? 

Medvěd grizzly je odlišný ţivočišný druh neţ je lední 

medvěd, přesto se spolu dokáţí pářit a plodit plnohodnotné 

potomky, ale chtějí to?  

Separace je podmínkou různorodosti, je pro vývoj přírody 

zcela klíčová, bez separace by dnešní příroda neexistovala. 

Člověk se vyvinul v mnoho odlišných ras, kaţdá z nich 

tvořila národy, ty měly svá teritoria. Hranice po tisíce let 

ostatní respektovaly, díky separaci se vyvíjely odlišnosti. Ve 

chvíli, kdy se křehká rovnováha porušila, nastoupila cesta 

unifikace – války, přesídlování, ničení hranic.  

Z hlediska přírody je unifikace katastrofa, likviduje celé 

biotopy. 
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Čím víc jazyků lidstvo pouţívalo, čím odlišnější byly 

národy a jejich kultury, tím větší byla genetická pestrost 

lidstva. Pokud by vědomí pochopilo výhody různorodosti, 

neţilo by dnes na světě 6 miliard lidí v globálním světě, ale 

desítky moudrých ţivočišných druhů, které by člověka 

povaţovaly za svého předchůdce. 

Čím méně je odlišností, tím je genofond lidstva uţší, tím je 

lidstvo zranitelnější.  

Unifikace je nemoc vědomí, plodí války. Na konci tisíciletí 

válek bude civilizace jednotná a bez válek, nebo nebude 

vůbec. 

Pokud své vědomí nepochopíme, různorodost nemůţeme 

čekat ani v budoucnu. 

 

Nechápeme přírodu, budujeme systém  

Přírodní rovnováha nikdy nebyla, vše se stále vyvíjí a mění, 

jen člověk toho ví příliš málo, uvaţuje příliš obecně a ţije 

příliš krátce, aby dynamické změny zachytil.  

Naše vědomí chápe přírodní rovnováhu jako fotografii, jen 

se dohadujeme, co bylo před ní a neumíme si domyslet, co 

bude potom. Neznáme přírodu, netušíme, jaké se v ní 

střetávají evoluční tlaky, vlastně vůbec evoluci nechápeme, 

ale ţijeme, proto ji měníme.  

Lidé se snaţí dodrţovat tradice, nastolit přírodní rovnováhu, 

ale to je stejné, jako se pokoušet vrátit čas, jako tvořit něco, 

co by uţ díky evoluci dávno zmizelo a současně bránit 

vznikání nového. Vědomí brzdí vývoj.  

Naivní představy o přírodě, co si nějak pomůţe sama, jsou 

představy dítěte, které nahlas přiznává, ţe přírodě ani trochu 

nerozumí. 
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Je to stejné, jako bychom kaţdé ráno viděli na stole koblihu, 

a došli k závěru, ţe kdyţ stůl budeme chránit a nebudeme se 

ho moc dotýkat, kobliha se uţ na stůl nějak dostane sama.  

 

Ekologie se utápí ve smyčkách slov. Můţeme mít dort a 

současně ho jíst? Můţeme nás příroda ţivit a současně 

zůstat přírodou?  

V minulosti vznikaly romantické snahy stvořit si svou 

vlastní ţírnou přírodu, obehnat zámky obrovskými parky, 

které přecházely v lesy, investovat do takového prostředí 

veškeré dostupné prostředky. Lidé skutečně stvořili svou 

přírodu – bylo to jejich pracně zbudované teritorium. Kaţdý 

ho chce. Pokud na to někdo má, koupí si svůj ostrov, tam si 

buduje svůj soukromý ráj. 

Vytvořit si malý ráj, oplotit ho a nikoho do něj nepouštět, je 

stejné, jako vyhlásit okolí válku. Čím bude náš přírodní ráj 

krásnější, tím budou útočnici početnější, bezohlednější a 

vzteklejší, my naopak musíme být krutější.  

 

Slíbit ráj pro všechny, je stejné, jako mít jedno kuře a slíbit 

davu, ţe je ním všechny nasytíte.  

Ekologové vidí kuře pobíhat po dvoře a slibují davu, ţe kdyţ 

zavře branku a nikoho na dvůr nepustí, budou se na kuře 

moct dívat i jejich potomci. 

