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Za hlasu zvonů

Nadchni se krásou,
chraň v duši pravdu,
cti co je vzácné,
služ věci dobra :
Tak věru dojdeš
v životě k cílům,
v činech svých k řádu,
v cítění k míru,
v myšlení k světlu,
a duši tvou prolne
důvěra silná 
v působnost Boží
ve všem, co jest:
i kolkolem, i v nitru tvém.

Rudolf Steiner

Preklad: Jan Dostal.
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dnešných časoch1 sú ľudia – zrej-
me viac, než kedykoľvek pred-

tým – náchylní a navyknutí spo-
liehať sa vo svojom snažení iba na 
vlastné sily a na svetské prostriedky. 
Avšak len  spoznať niečo ako žiadúce 
a správne,  rozhodnúť sa pre to a ísť 
za tým, to, samo osebe, už v dnešnej 
dobe prestáva stačiť – a bude to sta-
čiť stále menej a menej. Z pozna-
nia a voľby, a ani z našej vôle totiž 
v nás ešte nevzniká sila, schopnosť, 
ani spôsobilosť zvládnuť to, čo sme 
si predsavzali, uniesť obete, nároky 
a požiadavky, ktoré na nás z toho vy-
plývajú. Tu môže prísť pocit, neskôr 
vedomie bezmocnosti, nemohúcnos-
ti sami uskutočniť želanú zmenu – či 
už v sebe alebo vo svojom okolí –, 
akokoľvek po tom túžime a namáha-
me sa pre to. Stále naliehavejšie sa 
v nás ozýva vážna otázka po pôvo-
de a zdroji ľudského rastu a vývoja, 
ľudských síl a schopností. Je to jeden 
zo spôsobov, ako nás Boh Otec pri-
vádza4 k Ježišovi Kristovi. 

Pretože len si dávať dobré ciele, 
plány a predsavzatia – či už sa tý-
kajú nášho osobného vývoja, alebo 
nášho pôsobenia navonok –, a zá-
roveň pritom nepoznať, obchádzať 
alebo zanedbávať ten jediný spôsob, 
ako sa môžeme stať schopnými, spô-
sobilými tieto dobré úmysly aj usku-
točniť, znamená pohybovať sa v ro-
vine Starého zákona – ako o tom píše 
aj sv. Pavol: „Vieme, že zákon je du-
chovný, ale ja som telesný, zapreda-
ný hriechu. Ani nechápem, čo robím, 
lebo nerobím to, čo chcem, ale robím 
to, čo nenávidím. (...) Viem totiž, že 
vo mne, to jest v mojom tele, nesíd-
li dobro; lebo chcieť dobro, to mi je 
blízko, ale robiť dobro nie. Veď ne-
robím dobro, ktoré chcem, ale robím 
zlo, ktoré nechcem. No ak robím to, 
čo nechcem, už to nerobím ja, ale 
hriech, ktorý vo mne sídli. Badám 
teda taký zákon, že keď chcem robiť 
dobro, je mi blízko zlo. Podľa vnú-
torného človeka s radosťou súhla-
sím s Božím zákonom; ale vo svojich 

údoch pozorujem iný zákon, ktorý 
odporuje zákonu mojej mysle a robí 
ma zajatcom zákona hriechu, ktorý 
je v mojich údoch. Ja nešťastný člo-
vek! Kto ma vyslobodí z tohoto tela 
smrti? Ale nech je Bohu vďaka skrze 
Ježiša Krista, nášho Pána!“ – preto-
že, ako píše ďalej: „Čo bolo nemožné 
zákonu pre slabosť ľudskej prirodzenos-
ti, to uskutočnil Boh (...).“ 5

O tejto ľudskej nemohúcnosti – 
len z vlastných  síl a prostriedkov 
opustiť „starého človeka“ a napredo-
vať vo svojom vývoji – výslovne ho-
vorí aj Ježiš: «Keď to učeníci počuli, 
veľmi sa divili a hovorili: „Kto potom 
môže byť spasený?“ Ježiš sa na nich 
zahľadel a povedal im: „Ľuďom je to 
nemožné, ale Bohu je všetko mož-
né.“».6 Slovo spása, vykúpenie(!) sa 
týka aj nášho oslobodenia v tejto ne-
mohúcnosti. Nám samotným  nie je 
daná moc urobiť to. Jednou z úloh 
Starého zákona bolo práve ukázať 
ľudskú bezmocnosť v tomto smere.7 
Nová zmluva, kresťanstvo, hovorí 
o tom jedinom východisku, o spôso-
be, ako sa môžeme stať schopnými 
a spôsobilými nové veci aj uskutoč-
ňovať, vyvíjať sa a rásť – skrze Ježiša 
Krista a s Ním.

Zdôrazňuje to aj Rudolf Steiner 
v prednáške „Ako nájdem Krista?“ – 
že cesta k Nemu vedie cez uvedome-
nie si vlastnej bezmocnosti sami, 
len zo svojich síl zvládnuť to, na čo 
sme sa podobrali, a cez následné po-
znanie, že je to práve Ježiš Kristus, 
ktorý z tejto bezmocnosti prináša 
zmŕtvychvstanie: „Jak najdu Kris-
ta? K tomu musíme prodělat určité 
zážitky. Nejdříve si musíme říci: Chci 
tou měrou usilovat o sebepoznání, 
jak to jen dokážu, jak je to pro mne 
možné podle mé individuální lidské 
osobnosti. Každý, kdo se snaží po-
ctivě o takové sebepoznání, nebude 
si moci dnes říci jako člověk nic jiné-
ho, než toto: Nemohu zvládnout to, 
oč se vlastně snažím; zůstávám se 
svou silou pozadu za tím, oč usiluji. 
Pociťuji svou bezmocnost vůči své-

mu snažení. Tento zážitek je velmi 
důležitý. Tento zážitek by měl mít 
každý, kdo je ve věci sebepoznání 
poctivý – zážitek jisté bezmocnosti. 
(...) Když pak tuto bezmocnost cítí-
me dosti silně, pak nadejde obrat. (...) 
v pocitu této bezmocnosti (...) může-
me cítit Spasitele, uzdravující sílu. (...) 
Hledáme-li tyto dva zážitky, nachá-
zíme ve své vlastní duši Krista. To je 
zážitek, jemuž jde lidstvo vstříc. Tře-
ba je jenom sebepoznání a vůle k to-
mu, a také vůle k potření té dnešní 
nadmíru obvyklé pýchy, která člově-
ku nedovolí, aby si všiml, že spolé-
hat se na své vlastní síly je s ohledem 
na tyto síly namyšlenost. Nejsme-li 
schopni cítit ve své vlastní pýše, že 
se stáváme vlivem svých vlastních 
sil bezmocnými, pak nemůžeme cítit 
ani smrt, ani vstání z mrtvých (...). 
Umíme-li však pociťovat bezmocnost 
i znovupovstání z této bezmocnosti, 
potom máme to štěstí, že nachází-
me skutečný vztah ke Kristu Ježíši. 
(...) Hledejte v sobě, najdete bezmoc-
nost! Hledejte, a potom, až najdete 
bezmocnost, naleznete i spasení z té-
to bezmocnosti (...). Plný pocit vlast-
ní nicotnosti, který se nás zmocní, 
přemýšlíme-li o vlastních silách beze 
vší pýchy, musí předcházet podnětu 
Kristovu. (...) Již na samotných drob-
nostech života můžeme cítit, jak je 
pravdivé, co zde říkám. Potom mů-
žeme postoupit od těchto drobnos-
tí k velkému zážitku bezmocnosti 
a vzkříšení z této bezmocnosti. (...) 

Krista nedosáhneme nějakým mud-
rováním nebo pohodlnou mystikou, 
nýbrž Krista můžeme dosáhnout jen 
tehdy, máme-li odvahu postavit se 
bezprostředně do života. V takovém 
případě musíte, moji milí přátelé, cí-
tit svou bezmocnost (...).“8. Ako ho-
vorí sv. Pavol: „Lebo spasení ste mi-
losťou skrze vieru; a to nie je z vás, 
je to Boží dar: nie zo skutkov, aby sa 
nik nevystatoval. Veď sme jeho dielo 
(...).“ (Ef 2.8-10). 

Inými slovami o tom istom píše aj 
apoštol Ján: „Ak hovoríme, že nemá-
me hriech, klameme sami seba a nie 
je v nás pravda. Ale ak vyznávame 
svoje hriechy, on je verný a spravod-
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livý: odpustí nám hriechy a očistí nás 
od každej neprávosti.“ (1Jn1.8,9). Te-
da nie my, ale On nás očistí od našich 
neprávostí. 

Uvedené potvrdzuje, že človek ne-
má samoočistnú a samooslobodzo-
vaciu, tj. samospasiteľnú(!) schop-
nosť – urobiť sám seba lepším alebo 
spôsobilým niečo uskutočniť. Ale 
sám, bez nás, to nemôže urobiť ani 
Ježiš Kristus. Ján to vyslovuje jed-
noznačne: „Ak hovoríme, že nemá-
me hriech, klameme sami seba a nie 
je v nás pravda. Ale ak vyznávame 
svoje hriechy (...).“. Toto je ten náš ne-
vyhnutný príspevok a podiel – seba-
poznanie – a naňho nadväzujúce vy-
znanie, spoveď, ako jeho zavŕšenie, 
zvedomenie, pomenovanie, a záro-
veň aj vyjadrenie nášho postoja v da-
nej záležitosti. Pretože ak by sme bo-
li očistení a oslobodení od niečoho, 
čo si ani neuvedomujeme – buď vô-
bec, alebo nie ako niečo zlé –, potom 
by sa to udialo mimo nášho vedomia, 
mimo nášho „poznania dobra a zla“ 
a slobodnej voľby medzi nimi. 

Až potom, keď sme v sebe roz-
poznali nejaké zlo, keď sme niečo 
v sebe spoznali ako zlo – vrátane 
predstavy o našej sebestačnosti a ne-
závislosti na Bohu – a vyniesli toto 
sebapoznanie do vedomia natoľko, 
že sme schopní túto svoju neprávosť 
vyznať pred Ježišom Kristom, až po-
tom sú splnené podmienky a predpo-
klady, aby On mohol pristúpiť k nám, 
a očistiť, oslobodiť nás od tej-ktorej 
necnosti či neprávosti, alebo nás po-
silniť pri nedostatočnosti a slabosti. 
Ale touto cestou musíme prejsť vedo-
me spolu s Ním. On nás očistí – ale 
musí sa to udiať aj z našej vôle a pri 
našom vedomí. Takto človek postup-
ne príjme od Ježiša Krista celé svo-
je vykúpenie, takže potom, na konci 
časov, bude vedieť, komu a za čo má 
osobne ďakovať a oslavovať ho. 

Je to milosť, ale to ešte nezna-
mená, že to musí byť zriedkavosť, 
pretože je to vlastne nevyhnutnosť. 
Je to mystický zážitok, ale dostupný 
každému, kto má dobrú vôľu a obráti 
sa na Ježiša Krista ako na niekoho, 

kto jestvuje, kto je živý, prítomný, 
dosiahnuteľný, prístupný a ústreto-
vý – lebo On taký je! Ježiš Kristus 
prichádza – neviditeľný pre svet, ale 
vnímateľný pre tých, ktorí ho hľada-
jú – antroposofia otvorene oznamuje
Jeho nadzmyslový príchod, dosved-
čujú to aj protestanti9 a naznačujú to 
aj katolíci.10

„Kristus zniesol obraz Boží, svet-
lo najvyššieho ľudského ja, z nebies 
na zem a človek ho môže, ale nemu-
sí prijať; pretože Kristus síce prebý-
va navždy s ľudstvom, ale nie už ako 
všemohúci Pán svetov, ale ako tichý, 
pomáhajúci a dôverujúci priateľ. Ne-
prišiel, aby človeka pretvoril proti je-
ho vôli a bez jeho pričinenia.“ 11

V tomto vzťahu hrajú dôležitú, 
možno kľúčovú úlohu dve veci. Jed-
nak priama spoveď Ježišovi Kristovi 
v duchu Jánových slov v 1Jn 1.8,9, 
a tiež pokora v zmysle prijatia do 
nášho života skutočnosti našej zá-
vislosti na Bohu, na pomoci, pouče-
ní, posile a očistení od Ježiša Krista, 

pokora, ktorú uskutočňujeme tým, 
že vo chvíľach slabosti a bezmocnos-
ti nezabúdame a nemeškáme priznať 
si to a obrátiť sa s prosbou o pomoc 
k Nemu. 

Hoci táto stať sa môže na prvý 
pohľad zdať zložitou, jej uplatnenie 
v praxi je veľmi jednoduché. Ukáž-
me si to na príklade. Samozrejme, 
jestvujú tisíce neprávostí, ktoré môže 
človek u seba rozpoznať, odmietať, 
a predsa, pokiaľ ide o oslobodenie sa 
od nich, neraz sa môže cítiť bezmoc-
ný – napríklad strach, rôzne závislos-
ti, neschopnosť odpustiť, žiadosti-
vosť, najmä pohlavná, nevraživosť, 
neprajnosť, povýšenectvo atď., atď. 
Keď si teda u seba uvedomíme, roz-
poznáme nejakú takú neprávosť, na 
základe vyššie uvedeného vieme, ako 
sa môžeme obrátiť na Pána a popro-
siť Ho, najlepšie bezodkladne, o po-

moc – napríklad takto: „Pane, Ježišu 
Kriste, opäť sa ma zmocňuje strach. 
Ľutujem to13 a prosím Ťa, odpusť mi 
to a očisti ma od tejto neprávosti.“ – 
to je všetko. Namiesto slova „strach“ 
pomenujte tú neprávosť, s ktorou 
práve zápasíte. Pánova pomoc pri-
chádza zvyčajne okamžite,14 ale pre 
dosiahnutie úplného oslobodenia 
v danej oblasti je väčšinou potreb-
né dané zlo rozpoznať a odmietnuť 
opakovane počas kratšej alebo dlh-
šej doby.

Poznámky: 1 Šírenie kresťanstva sa 
dialo súbežne s pokračujúcim „zostu-
pom“ vedomia ľudstva do hmoty, ktorý 
vyvrcholil koncom 19. storočia.2 Tento 
zostup, aspoň vo svojom vrcholnom 
štádiu, nutne musel byť sprevádzaný 
úplným zastretím skutočnosti spätosti 
človeka s Bohom, ktorá dočasne prestala 
byť niečím ľuďmi živo uvedomovaným, 
bezprostredne prežívaným a každodenne 
zakúšaným. Ovocím toho je samostatný, 
svojbytný, seba-vedomý, v istom zmysle 
slova slobodný človek s vyvinutým sil-
ným egom, pozemským  vedomím ja. Tým 
tento zostup v zásade splnil svoju úlohu 
a nasleduje výstup – „vyťahovanie“ vedo-
mia ľudstva späť do duchovného sveta.3 
To, naopak, nevyhnutne bude spojené 
aj s postupným prebúdzaním, privádza-
ním 4 ľudí k opätovnému uvedomeniu si 
skutočnosti spojitosti človeka s Bohom, 
vrátane jeho plnej závislosti na Ňom. Na 
základe skúsenosti sa pozornosť ľudí opäť 
začne vážne obracať ku kresťanstvu, v je-
ho základnej, svetskej podobe medzitým 
už pomerne rozšírenému. V tomto texte 
píšeme o jednom spôsobe, ako to bude 
prebiehať. * 2 2 Sol 2.1-12 * 3 Jn 12.32 * 
4 Jn 6.44-45 * 5 Rim 7.14,15,18-25; 8.3 * 
5 Mt 19.25,26; Mk 10.26,27; Lk 18.26,27 

* 7 Rim 3.19-20 * 8 Rudolf Steiner: Jak 
najdu Krista?, Spolek přátel Obce křes-
ťanů, Praha, 1996, str. 62-66 a 71. * 
9 C.A.Coates: Jasná Hviezda Ranná. * 
10 Pápež Ján Pavol II. hovoril, že 21. sto-
ročie bude storočím svedkov – teda bude 
o čom svedčiť. * 11 Pavel Křišťan: Poselství 
Vánoc, vydalo Hnutie Bdelosť, Košice, 
SR, 2005, str. 11. * „Ja potešujem…“: 
Tomáš Kempenský, Nasledovanie Krista, 
III.57.17 * 13 Lk 17.4 * 14 1 Jn 5.14-15.

Zostavil: Peter Kmetek

Ja potešujem zarmútených, 
a tých, čo poznávajú svoju slabosť,

povznášam k svojmu božstvu.



V 18. a 19. storočí zasiahol archan-
jel Michael významným, veľkým du-
chovným činom do duchovných dejín 
sveta. Rudolf Steiner1 o tomto čine ho-
vorí vo svojom prednáškovom cykle 
“Karmické súvislosti antropozofického 
hnutia“. Tam vysvetľuje, že Michael už 
vtedy ukázal ľudským dušiam to, čo sa 
teraz na zemi zatrblietalo a rozsvieti-
lo čiastočne v podobe antropozofie1. 
Predviedol im určitý druh kultu. 

Kult Michaela

Čo to bol za kult, aký bol jeho ob-
sah? Tento kult bol obnovením onej 
imaginácie2, o ktorú bola Sofia3 olú-
pená Luciferom4. Michael ju obnovil 
a postavil pred ľudské duše. Keď Ru-
dolf Steiner hovorí o tom, že Micha-
el „spravuje kozmickú inteligenciu“, 
znamená to, že Michael umožnil So-
fii znova pôsobiť. To, že je “správcom“ 
znamená, že tú silu, prostredníctvom 
ktorej sa Sofia môže zjavovať, dal zno-
va do jej služieb, že znova umožnil 
Sofiine zjavenia z duchovného sveta, 
že znovu vybudoval most, ktorý Sofiu
spája s pozemským svetom. 

Obsah kultu pozostával z dvoch 
vecí: na jednej strane zo všetkého 
toho, čo možno získať ako duchovné 
poznanie pri pozorovaní vonkajšej 
prírody, a na druhej strane z toho, čo 
sa môže rozžiariť ako spomienka v na-
šom vnútri pri pozorovaní ľudí a ľud-
ských osudov. Michael ukázal v istom 
druhu kozmického kultu mystériá 
prírody a mystériá ľudskej karmy. Byť  
“michaelitom“ v súčasnosti zname-
ná: byť človekom, ktorý sa pri pozo-
rovaní prírody rozpamätáva na tento 
kult, ktorý jeho duša zažila v čase pred 
narodením; a za druhé, že pri pozo-
rovaní osudov jednotlivcov a ľudstva 
sa rozsvecuje spomienka na ten kult, 
v ktorom Michael ukázal tajomstvá 
ľudskej karmy. Michaelitom súčasnos-
ti je človek, ktorý má osobitný vhľad 
do prírody a ľudských osudov. 

Keď vidíme v prírode znamenia, 
ktoré v našej duši prebúdzajú sym-
boly a obrazy Michaelovho kultu, tak 

sila je to, čo sa nazýva duchovným že-
lezom. Je duchovným predobrazom 
toho, čo sa fyzicky nachádza na Zemi 
ako železo. 

Keď prežívame človeka, ktorý za 
tým, čo vnútorne spoznal ako Prav-
du, stojí so železnou pevnosťou, ktorý 
tu stojí ako stĺp, a neuhne ani naľavo 
ani napravo, ktorý všetkým búrkam 
čelí s neochvejnou, vernou vôľou, tak 
prežívame kúsok duchovného železa 
na zemi. 