 

Ekologie vznikla jako ochrana lidí před jimi samými, 

ochrana před splašky z průmyslu, jako protest proti 

cizorodým látkám v potravinách. Potíţisté upozornili na 

chyby systému, ale systém nezměnili, naopak, systém 

změnil je. Snahu odstraňovat škodliviny nahradili snahou 

chránit populární ţivočichy. (Nikdo nechrání obtíţný hmyz, 

plísně či vzácný plevel, chráníme jen komerci.)  
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Na jedné straně boj proti špíně, na druhé naivní představa 

posvátné přírody. 

 Velké kauzy epidemiologů, které prokázaly škodlivost 

kouření, rizika asbestu, některých léků a chemických látek, 

byly pro globální hráče poučením: Financovat takový 

výzkum přináší průmyslu ztráty, lepší je financovat 

„ochranu přírody“. Stát začal platit „ekology“, tím 

nespokojence ochočil.  

Uţ neukazují na konkrétní viníky znečištění, neodhalují 

škodliviny v prostředí, upřou svůj pohled v dáli a vzkřiknou: 

„Chraňte přírodu, my vás naučíme jak!“  

Je to stejně děsivé jako výkřiky kolonizátorů. 

Je zcela absurdní, aby na území, kde nikdy neţili sloni, lvi, 

tuleni či klokani, existovaly zvěřince, které je chovají, 

daňoví poplatníci tuto zvrhlost musí financovat. Místo 

postaviček z kreslených filmů si stvoříme svůj zooland, kde 

nás baví atraktivní zvířata.  

Rezervace stojí na obdobném principu, jsou hrubou uráţkou 

lidské inteligence.  

 

Lidé z města poprvé uvidí pole, vzkřiknou: „To je ale 

krásné, co kdyby to tak zůstalo napořád?“ I přejí si lán 

oplotit, nikoho do něj nepouštět, protoţe tak krásnou 

„přírodu“ musí ochránit. Neznají historii, neumí předvídat, 

ţe se pole změní v líheň myší a plevele, ale naivně věří, ţe 

ploty spasí svět. Stejně to dělají ekologové s lesy. 

 

Odvrátit pozornost od asfaltu, po kterém šlapeme, od 

betonu, ve kterém bydlíme, od kouřících komínů a 

znečištěných řek, je úkol dnešních ekologů. Normami se 

vytváří alibi továrnám, přesouvají se špinavé provozy do 

rozvojových zemí, zvyšují rozdíly v hierarchii, odstraňuje se 

konkurence, zdraţuje, ale ţivotní styl zůstává zachován. 
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Potíţisté uţ neprotestují, začlenili se do systému, přijali jeho 

principy za své, jsou systémem placeni, jsou jeho oporou. 

Globální svět ničí přírodu stále rychleji, ale vytváří se iluze, 

ţe jdeme správnou cestou. Společenský systém kaţdé 

civilizace má své postupy, ať člověk udělá cokoli komerčně 

přijatelného, systém můţe jen podpořit, nastolený trend 

urychlit.  

 

Budoucnost vědomí 

Vrozené jsme zapomněli, učíme se chybně, kam to můţe 

dospět? Pokud se nám nepovede směr vývoje změnit, 

budeme postupně své vědomí zuţovat jako to děláme uţ 

tisíce let, budeme méně chápat, víc se učit a víc věřit, aţ se 

staneme nejhloupějšími tvory pod sluncem.  
Člověk bez vědomí je jako pták bez křídel.  

----- 

Zakázat si na některé věci myslet, je klíčem ke štěstí. Celá 

společnost nesmí na spoustu věcí myslet. Třeba na zásoby 

atomových zbraní, na chyby v logice, na chyby v systému, 

nejlepší je nemyslet vůbec, snít.  

Nelze snít o škaredých věcech, to jsou přece noční můry, 

sníme o kráse. Kaţdý náš sen je krásnější, aţ si zbudujeme 

nejhezčí sny na celém světě. Kdo popisuje růţový sen 

globálního světa nejlépe, dostává ze společného koláče 

největší sousto.  

Nebo si dokáţeš představit ještě něco úţasnějšího? Tak 

vyprávěj! Přeháněj! Prosím. 

„Ale proč? Vţdyť před námi na stole září zdroj zábavy!“ 

Je to kouzelná věc, studnice moudra i bohatství. Je to 

mediální show krásnější neţ svět sám. Nepřemýšlej nad tím, 

kdo ji tvoří, za co a proč, prostě se nech kolébat s davem.  

 „Posaď se, neruš, zírej. Naše rodinka právě začíná.“  
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Je to jako v dobách souladu, jen naše skupina je virtuální, 

taková moderní.  