Každý človek, ktorý takto verne 
stojí za pravdou, ktorú spoznal, je 
Michaelovym mečom a je sám urči-
tým druhom “strážcu prahu“. Odráža 
všetko nepovolané, rovnako ako všet-
ko poctivé zase priťahuje k prahu8, na 
ktorom stojí. Toto je v podstate mi-
chaelské spoločenstvo. Len z takých 
ľudí môže pozostávať. 

Budúcnosť michaelitov

Akú má toto spoločenstvo budúc-
nosť? Spomienky na Michaelov kult, 
ktoré sa prebúdzajú v duši, sa stanú 
schopnosťami. V rámci tejto pred-
nášky by to viedlo priďaleko, vyložiť 
vo všetkých jednotlivostiach, ako sa 
premenia na schopnosti. Tieto spo-
mienky sa premenia na nový, éterický 
jasnozrak.

Nová, prirodzená jasnovidnosť sa 
u ľudí prejaví dvojakým spôsobom: 
u jedných tak, že budú schopní vidieť 
duchovnosť v prírode, že rozpoznajú, 
ako sú živly výrazom tých duchovných 

sa dívame na prírodu v Michaelovom 
zmysle. Keď sa na ľudí a ľudské osudy 
dívame tak, že vo vnútri duše sa pre-
búdza Michaelov kult, obrazy pádu 
do hriechu, mystérium Golgoty6, per-
spektívy do budúcnosti, tak sa dívame 
zrakom, ktorý je “michaelsky slnečný“. 
Takíto ľudia tvoria Michaelovo spolo-
čenstvo. 

Nové Michaelovo spoločenstvo

Vonkajším znakom týchto ľudí je, 
že majú osobitný vzťah k myšlienkam; 
áno, títo ľudia vôbec prežívajú silu 
myšlienok ako takú úplne inak než 
ostatní. Prežívajú myslenie tak, že sa 
nezháňajú po dôkazoch a dokladoch, 
aby sa presvedčili o pravdivosti spo-
znaného. Pretože prežívajú myslenie 
nie len ako číru logickú možnosť, ale 
ako moc spomienky na Michaelov 
kult. Pravda, cit pre pravdu, dostáva 
u týchto ľudí magickú moc. Človek je 
uchopený mocou nejakej myšlienky. 
Vie, že je pravdivá, lebo celá jeho duša 
si pamätá na moc kultu, na moc jeho 
pravdy. Moc pravdy je to, čím sa mi-
chaelita odlišuje od ostatných ľudí. Pre 
neho je Pravda nie len niečo správne, 
ale niečo, čo má magickú moc5. 

Pre michaelských ľudí je charak-
teristické osobitné spojenie mysle-
nia a vôle. Preto verše7 o Michaelovi 
pokračujú: 

„On, Kristov posol, vám ukazuje vo 
vás človeka nesúcu posvätnú svetovú 
vôľu.“ 

Táto človeka nesúca, človeka ucho-
pujúca svetová vôľa je to, čo Micha-
elovou silou v súčasnosti prúdi do 
ľudských myšlienok, ktoré korenia 
v Pravde. 

Teraz sa, pravda, musí toto spolo-
čenstvo aj osvedčiť v živote. V jeho ži-
vote sa musí objaviť jeden nový prvok, 
prvok, ktorý musí v celom kultúrnom 
živote získať rovnaký význam, aký 
má v technickom svete jeho hmotný 
protipól: krištáľovo-jasné, pravdivé 
myslenie, ktoré svojou vnútornou 
silou presvedčenia preniká človeka 
ako vôľovú bytosť. Táto myšlienková 

MICHAELOVO
SPOLOČENSTVO

Valentín
Tomberg
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Toto budúce spoločenstvo “ry-
tierov prahu“ sa uskutoční v šiestej 
(slovanskej) kultúrnej epoche12. Za-
čalo u Rudolfa Steinera založením 
antropozofického hnutia, správou 
o Michaelovej misii a nešťastím, ktoré 
sme neskôr prežili. 

Slová Rudolfa Steinera nás vyzý-
vajú; vyskúšaní budeme nešťastím, 
ktoré teraz príde.* Čo musíme prebu-
diť v hĺbke našich duší, je vážnosť vo 
vzťahu k duchovnému aj vonkajšiemu 
svetu a vernosť Duchu, každý vo svojej 
životnej pozícii. Môžeme robiť a ho-
voriť všetko v rámci každodenného 
života. Udržujme však jednu oblasť 
čistú od kompromisu; zostaňme ver-
ní Duchu, nezávisle od všetkých učení 
a učiteľov sveta, od všetkých organi-
zácií sveta. Zostaňme verní vnútorné-
mu hlasu Pravdy a svedomia! Potom 
budeme prijatí do prípravnej školy 
budúceho Michaelovho spoločen-
stva, ktoré bude mať heslo: 
“Michael-Sophia in nomine Christi! “ 

* Prednáška sa konala v Rotterdame 
v auguste 1938, v predvečer 2. sveto-
vej vojny. 

Redakčné poznámky a vysvetlivky:

Tento článok vznikol z časti prednášky 
Nové Michaelské spoločenstvo a jeho 
význam pre budúcnosť z cyklu Sedem 
prednášok o vnútornom vývoji človeka, 
ktorý vyšiel v časopise Sophia č.10, 
str.46-50 a v  nasled. číslach.
1 Rudolf Steiner: významný kresťanský 
filozof, buditeľ a duchovný bádateľ, za-
kladateľ duchovnej vedy - antroposo-
fie, založenej na vhľadoch do duchov-
ného sveta, a predkladanej k nepredpo-
jatému porovnaniu s vlastnou životnou 
skúsenosťou. Viac: viď napr. časopis 
Sophia č. 8 a 9, str. 23.

2 Imaginácia: druh nadzmyslového 
vnímania – v podobe silných obrazov 
preniknutých Pravdou ako substanciou. 
Viac: viď časopis Sophia č. 13, strany 46- 
49.
3 Sophia: Božia Múdrosť. Viď Príslovia 
kráľa Šalamúna kapitola 8.1,12,22-31. 
Jej pozemskou predstaviteľkou je Ježi-
šova matka, Panna Mária, o ktorej Písmo 
hovorí, že „zachovávala (..) slová vo svo-
jom srdci a premýšľala o nich“ (Lk 2.19; 
Lk 2.51-52).
4 Lucifer: duchovná bytosť zvádzajúce 
k duchovnu zahmlenému, opojnému, 
zameranému na vlastný pôžitok a na 
samospasiteľské snahy. Viac: viď napr. 
Adolf Baumann: Abeceda anthroposo-
fie, IOANES, Březnice, 1999, str. 14-17. 
Na tomto  mieste ako ten, ktorý ponúka 
ľuďom namiesto Sofiinych3 imaginácií2 
možnosť tvoriť si z vlastnej ľubovôle aj 
obrazy, ktoré nie sú v súlade s Pravdou 
a skutočnosťou. 
5 Pravda ako pôsobiaca sila.
6 Golgota: Miesto, kde sa odohrali uda-
losti spojené s ukrižovaním Ježiša Krista 
(Mt 27.33-66; Mk 15.22-47; Jn 19.17).
7 Verše o Michaelovi: Báseň Rudolfa 
Steinera venovaná archanjelovi Mi-
chaelovi, spomenutá v inej časti tejto 
prednášky.
8 Na prahu medzi hmotným a duchov-
ným svetom.
9 Pojmy duchovnej vedy označujú-
ce minulé tri veľké obdobia vo vývoji  
planéty Zeme. Viac: viď napr. časopis 
Sophia č. 15, strany 43- 46.
10 Karma: Jeden z pojmov pre Božie pô-
sobenie v prírode a v ľudských osudoch 
- Osud, Prozreteľnosť. Viac: viď napr. ča-
sopis Sophia č. 10, strana 36.
11 Duchovné ja: prvé čisto duchovné 
“telo” človeka, duch pôsobiaci v ja, prav-
da prijatá až do vlastnej bytosti. Viac: viď 
napr. časopis Sophia č. 11, str. 37, alebo 
R. Steiner: Teosofia, vyd. Baltazar, Praha,
1992, str. 32 - 33.
12 Kultúrne epochy: stupne vo vývoji 
vedomia ľudstva a im zodpovedajúce 
obdobia sprevádzané vždy po 2160 ro-
koch aj geografickým posunom ohniska
kultúry a jej premenou na kvalitatívne 
vyššiu úroveň: od 7227 pr. Kr. praindic-
ká, od 5067 pr. Kr. praperzská, od 2907 
pr. Kr. egyptsko-chaldejská, od 747 
pr. Kr. grécko-latinská, od 1413 po Kr. 
anglo-sasko-germánska, od 3573 po 
Kr. slovanská a od 5733 po Kr. siedma, 
americká. Viac: viď napr. časopis Sophia 
č. 15, strany 43- 46.
Obrázok: Michael bojuje proti drakovi. 

tajomstiev, ktoré pritiekli na Zem zo 
starého saturnského, slnečného a me-
sačného bytia9. Tajomstvo evolúcie 
v prírode bude pre týchto ľudí stále 
viac viditeľné. 

U druhej skupiny ľudí sa prejaví 
iná schopnosť: schopnosť vhľadu do 
karmy, tak do karmickej minulosti ako 
aj zrenie karmy10, ktorú prítomné činy 
v budúcnosti vyvolajú. Aj o tom Ru-
dolf Steiner hovoril. 

Tento karmický vhľad spočíva na 
jasnovidnosti, ktorá dokáže preskú-
mať dokonca aj karmu ľudstva. Títo 
ľudia si najskôr spomenú na svoje 
vlastné karmické spojenia, potom 
na spojenia druhých ľudí, a potom to 
môže ísť ďalej a ďalej. 