Zamkneme se ve svých bytech, tolik nás stály a jsou tak 

pohodlné, obklopíme se jídlem, stíny přátel, svět přestává 

existovat, jsme jen my v kleci svých vlastních snů.  

Zalezli jsme do děr, kolektiv vystrnadili, a uţ si své 

bezpečí nedáme nikým vzít! 
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Výstup  
Měníme svět, nevíme proč, nevíme jak. Stačí vědomí 

pochopit, změna budou samy následovat.  

Vědomí je produktem komunikace, jak spolu lidé 

komunikují, tak uvaţují, sami sebe mění, mění své okolí. 

Vědomí bez společnosti ztrácí svůj smysl.  

Důvodem, proč se naši zvířecí předkové vyvinuli v člověka, 

byl kolektiv. Jedině v kolektivu bez hierarchie dokáţe 

člověk tvořit soulad, zvyšovat svou inteligenci.  

Je li kolektiv sám, moudří. Kolektiv sám ţít nemůţe, musí 

se střetávat s jinými kolektivy, tím dočasně zanikne. 

Pokud začne ţít víc kolektivů trvale pohromadě, kolektivní 

vědomí se vytrácí, lidé stvoří hierarchii (stádo) nebo začnou 

budovat systém (společenstvo).  

Civilizace můţe vzniknout jen tam, kde existuje velký 

společenský sen. Je naprosto lhostejné, co sen říká, má 

v sobě zakódovanou odvěkou touhu po vyšší organizaci 

jedinců, tvoří systém. První velký sen byl sen o duhovém 

hadu, propojil všechny formy vědomí, je ovlivněn souladem 

kolektivu, agresivitou stáda i touhou po systému. Čas ho 

prověřil jako sen geniální, má v sobě zakódované toto 

poselství: Všichni lidé společně a bez rozdílu se nebojí a 

budují svět.  

Sen je projevem nemoci společenského vědomí, dala by se 

pojmenovat jako velikášství či sebestřednost. Nemoc se 

stala součástí člověka, dnes uţ ji za „nemoc“ nepovaţujeme, 

je naší podstatou, staví naši civilizaci. 

Vyléčením „nemoci“ se člověk přestane povaţovat za tvůrce 

přírody, změní se na přírodou okouzleného opičáka, splyne 

se zvířaty.  

Prohlubování „nemoci“ je budování civilizace, plodí války, 

víru, nesmyslné stavby, snahu jít výš, dál, rychleji, tedy 

zvítězit, přemnoţit se a vyhynout.  
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Pokud „nemoc“ zcela zvítězí, zboří kolektiv, všichni lidé 

společně začnou budovat systém, změní se na tvory radostně 

pochodující do mraveniště. 

Ţádná z moţných evolučních cest vědomí není lepší, ne 

všichni touţí rozvíjet soulad, ne všichni chtějí vyhynout, ne 

všichni se chtějí stát bezejmennými články systému. Ale i 

kdyby se většina shodla na tom, ţe si přeje soulad, nikdy se 

jí nemusí povést stvořit civilizaci, která ho dokáţe z větší 

části restaurovat. 

Civilizace tvoří mohutné duchovní proudy, budují ji a mění. 

Nejstarší duchovní proud pohltil celou Austrálii, změnil ji, 

změnil člověka, chránil kolektiv, rozvíjel soulad, 

praktikoval velký sen po mnoho tisíc generací, přesto dnes 

zcela zanikl. 

V současné době existují duchovní proudy dvojího druhu.  

Jedny jsou válečné, mají ve svém základu vepsánu nenávist 

ke všem, co nejsou jako oni. Takovéto ideologie dokáţí 

rozhýbat generacemi budovanou výkonnou společnost a 

hnát ji proti ostatním. Cílem je zvětšovat tu jejich jedinou 

správnou civilizaci, rozšiřovat hranice svého státu, ostatní si 

podmanit. Jakmile taková ideologie dobude všechny 

protivníky v dohledu, musí si najít vnitřního nepřítele, neboť 

neustálý boj je její podstatou. Typickými ideologiemi 

agresivního typu jsou Abrahámova náboţenství, 

komunismus, globální ideologie. 

Druhým typem dnešních ideologií jsou uspávající, ty stvořili 

vítězové. Pochopili, ţe pokud se budou chovat stejně jako 

doposud, zničí sami sebe (Ašóka). Udrţet nastolený řád, 

vyţaduje odlišné sny. Uţ nejsou my a oni, kdo není s námi, 

uţ nemusí být nepřítel, celá společnost se rozdělí, a pomocí 

morálky (konfuciáni), náboţenství (hinduisté), peněz 

(demokracie) se udrţuje stávající pořádek. Vnitřní boj proti 
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všemu jinému zastaví vývoj, zmrazí společnost, osvědčené 

se opakuje, kdo nesouhlasí, je  zákonitě potrestán. 