Aké úlohy budú mať ľudia, ktorí 
patria k týmto dvom skupinám? 
Musíme najprv naznačiť, z akých ľudí 
tieto skupiny pozostávajú. Sú to tie 
dva prúdy, ktoré sú vnútri antropo-
zofického hnutia, a o ktorých Rudolf 
Steiner hovoril ako o “platonikoch“ 
a “aristotelikoch“. Platonici sú ľudia, 
u ktorých sa nová jasnovidnosť do-
staví vo forme karmického vhľadu. 
Aristotelici budú mať naproti tomu 
jasnovidné poznanie prírody. Budú 
mať vedomú dušu vyvinutú do 
tej miery, že budú môcť pomocou 
jasnovidnosti poznávať prírodu. Na 
druhej strane tu budú ľudia, ktorí do 
seba príjmu princíp duchovného ja11, 
a budú vnímať karmu. 

Tieto dve skupiny ľudí budú spolu-
pracovať, inak to ani nebude možné. 
Budú musieť spolupracovať, aby vy-
tvorili plný, celý kruh, kruh nového, 
duchovného rytierstva, ktoré bude 
môcť niesť meno: “Michael-Sophia in 
nomine Christi“. 

Ľudia Sofie, ľudia zjavenia, pôjdu 
spoločnou cestou s ľuďmi poznania, 
platonici spolu s aristotelikmi budú 
držať stráž na prahu duchovného 
sveta. Budú mať za úlohu strážiť ta-
jomstvá duchovného sveta. 

Toto stráženie nebude spočívať 
v tom, že by toto spoločenstvo malo 
mlčať alebo všetko odhaliť, ale v tom, 
že sa vybuduje živá stena, hradba z ľu-
dí, ktorí stoja neochvejne vo vertikále 
- ako spojovací článok medzi duchov-
ným a fyzickým svetom. Povolaným 
otvoria brány, pred nepovolanými ich 
však zatvoria. 

„Pán si ma nadobudol 
na počiatku svojej cesty, 

pred všetkými svojimi 
skutkami, pred všetkými 

časmi.“
... hovorí Múdrosť v Prísloviach 8.22
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ETICKÉ IMPLIKÁCIE VÝSKUMU 
V UMELEJ INTELIGENCII0

Emil Páleš

1.  Cieľavedomé rozhodovanie v problémovom 
priestore 

Dôležitou charakteristikou inteligentného subjektu je schopnosť 
predvídať, plánovať a robiť cieľavedomé rozhodnutia. 

H. A. Simon (1983) definuje rozhodovanie (decision making) 
ako „heuristické hľadanie medzi alternatívami v problémovom 
priestore možných smerov konania s cieľom dosiahnuť prefero-
vanú množinu následkov“. 

Najúspešnejšie programy v umelej inteligencii, ako STRIPS 
(Fikes - Nilsson, 1971) alebo SHRDLU (Winograd, 1972), boli 
založené na tomto princípe. 

Reprezentatívnym príkladom rozhodovania v dobre definova-
nom problémovom priestore je šachová hra. V šachu sú jednoznač-
ne definované objekty problémového prostredia, ich vlastnosti,
vzájomné vzťahy ako aj cieľ hry. Prostredím je 64 polí šachovnice; 
množinou objektov je 32 figúr; každá má farbu a spôsob, ako s ňou
možno ťahať; cieľom je dať súperovi mat. Počítač dokáže viac alebo 
menej exhaustívnym spôsobom prehľadať všetky možné postup-
nosti ťahov, ktoré môžu nasledovať, výsledné situácie ohodnotiť 
a vybrať najlepšiu z nich. Podľa toho potom ťahá. 

Avšak reálne životné situácie sa vyznačujú práve tým, že prob-
lémový priestor nie je definovaný jasne. „Väčšina, ak nie všetky
kľúčové rozhodnutia, s ktorými sú konfrontovaní manažéri, bý-
vajú hmlisté problémy, ktorým celkom dobre nerozumejú ani oni 
sami, ani ich organizácia, a pri rozhodnutí sa stáva podstatný ich 
osobný úsudok“ (Flores, 1982). 

„Podstatou inteligencie je schopnosť konať primerane práve 
keď nie je daná žiadna jednoduchá pred-definícia problému alebo
priestor stavov, v ktorom by sme vyhľadali riešenie. Racionálne 
prehľadávanie v problémovom priestore nie je možné skôr, než 
je tento priestor sám vytvorený, a je užitočné len do tej miery, do 
akej jeho formálne štruktúry efektívne zodpovedajú skutočnej 
situácii“ (Winograd - Flores, 1987)1. 

Inteligentný subjekt teda musí predovšetkým v záplave zmys-
lových vnemov rozpoznať to podstatné. Musí najprv štruktúro-
vať prostredie do objektov, uvedomiť si ich podstatné vlastnosti 
a odhaliť zákonitosti, ktoré medzi nimi platia. No kontinuum 
nevyčerpateľne bohatej reality možno rozčleniť viacerými spôsob-
mi. Spôsob vyčlenenia podstatných prvkov a rozčlenenia prob-
lémového priestoru potom zásadne ovplyvní aj výsledok, ktorý 
nakoniec dostaneme. 

POZNÁMKY:
0 Páleš, E.: Sapfo, parafrázovač 

slovenčiny – počítačový nástroj na 
modelovanie v jazykovede. VEDA, 
vydavateľstvo Slovenskej akadémie 
vied, Bratislava, 1994, kapitola 17, 
strany 267-278. 

1 Počítače zatiaľ prejavili istú vý-
konnosť pri prehľadávaní progra-
mátorom preddefinovaného prob-
lémového priestoru, ale iba slabú, 
alebo vôbec žiadnu schopnosť 
problémový priestor samostatne 
utvárať, resp. rozpoznať, že starý 
problémový priestor už nie je v no-
vej situácii adekvátny. 

Problém vymedzenia (McCarthy 
- Hayes, 1969) stále zostáva otvore-
ný. Aj keby počítač obsahoval všetky 
algoritmy a všetky pravidlá na všet-
ky životné situácie, potreboval by 
ešte nejaký algoritmus, podľa kto-
rého by rozhodoval, ktoré z toľkých 
pravidiel je v danej situácii vhodné 
použiť - aby nepoužíval správne 
pravidlá na nesprávnom mieste a v 
nesprávnom čase. 

Cudzie poznatky, ktoré sme zís-
kali tak, že sme ich prevzali hotové 
od druhých, sa zásadne líšia od po-
znatkov, ktoré sme získali sami. Ak 
som na nejaký poznatok prišiel sám, 
viem aj na základe čoho, na základe 
akej skúsenosti, informácie a v akej 
situácii som ho sformuloval. V zme-
nenej situácii si ľahko uvedomím, 
že poznatok nemám viac používať. 
Len ten, kto poznatok sformuloval, 
je kompetentný ho zrušiť. 

Ak však prevezmem niečo cudzie 
z čírej „zbožnej“ úcty pred autori-
tou a bez toho, aby som sám vedel, 
prežil, na základe čoho tento pozna-
tok vznikol, som v takom „poznat-
ku“ chytený, uväznený; je to niečo, 
čo slobodnému ľudskému duchu 
iba zväzuje ruky. V takom prípade 
neviem ani kedy tento poznatok 
smiem použiť, ani kedy s jeho po-
užívaním už smiem prestať. To by 
musela prísť zase oná autorita, aby 
ma nasmerovala novým smerom. 

Každé veľké zjavenie zo Svetla 
malo dve časti: vnútornú a vonkaj-
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2.  Poznávanie s ohraničenou časovou 
a energetickou rezervou

Kognitívny subjekt má za úlohu poznávať zákon, čiže invariant-
né prvky v prostredí. Len spoľahnutie sa na trvale platné pravidlá 
mu umožňuje predvídať, plánovať a prežiť alebo dosiahnuť iný 
cieľ v jeho životnom prostredí. Avšak náš kognitívny subjekt2 
(človek, zviera, stroj) nielen že stojí pred touto úlohou, ale stojí 
pred ňou s ohraničenými časovými a energetickými rezervami. 
Je donútený poznávať prostredie a reagovať naň v ohraničenom 
čase a s minimálnymi energetickými stratami. Mierou inteligencie 
je schopnosť primerane reagovať na čím väčšie zmeny prostredia za 
čím menší čas a s čím menšou energetickou stratou. 

Ak má byť reakcia subjektu ešte účinná, musí reagovať v koneč-
nom čase. Ak má reagovať v konečnom čase, má možnosť vziať 
do úvahy iba konečné množstvo informácie. Poznanie každého 
kognitívneho subjektu bude vždy iba čiastočné a formulované iba 
na základe čiastkového súboru informácií. 

Kognitívny subjekt je teda donútený robiť selekciu. Musí si vší-
mať podstatné prvky a musí si nevšímať prvky nepodstatné. Ale 
na základe čoho rozhoduje, ktoré prvky sú pre neho podstatné 
viac a ktoré menej? 

Zadívajte sa na obrázok. Dal by sa nazvať „každý vidí, čo 
chce“. 

Čo vidíte? Mladú krásavicu, alebo škaredú starenu? Čo je na 
obrázku v skutočnosti? 

Na obrázku sú čiary. Závisí od aktivity subjektu, ako tieto čiary 
pospája do celku, akú ideu, pojem im priradí. 

Všimnite si, ako ťažko sa hľadá „mladá krásavica“, ak sme už 
rozpoznali „škaredú starenu“ alebo naopak. Rozum vytvorí ideu, 
na nej skostnateno lipne; oči znova a znova zbiehajú po tých istých 
líniách a my vidíme stále iba to, čo sme vopred mali vidieť. 

Poznanie zabraňuje poznaniu, pravda? 

šiu. Tá prvá je večná a nevýslovná, 
tá druhá je len premietnutím večnej 
pravdy do foriem - cez konkrétne 
historické, geografické a spolo-
čenské podmienky v danom čase 
na danom mieste. Každé pravidlo 
a prikázanie bolo formulované 
s ohľadom na podmienky a s ohľa-
dom na určitý cieľ. 

Náboženské obce ešte po tisíc-
ročiach pokračujú v starých stere-
otypoch, hoci sa už geograficky ako
aj po všetkých ostatných stránkach 
nachádzajú v odlišných podmien-
kach. Nedokázali samostatne rozlí-
šiť formu od obsahu; pretože v se-
be nie sú živí, ale iba živé mŕtvoly; 
pretože svojmu náboženstvu nikdy 
nerozumeli a neprežili ho v živom 
cítení, ale majú ho iba naučené. 

Slepé dodržiavanie pravidiel 
môže ísť tak ďaleko, že popiera aj 
samotný cieľ, kvôli ktorému bolo 
pravidlo pôvodne sformulované. 
Keď Mohamed prikázal nepiť al-
kohol, bolo to v záujme psychic-
kého a fyzického zdravia ľudí. No 
fanatický moslim radšej nechá brata 
chorého, ako by mu mal podať liek 
vylúhovaný v alkohole. 

2 Kognitívnym subjektom je aj 
biologický druh ako celok. Druh 
ako celok má tú výhodu, že sa môže 
množiť a reduplikovať na viac je-
dincov. Ako polysomatická (mno-
hotelová) bytosť si môže dovoliť aj 
experimenty končiace sa smrťou 
a poučiť sa z nich. 

Jedinci biologických druhov, pre-
tože majú obmedzenú výpočtovú 
kapacitu, využívajú prevažne zde-
dené vzorce správania a pri prí-
rodných katastrofách, nečakaných 
udalostiach a náhlych zmenách 
prostredia zomierajú. 

No biologický druh ako celok, 
resp. život ako taký, vďaka svojej 
mnohotelovosti a nepredstaviteľnej 
dlhovekosti mal obrovské časové 
a energetické rezervy a mal mož-
nosť odhaľovať prírodné zákony 
v časovom rozpätí miliárd rokov 
a to ešte paralelne, experimentujúc 
na miliónoch jedincov súčasne. 
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3.  Hodnoty štruktúrujú nediferencovanosť

Kognitívny subjekt musí rozčleniť kontinuum vnemov tak, aby 
toto rozčlenenie bolo účelné, funkčné vzhľadom na jeho cieľ. Musí 
si všímať tie vlastnosti objektov, ktoré sú v tej chvíli relevantné, 
podstatné vzhľadom na jeho hodnotový systém. A vzhľadom na 
rozličné ciele sú účelné rozličné rozčlenenia a rozličné prvky sa 
stávajú podstatnými. 

Je to teda hodnotový systém, ktorý rozčleňuje nediferencovanú 
skutočnosť na objekty, ktoré potom nazývame „reálne existujúci-
mi“; a ktorý vyberá z plnosti vnímania tie prvky, ktoré budeme 
vnímať a tie, ktoré vnímať nebudeme.3 

Na tento podvedomý predvýber faktov upozornil H. Poincaré 
(1913). Ukázal, že ešte aj v základoch takej exaktnej vedy, akou je 
fyzika, stoja etické a estetické hodnoty, ako krása a pod. Z množ-
stva hypotéz, ktoré sa ponúkajú na vysvetlenie empirických dát, 
fyzik bez výčitiek svedomia vyberá jednu a nehanbí sa povedať, 
že je pravdivejšia, pretože je jednoduchšia, elegantnejšia, účel-
nejšia. 

T. S. Kuhn (1981) ukázal, že veda robí takýto predvýber už pri 
voľbe empirických dát, ktoré hodlá alebo nehodlá spracovávať. 
Postupuje teda nevedecky, pretože si vyberá iba niektoré fakty 
s cieľom podporiť a zúplniť už vopred danú paradigmu myslenia. 
Ostatné ignoruje. Až keď sa tlak faktov na nevnímanej strane re-
ality nahromadí, vynúti si kolaps starej paradigmy. Vznik novej 
paradigmy sprevádza definovanie nového pojmového aparátu,
ktorý tú istú realitu štruktúruje úplne iným spôsobom.4,5 

Ako príklad podvedomej selekcie nám môže poslúžiť skúsenosť, 
ktorú iste všetci poznáme. Pri vnímaní ľudskej tváre je dôležité, 
aby sme dokázali rozoznať osoby medzi sebou. Každý Európan má 
skúsenosť, že príslušníci čiernej a žltej rasy mu pripadajú všetci 
rovnakí. To isté však hovoria černosi a Ázijci o príslušníkoch 
bielej rasy! Človek dobre rozoznáva tváre svojich súkmeňovcov, 
inak má ťažkosti. 

Psychológovia vysvetľujú tento jav tým, že na ľudskej tvári sú 
určité podstatné prvky, ktoré sú na rozlíšenie tvárí medzi sebou 
dôležité, dištinktívne. Tieto dištinktívne prvky sú však u každej 
rasy iné. Európan sa sústreďuje na prvky, ktoré sú dištinktívne pre 
Európanov, avšak tie môžu byť u iných rás u každého príslušníka 
práve rovnaké. 

Sústredením vzniká určitý druh slepoty pri vnímaní. Zaujímavé 
je, že túto slepotu, nevhodnosť starých konceptov, sme spravidla 
schopní odhaliť až potom, keď nastane nejaké zlyhanie v praktic-
kom živote, v aplikačnej oblasti. 

Iný príklad. Jeden chemický inžinier vstúpil do archeologického 
múzea a v jednom náleze označenom ako ‚kultový predmet‘ roz-
poznal Voltov elektrický článok. Archeológovia, ktorí sú špecialisti 
vo svojom odbore, nie sú predsa chemici a nemôžu vedieť, kedy 
sa niečo podobá na Voltov elektrický článok. A tak pri mnohých 

3 Porovnaj výroky z Bhagavad-
-Gíty a indických sútier. „Len 
(emocionálnym) ľpením vzniká svet 
(objektov pre nás).“ Odpútanosť je 
nevyhnutná pre nesprostredkované, 
čisté vnímanie. (Radhakrishnan, 
1958; Pataňjali, 1988). 

4 R. P. Feynman (1990) je toho 
názoru, že skutočný pokrok v ma-
tematike, fyzike (a vo vede všeobec-
ne) nespočíva v dokazovaní nových 
viet, ale práve v premene a dozrie-
vaní pojmového aparátu, ktorý nám 
umožňuje uchopiť realitu novým 
a oveľa lepším spôsobom. 

5 Zdá sa, že štruktúra vedec-
kých revolúcií (v zmysle T. S. Kuh-
na, 1981) sa v niečom podobá na 
štruktúru politických revolúcií. 
Exponenti starej paradigmy, ktorí 
celý čas potláčali nové, sa vo chví-
li svojej porážky chcú postaviť na 
čelo a sami viesť spoločnosť novým 
smerom. 

Aj vo vede sa všetko radikálne 
nové môže formovať iba v rámci 
tzv. alternatívnych vied, ktoré sú 
v akomsi disidentskom postave-
ní. Alternatívna medicína (ho-
meopatia, akupunktúra) bola ešte 
v minulých desaťročiach terčom 
neľútostného výsmechu lekárov, 
hoci teraz sú to práve oni, ktorí ju 
chcú robiť vedecky, a najradšej by 
z nej vylúčili tých, ktorí ich do nej 
zasvätili. V súčasnosti takým istým 
procesom prechádza alternatívna 
psychológia (transpersonálna psy-
chológia, psychotronika). A celý rad 
vedných oblastí na svoje zverejne-
nie a využitie ešte len čaká, pretože 
väčšine ľudstva ešte pýcha a zúže-
né vedomie zabraňujú uvedomiť si 
niečo nové. 

Seriózne vedecké experimenty 
(Sheldrake, 1989; Grof, 1985) sú 
nejedným vedcom stále bezmyš-
lienkovite popierané bez toho, že 
by sa unúval informovať sa o nich. 
Svetová akademická veda je kupo-
divu v zajatí akéhosi naivno-mate-
rialistického predsudku, takže sa 
vyhýba diskusii o všetkých jemnej-
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nálezoch stála nálepka ‚kultový predmet‘. Paradoxné je, že špe-
cializácia archeológov v archeológii ich urobila zlými špecialistami 
v ich vlastnom odbore! 6 

Africké domorodé kmene, žijúce na savane, majú vyše sto výra-
zov pre rôzne druhy tráv, Eskimáci práve toľko výrazov pre rôzne 
druhy snehu, lesní obyvatelia tisíce výrazov pre rozličné dreviny 
a púštni beduíni dvesto pomenovaní pre ťavu! Keď Európan príde 
na savanu, vidí na mieste, kde domorodec vidí celý rad rozličných 
bylín, jednoducho iba „trávu“. Tu nejde iba o rozdiel v pomenova-
ní, ale o dve skutočne odlišné vnímania.7,8 Toto rozličné vnímanie 
sa potom zreteľne prejaví v konaní. 

Európan bude vnímať flóru na savane len ako „trávu“ dovtedy,
kým raz jednu z tých tráv zje a priotrávi sa. Od tejto skúsenosti 
sa mu predtým nediferencovaný pojem „trávy“ rozčlení na dva, 
ktoré sa mu navždy vryjú do pamäti. Všimne si, že tu existujú 
prinajmenšom dva druhy trávy, a zapamätá si nejaký dištinktívny 
príznak medzi nimi. Teda objekty sveta vystúpia z nediferencova-
nosti a začnú existovať pre nás až vtedy, keď majú vzťah k niečomu, 
čo je pre nás dôležité. 