 Tak se z nespokojenosti a zoufalství tvoří válečné 

ideologie, co dobývají svět, ale jakmile zvítězí, musí být 

vystřídány těmi znehybňujícími, jinak seţerou sami sebe. 

Spící společnost je snadnou kořistí pro válečníky, spirála 

vývoje se tak opakuje v mnoha podobách.  

Od samotného počátku člověka existují filosofie, které 

vyrostly z kolektivního vědomí, neţenou člověka do válek, 

neumrtvují, stojí na onom úţasném pocitu souladu, který nás 

polidštil, na tom nejúţasnějším, co zatím příroda vytvořila - 

na humanitě. 

Systém dosazuje na strategická místa své obdivovatele, ti si 

platí potlesk davů. Propagandu systému nacpou do učebních 

osnov, tím ohlupují mladé, postaví mrakodrapy a chrámy, 

tím omráčí malé, zahltí společnost symboly a učeným 

prázdnem, tím ubijí chytré. Je stále těţší se ze systému 

vymanit.  

Víme, ţe systém není spravedlivý, ale odstranit hierarchii 

neumíme, víme, ţe lidé se jeden druhému vzdalují, ale tvořit 

náš úzký kolektiv jsme uţ zapomněli.  

Oslavu systému jsme nazvali uměním, od rána do večera se 

jako mantra opakuje jeho chvála v tisíci podobách, systém 

poslušné umělce dotuje, platí si reklamu na sebe sama. Cítit 

komerci, ţít ní, souznít s ní, zcela se jí podvolit, ať je 

sebehloupější. Vedle kariéristů si systém platí i bezzubou 

opozici, aby kaţdý pochopil, ţe ti směšní šašci jsou jediná 

moţná alternativa.  

„A co bys s tím chtěl dělat? Tohle je to nejlepší ze všech 

existujících řešení.“ 

 Stejnou argumentaci mohou pouţít i ţelvy, ze stejného 

důvodu kladou vejce po tisíce let na stejnou pláţ, z potomků 

dělají hostinu pro chytřejší ţivočichy.    
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----- 

Oţivovat přírodu svým vědomím neumíme a nikdy jsme to 

neuměli. Jiţ nejstarší velký sen byl sebestředný, díky němu 

jsme se od přírody zcela oddělili.  

Naše vědomí je produkt moudrosti, od svého vzniku se točí 

stále dokola. Chtělo by stvořit systém z mnoha kolektivů, ţít 

v souladu, ale násilí mu v tom brání. Z násilníků se stávají 

vůdcové stáda, parazité civilizace.  

Není pevný bod, neexistuje správná cesta, jsou jen naše sny. 

Jednou jsou moudré, podruhé komerční, jednou tvoří nový 

ţivot, podruhé ho zabíjí. Snít o budoucnosti je tak lidské! 

Zda zvítězí hierarchie a s ní falešný sen o právu a pořádku či 

definice společenských rolí, zda se kolektivy rozpadnou na 

jedince nebo je dokáţe společnost ochránit, se jednou ukáţe, 

ale my u toho nebudeme. Snad jen střepy našeho vědomí.  

Pokud bude vědomí dál tolerovat zákon silnějšího, zanikne. 

Pokud začne být tolerantní ke všemu kromě netolerance, 

můţe se rozvinout do nebývalé krásy, stvořit zcela nový 

svět, pestřejší neţ jsou naše nejodváţnější představy.  

----- 

Buď sbohem čtenáři. Poznat, pochopit, předvídat, o ničem 

jiném tahle kniha nebyla. Vědomí je nekonečná nit táhnoucí 

se od pravěku, kam bude pokračovat, nikdo neví. Je tisíce 

věcí, co by člověk udělat mohl, aby směr ovlivnil, ale to 

neznamená, ţe kteroukoli z nich udělat musí. Čas se vrátit 

nedá, ale budoucnost tvoříme my. Na co myslíme, tak i svět 

měníme. I ty jej měníš, drahý čtenáři, ať se ti to líbí nebo ne. 

Zavři knihu, dál sni sám. A neboj se, tvé představy ti 

nemůţe nikdo vzít.  

 