Na tento fakt upozornil aj M. Heidegger (1968). Podľa Heideg-
gera veci začínajú pre nás existovať až vo chvíli nejakého zlyhania, 
nedostatku (breakdown) - inak splývajú s pozadím. Všetci vieme, 
že človek začína vnímať svoje zdravie až vtedy, keď ho nemá. Jed-
notlivé telesné orgány si neuvedomujeme dovtedy, kým fungujú 
bezporuchovo. Až keď niektorý z nich zlyhá, uvedomíme si jeho 
existenciu veľmi zreteľne. 

Ako zhrnutie tohto odseku môžeme povedať, že spôsob, akým 
si človek utvára svet okolo seba, je premietnutím jeho hodnotového 
systému. To platí tak o vnímaní, ako aj o konaní. 

Špeciálne pri rozhodovaní si človek problémový priestor utvára 
účelne vo vzťahu k svojim cieľom a vníma iba tie prvky, ktoré sú 
relevantné z hľadiska jeho chcenia. Ako by mohol vyzerať algo-
ritmus, ktorým by si kognitívny subjekt svoj problémový priestor 
pre rozhodovanie dokázal samostatne tvoriť? 

4.  Model umelej inteligencie 

Abstrahujme inteligentný subjekt ako m x n - rozmernú funk-
ciu, ktorá zobrazuje m-ticu vstupov na n-ticu výstupov v prostredí, 
v ktorom má za úlohu prežiť, resp. splniť iný želaný cieľ.

Upozorňujeme, že m,n sú v praxi veľké čísla (105, 106 a viac). 
Ako vstupy (m) si predstavte bunky sietnice oka, ucha, tepelné, 

ších svetoch a bytostiach bez afektu 
a na báze zdravého rozumu; hoci 
tieto sú taktiež materiálne, a tiež 
podliehajú exaktným fyzikálnym 
zákonom. Tieto zákony sa dajú do-
kázať opakovateľnými merateľnými 
experimentami a mnohé z nich sú 
známe, žiaľ, nie našej vede, ktorá by 
vlastne mala stáť na čele výskumu, 
namiesto toho, aby ho nepriamo 
hatila prenechávajúc voľné pole 
pôsobnosti najrozličnejším šarla-
tánom a eskamotérom. 

6 Porovnaj výroky Bhagwana 
Radžníša: „Obmedzenie vedomia 
koncentráciou je existenčná nevy-
hnutnosť. Za to nie je nikto zod-
povedný. Pri tomto obmedzení sa 
však nesmie zostať. Inak sa všetky 
možnosti vedomia strácajú“ (Raj-
neesh, 1982). 

Myslenie je prehľadávanie po-
znaného. Meditácia je vyslobode-
nie z poznaného... „... je to nábeh 
ku skoku do neznáma“. 

Meditácia je proces inverzný 
k mysleniu. Myslenie je proces za-
ostrenia, zúženia vedomia. Mod-
litba a meditácia znamenajú ná-
vrat k celistvosti, zrieknutie sa čiže 
rozšírenie vedomia. 

7 H. R. Maturana (1970) skú-
mal proces vizuálneho vnímania 
u žiab a dospel k takémuto záveru: 
„Čoskoro som si vo svojom hľada-
ní uvedomil, že predmetom mojej 
štúdie farebného vnímania nie je 
štúdia o zobrazení farebného sveta 
do nervového systému, ale že ide 
skôr o snahu porozumieť, akým 
spôsobom sa sietnica (a nervový 
systém) podieľa na utváraní fareb-
ného priestoru pozorovateľa.“ 

8 B. L. Whorf (1956) správne 
upozorňuje, že už samotný poj-
mový aparát jazyka definuje prob-
lémový priestor tak, že sugestívne 
naznačuje určité spôsoby vnímania 
a správania. 
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ťahové, tlakové senzory pokožky; alebo CCD kamery rôznych 
spektrálnych dĺžok, zvukový snímač a pod. Výstupy (n) sú mo-
torické (nejaký druh pohybového ústrojenstva a rúk), ale aj iné 
signály, reč atď. 

Prostredie pozostáva z pestrej škály javov, správajúcich sa podľa 
zákona (množiny pravidiel), ktoré sú však subjektu neznáme. 

Akákoľvek úspešná činnosť subjektu v prostredí predpokladá 
schopnosť predvídania chodu udalostí, schopnosť urobiť všetko, 
čo treba, dostatočne včas.

Schopnosť predvídania a adekvátneho reagovania závisí od mie-
ry poznania zákona, podľa ktorého sa javy v okolitom prostredí 
správajú. 

Prostredie nie je dokonale entropické, ale vykazuje štruktú-
rovanosť, opakovanie, pravidelnosti, zákonitosti. Subjekt bude 
postupovať hľadaním invariantov (večnej pravdy), t. j. bude si 
všímať všetko, čo sa opakuje, čo sa vyskytuje vždy spolu (v čase 
alebo v priestore). Získané hypotézy o invariantoch si sformuluje 
do pravidiel, nazve ich zákonmi a spolieha sa na ne pri predvídaní 
budúcnosti. 

Prírodu uvažujme ako postupnosť totálnych stavov s1, s2, s3... 
v časových okamihoch t1, t2, t3 ... danú rekurentne: 

s0,  s1 = F(s0),  s2 = F(s1)  ...  sk = F(sk - 1) ...

F je funkcia, zákon, ktorý na základe predchádzajúceho oka-
mihu definuje spôsob pohybu (vývoja) v prírode v okamihu na-
sledujúcom. Prírodu sme zjednodušili na mechanisticko-deter-
ministický stroj pracujúci v diskrétnom čase, čo bude pre naše 
ciele irelevantné. 

Ak predpokladáme, že funkcia F, podľa ktorej sa prostredie 
správa, je obmedzená na nejakú špeciálnu matematickú triedu (li-
neárne, kvadratické, polynomiálne funkcie s n stupňami voľnosti), 
je úloha umelej inteligencie riešiteľná v polynomiálnom čase. 

Ak však pripustíme, že v prostredí fungujú nielen polynomiálne, 
ale aj ľubovoľné iné závislosti, potom je úloha umelej inteligencie 
NP-ťažká a jej výpočtová (časovo-energetická) zložitosť je super-
exponenciálna. 

Ak pripustíme, že ľubovoľné dva prvky prostredia na vstupe 
môžu spolu súvisieť, potom počet možných funkcií F je kombi-
natoricky exponenciálny a aj učiaci algoritmus musí tomu zod-
povedať. 

Toto naznačujú všetky doterajšie pokusy o strojové samoučenie. 
Všetky programy, ktoré fungovali v reálnom čase, predpokladali 
štruktúrované prostredie s nízkou entropiou (mierou neuspo-
riadanosti). Funkciu prostredia potom hľadali v zjednodušenom 
tvare (Winston, 1975, 1977). Napríklad perceptrón v podstate 
zodpovedá lineárnej klasterizácii, t. j. predpokladá, že objekty 
vo svete sú lineárne oddeliteľné a dokáže odhaľovať iba lokálne 
súvislosti medzi nimi (Minsky - Papert, 1969). 
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Všetky tie programy, ktoré nekládli ohraničenia na hľadanú 
funkciu, zlyhali na superexponencialite výpočtovej zložitosti. 

Pre náš výpočtový subjekt by totiž teoreticky existovalo jedno 
triviálne riešenie: prehľadať všetky kombinácie svojich vstupov 
vo všetkých časových okamihoch v pamäti, porovnať ich medzi 
sebou a izolovať exhaustívnou metódou spoločný prvok, invariant. 
Exhaustívny algoritmus by vyžadoval milión na milióntu operácií 
alebo podobné ešte vyššie čísla. Teda prostredie je poznateľné, ale 
v nereálnom čase. To by odporovalo definícii inteligencie, pretože
inteligentný subjekt musí byť schopný reagovať na pohyby okolo 
seba včas, t. j. skôr, ako sa stane niečo zlé. 

Ak subjekt obmedzí tvar, v ktorom hľadá funkciu F, na určitú 
zúženú triedu funkcií (závislostí), je schopný odhaľovať jedno-
duchšie zákonitosti a sformulovať si čiastočné poznanie v reálnom 
čase. To potom využíva. Vtedy však môže iba dúfať, aby do hry 
nevstúpila niektorá z tých zložitostne vyšších zákonitostí, ktorých 
si nie je vedomý. 

5.  Vznik automatizovaných vzorcov správania 

Inteligencia, ktorá má k dispozícii ohraničenú výpočtovú a pa-
mäťovú kapacitu, si v súboji s časovou tiesňou vytvorila zefektív-
ňujúci mechanizmus: je to zúženie vedomia alebo automatizovaný 
vzorec správania. 

Inteligencia - buď vďaka tisícročnej skúsenosti, alebo nesmier-
nemu intelektuálnemu úsiliu v čase, keď práve nie je pod existenč-
ným tlakom - odhalí nejaký zákon sveta. V oboch prípadoch to 
urobí za cenu nepredstaviteľného prehľadávania a veľkej energie, 
po nespočetnom množstve pokusov a omylov. 

Potom sa snaží sformulovať svoj objav do ‚minimálneho vy-
jadrenia.‘ To urobí tak, že oddelí relevantné znaky (vstupy a ich 
hodnoty) od nerelevantných. Na rozpoznanie nejakej štandard-
nej situácie (frame, pattern) môže byť (a vďaka malej entropii 
sveta obyčajne aj je) rozhodujúcich len niekoľko špecifických
znakov, hodnôt na niekoľkých málo z bezpočtu vstupných ka-
nálov. Na ostatných potom pri rozpoznávaní tejto situácie ne-
záleží. Pri procese identifikácie štandardných situácií (pattern
matchingu) ich procesor môže „zabudnúť“, „zahmliť“, „zakryť 
závojom“, jednoducho vylúčiť zo svojej pozornosti, z poľa svojho 
vnímania. To je zúženie vedomia. Umožňuje ušetriť čas a energiu 
a teda prežiť. 

Príklad. Náš IQ-automat zistil, že pre identifikáciu predmetu
(situácie) XYZ je rozhodujúce a postačujúce, aby na vstupe č. 11 
a 27 bola vnímaná červená farba, na vstupe 101 zelená a na č. 
1056 zvuková vibrácia frekvenciou 90 Hz. 

Táto vstupná konfigurácia spoľahlivo identifikuje objekt XYZ,
lebo (!) počas procesu učenia (prehľadávania veľkého množstva 
možností) sme sa presvedčili, že v prostredí, v ktorom sa pohy-
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bujeme, neexistujú už žiadne iné objekty dávajúce na vstupoch 
11, 27, 101, 1056 tieto isté hodnoty. Teda štvorica (trigger con-
figuration)

XYZ 
11: červená 
27: červená 
101: zelena 
1056: 90Hz 

je pre XYZ charakteristická. Je zároveň aj minimálna. To zname-
ná, že ak by sme vynechali ktorúkoľvek položku z rámca, mohlo 
by dôjsť k zámene s inými objektmi. Minimálnosť je tu zase vďaka 
tomu (!), že počas procesu učenia sme sa presvedčili, že v prostredí 
sa vyskytujú aj iné objekty, napríklad KLM, ktorý sa prejaví na 
vstupe 

KLM 
11: modrá
27: červená 
101: zelená 
1056: 90 Hz 

Teda práve ‚11: modrá‘ je dištinktívny príznak, ktorý odlišuje 
XYZ od KLM a treba si ho všímať. 

Odteraz si naša abstraktná inteligencia môže dovoliť reagovať na 
XYZ alebo KLM v lineárnom čase. To jej umožňuje reagovať s ma-
ximálnou rýchlosťou a minimálnymi energetickými nákladmi. 

Ak sa napríklad na vstupe objaví ‚11: červená‘, stačí už len overiť, 
či aj ‚27: červená‘, ‚101: zelená‘ a ‚1056: 90 Hz‘. Ak áno, nepochybne 
ide o XYZ. Kontrolou ostatných vstupov netreba strácať čas. Opa-
kovať v časovej tiesni vždy proces učenia, alebo sa zaoberať inými 
vstupmi, v čase keď pozornosť musí byť sústredená na ohnisko 
diania, je nemysliteľné. 

Takéto automatické vzorce reagovania na prostredie sa fixujú
u zvierat ako inštinkty a u ľudí navyše aj ako návyky, na vyššej 
úrovni honosne nazývané „poznatky“. 

Čo však nastane, ak sa prostredie, objekty v prostredí a ich 
vlastnosti náhle zmenia? 

6.  Vrodené spúšťacie schémy u zvierat 

„Podnety vyvolávajúce inštinktívnu reakciu ako prvý opísal 
jeden zo zakladateľov etológie a nositeľ Nobelovej ceny z roku 
1973 rakúsky vedec Konrad Lorenz (1943). Špecifické podnetové
znaky, prvky vrodených spúšťacích schém, ktoré jediné priamo 
vyvolávajú vrodenú odpoveď živočícha, nazval Lorenz kľúčové 
podnety. V pokusoch využil umelé atrapy, ktoré zdôrazňovali pod-
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statné tvary alebo sfarbenie určitej časti tela a vyvolávali vrodené 
reakcie. V tejto súvislosti možno spomenúť pokus z roku 1935 pri 
výskume obranného správania kačíc, husí a kurovitých vtákov 
(napr. bažanty, kury, prepelice). 

K. Lorenza zaujal problém, ktorý znak na tele je najvýznam-
nejší pri vyvolávaní obranného správania pri prelete dravca nad 
pokusným poľom. Pri náhodnom prelete živého dravca (myšiaka 
hôrneho, sokola sťahovavého alebo orla skalného) prejavovali 
kurovité vtáky obranné, strachové a únikové reakcie a okamžite 
vyhľadali úkryt. Keď bádateľ ťahal na lane atrapu dravca nad po-
kusným poľom chvostom dopredu, úteková reakcia sa neprejavila, 
ale atrapa, ktorá sa pohybovala dopredu hlavou, teda v prirodze-
nom letovom obraze, okamžite vyvolala útekovú reakciu. Letový 
obraz dravcov je „krátkokrký“ a „dlhochvostý“. Letový obraz kačíc 
„dlhokrký“ a „krátkochvostý“: 

Tak sa zistilo, že na vyvolanie útekovej reakcie je potrebný ako 
kľúčový podnet jednak smer letu dravca a jednak jeho letový obraz 
s najpodstatnejšou časťou - krátkym krkom. Vrodená spúšťacia 
schéma uvedie do chodu tzv. fixný motorický prejav, v tomto prí-
pade útekovú reakciu“ (Novacký - Czako, 1987). 

Kačice, ktoré svoj mechanizmus reakcie na dravce vyvíjali počas 
miliónročí vo voľnej prírode, nepočítali s tým, že sa v prostredí 
odrazu objaví úplne nový objekt - Konrad Lorenz, a že im bude 
nad hlavami ťahať papierové atrapy. Kačica reaguje výlučne na zá-
klade dvoch relevantných znakov: krížovej siluety a jej orientácie. 
Ostatné je irelevantné, nezaujímavé, nevnímané. 

Preto označíme kačice ako „sprosté“, lebo sa nechajú plašiť 
atrapami. A to je ešte prípad, keď im to prejde ľahko. Je bezpočet 
iných prípadov, keď zvieratá hynú novosaobjavivšími činnosťami 
človeka, na ktoré nemajú vypracované rozpoznávacie a výkonné 
mechanizmy. Zahynú nie preto, že by nemali prostriedky utiecť 
alebo sa brániť, ale preto, že situáciu vôbec nerozpoznávajú a ne-
chajú sa podrezať ako teľce. 

7.  Naučené spúšťacie schémy u človeka 

U človeka sa bežne uplatňuje ten istý mechanizmus. Rozdiel je 
v tom, že u človeka prevažujú nad vrodenými spúšťacími sché-
mami schémy získané vzdelaním. 

Nie že by človek, ako duchom obdarená bytosť, nemal poten-
ciálnu schopnosť sebareflexie, vyslobodenia z podmienenosti

11 Správanie prevažnej väčšiny je-
dincov ľudského rodu po tisícročia 
bolo a doteraz stále je stádovité, t. j. 
obmedzuje sa na preberanie a po-
užívanie vzorcov správania od tzv. 
tvorivých jedincov. 

Takáto deľba práce je na mieste, 
keď vedci preberajú hotové výsled-
ky od svojich kolegov; ale stáva sa 
pohromou, ak sa aplikuje na oblasti, 
v ktorých sa každý musí rozhodnúť 
sám. 

V pozadí všetkých fašizmov, ko-
munizmov, rasizmov, šovinizmov, 
fundamentalizmov a všetkých 
ostatných izmov stojí práve oná 
neschopnosť samostatne rozlišo-
vať, nedostatok tvorivej flexibility
a žalostné zúženie vedomia. 

V minulosti sa nešťastiu pred-
chádzalo inštitúciou úcty k vyšším 
stavom. Šľachta a duchovenstvo 
mali byť okom národa a tí, čo boli 
odkázaní na opakovanie po dru-
hých aspoň vedeli, ku komu sa majú 
obrátiť. Ale v storočí, keď sme už 
podkopali tradičné piliere mrav-
nosti, ale väčšina národa ešte nie 
je kompetentná myslieť samostatne, 
nech nám nebesá pomáhajú. 

Súčasná demokracia je založe-
ná na nepravdivom princípe; a na 
Aténsku demokraciu sa už vôbec 
nepodobá. Princíp, že väčšina má 
pravdu, je očividne nekorektný 
a ignoruje evidentný fakt, že jeden 
vidiaci je platný viac ako zástupy 
nevidiacich. Taká spoločnosť po-
tom sotva môže vyzerať ináč, ako 
keď sa slepí snažia viesť slepých. 

Pravda nemá nič spoločné s kvan-
titou ale s kvalitou. Je viac ako isté, 
že tí najmúdrejší a najušľachtilejší 
budú v menšine oproti masám, kto-
ré sú priemerné. Každá novovznika-
júca pravda dokonca musí byť spo-
čiatku v menšine. Bezcharakterná 
demokracia, ktorá nepozná žiadne 
hodnoty a propaguje čiste počíta-
teľnú kvantitu bez akýchkoľvek kri-
térií na kvalitu, je len nástrojom na 
preferovanie všetkého priemerného 
až podpriemerného a na zahubenie 
všetkého najušľachtilejšieho a naj-
cennejšieho. 

A nie je ani pravda, že by neexis-
tovali kritériá, ako rozoznávať kva-
litu a človeka, ktorý je úcty hodný 
a ktorý by nás mohol viesť od toho, 
kto nie. Ale to by sme museli ve-
dieť používať aj naše duchovné dary 
a naše srdcia, nie vždy len mecha-
nický rozum! 
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vlastných stereotypných reakcií; tragédia je v tom, že on tento 
dar vo svojej nekonečnej duchovnej lenivosti nehodlá používať, 
kým mu nejde o kožu; aj potom len zriedka, ak sa vôbec na svoju 
zabudnutú a dávno zakrnelú schopnosť dokáže rozpamätať. 

V najprimitívnejších prípadoch sa zúženie vedomia prejavuje 
napr. posudzovaním ľudí podľa obmedzeného počtu príznakov, 
ktorých počet sa môže redukovať až na jeden: napr. farba pleti, 
pohlavie, vek, akademický titul, príslušnosť k špecifickej skupine,
národu, vierovyznaniu, politickej strane alebo výška valutového 
konta, obvod poprsia a iné. 

V ďalších prípadoch ide o komplex zložitejších ale inak rovnako 
mechanických spúšťacích mechanizmov. 

V najúctyhodnejšom prípade ide o „súbor poznatkov a pre-
svedčení“ tzv. inteligenta, ktorý je však rovnako nemenný, rigídny 
a mechanický a robí ho prakticky neosloviteľným a kooperácie 
neschopným, akonáhle ide o niečo nové. 

Záver: Myslenie bez sebareflexie je jeden veľký súbor predsudkov. 
Kultivovanie poznania bez sebapoznania vedie k ignorancii. 

8.  Kreativita nad racionalitu alebo srdce nad rozum 

Rozdiel medzi živým duchom a mechanickým rozumom ilustruje 
vtip: Máte na výber medzi dvojo hodinkami. Jedny stoja. Druhé 
sú také, že idú stále päť minút popredu. Ktoré si vyberiete? 

Počítač: Prvé hodinky sú dokázateľne lepšie, lebo ukazujú presný 
čas aspoň dvakrát denne, zatiaľ čo tie druhé nikdy. 

Človek: Vyberiem si tie druhé hodinky. Päť minút si vždy od-
rátam. 

Rozdiel medzi týmito odpoveďami je, že prvá je síce logická, 
ale druhá je kreatívna. 

9.  Zúženie a rozšírenie vedomia 

Proces učenia (tvorenia) je nepomerne časovo a energeticky 
náročnejší ako proces používania (opakovania) už overeného 
vzorca konania. Podľa toho potom inteligentný subjekt funguje 
vo dvoch režimoch: 

(a) režim učenia (tvorivosti) 
(b) režim (mechanického) používania naučeného 

Príroda doposiaľ využívala (a) len vo vývoji druhu ako celku.9 
V správaní jedincov silne prevažovalo (b) nad (a). 

Človek je jediná pozemská bytosť, ktorá má kompetenciu na 
vedomé (b) aj (a) v plnej miere. 

Avšak to, čo sa zatiaľ všeobecne nazýva myslením, je len prehľa-
dávanie pamäte na staré poznatky, t. j. čisté (b). A to, čo sa nazýva 
učením, pre väčšinu znamená len preberanie hotových vzorcov 

9 Minerálne, rastlinné a živočíš-
ne druhy (nie jedinci) sú skutočne 
kognitívnymi subjektami v plnom 
zmysle slova. Na rozdiel od človeka, 
ktorý má individuálnu seba-vedo-
mú dušu, zvieratá nie sú si vedomé 
seba ako jedinci, ale majú vedomú 
tzv. kolektívnu dušu (Abd-ru-shin, 
1990), inak zvanú aj dévická inte-
ligencia (Mac Lean, 1980) alebo 
morfogenetické čiže tvaro-tvor-
né pole (Sheldrake, 1988). Toto 
jemnohmotné a vysoko senzitívne 
pole je spoluzodpovedné za mor-
fogenézu ľudského plodu, ako aj 
genézu všetkých zvieracích, rast-
linných a minerálnych foriem a je 
zároveň zhromaždišťom skúseností 
druhu ako celku. 

To znamená, že ak napríklad 
netopier zomrie v osamelej jasky-
ni na ostrove a nezanechá po sebe 
žiadne potomstvo, jeho skúsenosť 
nevychádza nazmar. Zostane od-
pečatená v morfogenetickom poli 
netopierov a pri určitom kritickom 
množstve takýchto skúseností za-
čína ovplyvňovať správanie druhu 
ako celku. Informácie medzi mi-
nerálmi, rastlinami a zvieratami sa 
dokázateľne prenášajú bez ohľadu 
na hrubohmotný čas, priestor a bez 
akejkoľvek genetickej súvislosti. 
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od druhých ľudí a z tradície, čiže zase len čisté (b). Všetko nové 
je tu vďaka niekoľkým inšpirovaným jednotlivcom. 

Na prechode medzi (a) a (b) pozorujeme dvojsmerný proces: 

I. Prechod od (a) k (b). Samostatné učenie a fixácia naučeného.
Zúženie vedomia. 

II. Prechod od (b) k (a). Odučenie. Rozšírenie vedomia. In-
verzné k I. 

Duchovne neprebudený subjekt trávi život tým, že hromadí 
a fixuje poznávacie vzorce - v lepšom prípade samostatne, v hor-
šom ich iba preberá a opakuje. V oboch prípadoch však prejavuje 
výrazne zníženú schopnosť odpútať sa od svojich intelektuálnych 
schém, zostáva v nich chytený, obmedzený a zrieka sa ich iba 
pôsobením silného vonkajšieho tlaku a trápenia. 

Polointeligenta (alebo počítač), ktorý má v danom prostredí 
naučenú tú správnu množinu ‚kľúčových vzorov‘ a ‚odpovedí‘, 
nemusíte dlhý čas rozpoznať. Bezpečne ho spoznáte až podľa 
jeho neschopnosti vykonať spätný proces II, t. j. odnaučiť sa starý 
vzor a vykonať odznova proces I, čiže samostatne utvoriť nové 
vzorce v novom prostredí. Taký subjekt sa prejaví tým, že v no-
vých podmienkach naďalej reaguje podľa starých pravidiel. Teda 
strojovosťou typickou pre počítač, ktorého program bol vyrobený 
pre situáciu, ktorá sa medzitým zmenila.10

Naopak, duchovne bdejúci subjekt je pripravený k obojsmer-
nému procesu v každej chvíli - reaguje na nové po novom, čo sa 
nazýva odpútanosťou alebo živosťou ducha.11

10. Globálna kríza ľudstva 

Z vyššie uvedených dôvodov ani riešenie globálnych problémov 
ľudstva neleží v oblasti, v ktorej sa ho väčšina ľudstva stále ešte 
snaží hľadať. Riešenie globálnej krízy nie je a nebude možné nájsť 
žiadnym druhom racionálneho hľadania samým osebe. Samotný 
problémový priestor, v ktorom hľadáme, je zle definovaný a rieše-
nie sa v ňom nenachádza, pretože je premietnutím pokriveného 
systému hodnôt.12 Tentokrát už ľuďom nepomôže žiadna chytrosť, 
žiadna ešte dômyselnejšia rekombinácia súčasných spoločenských 
štruktúr ani výmena vládnucej strany - ak si všetci budeme chcieť 
ponechať svoje slabosti. Nevyhnutná je revolúcia srdca!  Ľudia budú 
musieť vrátiť cnostiam ich staré miesta, ktoré im prináležia.13

Jediný fakt, na ktorom sa dokázali zhodnúť účastníci sveto-
vých konferencií o globálnych problémoch ľudstva ([1], [2]) je 
tento: za súčasných ekologických a spoločensko-ekonomických 
podmienok a vzťahov, ktoré sú premietnutím dnes dominujúcich 
etických hodnôt, neexistuje riešenie. Záchrana je možná iba za 
predpokladu, že ľudstvo bude ochotné urobiť presuny vo svojom 
rebríčku hodnôt. Ľudstvo bude musieť postaviť svoj hodnotový 

12 Dnes viac ako inokedy by sa 
svet mal zamyslieť, skôr než bude 
riešiť „dôležité“ otázky bytia, či 
sú tieto otázky vôbec zmysluplne 
formulované. Skôr ako vynaloží 
miliardy na dosahovanie nejakých 
cieľov, mal by sa najprv pýtať, vzhľa-
dom na aké hodnoty by tieto ciele 
mali byť žiadúce. 

13 G. K. Chesterton (1993) vtipne 
poznamenal, že blázon nie je ten, kto 
stratil rozum, ale ten, kto stratil všet-
ko okrem rozumu. Svet blázna nie je 
nelogický. Svet blázna je až prekva-
pivo logický, uzavretý a rozumný; 
všetko je v ňom dobre zdôvodnené. 
Len oproti realite je akosi zúžený, 
ochudobnený a sploštený len na 
niekoľko málo dimenzií.

10 Mechanicky sa teda nesprávajú 
iba stroje. Mechanicky reagujú ľu-
dia, mechanicky a bezcitne fungujú 
úrady. 

11 Text  te j to  p oznámky j e 
z priestorových dôvodov umiest-
nený o dve strany vpredu. 

NADKONFESNÝ ČASOPIS PRE HĽADANIE KRESŤANSTVA V DUCHU A PRAVDE V ZMYSLE JN 4.23,24.ČASOPIS SI MOŽNO OBJEDNAŤ NA: INFO@BDELOST.SK, ALEBO NA 0902-242493.ELEKTRONICKÁ (PDF) PODOBA ČASOPISU JE ZASIELANÁ BEZPLATNE - STAČÍ POSLAŤ VAŠU E-MAILOVÚ ADRESU.VIAC O ČASOPISE: WWW.BDELOST.SK.16. strana Listy Bdelosť č.2, apríl 2005 LB0504-4



systém znova z hlavy na nohy: s duchovnými hodnotami hore 
a materiálnymi dole. 

Globálne podmienky sa zmenili, a to celkovou technologic-
kou a duševnou zrelosťou ľudstva, ako aj preto, že Modrá planéta 
vstupuje do vyžarovacieho poľa iných kozmických síl (Bailey, 
1947, 1957; Abd-ru-shin, 1990). Staré vzory správania už nie sú 
adekvátne v novej situácii a vedú ku kolapsovým stavom. 

Ak ľudstvo nebude chcieť vystúpiť zo svojej slepoty a nebude 
ochotné používať svoje duchovné schopnosti dobrovoľne, budú to 
hromadiace sa globálne katastrofy, ktoré ho k rozšíreniu vedomia 
donútia nedobrovoľne a bolestivo.14 

PRAMENE:

14 Čínsky znak pre slovo ‚kríza‘ sa 
skladá z dvoch znakov: ‚nebezpe-
čie-šanca‘. V tomto období kvalita-
tívneho zlomu je ľudstvo vystavené 
tlakom, ktoré preň znamenajú veľké 
nebezpečie, ale aj šancu na nebývalý 
vnútorný rast. 
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