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Otevřený dopis  panu Andreji Babišovi, 
předsedovi vlády České republiky v demisi  

ze dne 15. května  2018 
 
 

 
 
Vážený pane předsedo vlády v demisi,  
 
 
obracím se na Vás podobně jako na všechny Vaše předchůdce ve funkci předsedy vlády od 
roku 2006 s žádostí, abyste posoudil oprávněnost sankcí, které stát vůči mně tehdy přijal kvůli 
tomu, že jsem se v letech 2001 – 2009 angažovala v zájmu prosazení rovnoprávného 
postavení České republiky v Evropské unii. Vycházela jsem při tom z dobré víry, že se mohu 
spolehnout na záruku občanských svobod, jak jsou explicitně vyjádřeny v Listině základních 
práv a svobod Ústavy České republiky, a dbala současně na to, abych svým jednáním 
neporušila zásady demokratické výměny názorů, ať už s nejvyššími ústavními činiteli našeho 
státu nebo občany, které jsem se pokoušela oslovit články v denním tisku nebo brožurami, 
které jsem při příležitosti referenda o vstupu České republiky do Evropské unie a prvních 
voleb do Evropského parlamentu vydala k tématu reformy evropských institucí a evropské 
integrace (Evropské království, kde jsi?, Jak zachránit společnou Evropu, Evropské 
vykřičníky a jejich doplněné souhrnné vydání – Zdravým rozumem proti evropské mašinérii).  
 
Jelikož jsem za svoji činnost nebyla nikdy obžalována či trestně stíhána, nejedná se o sankce 
v pravém slova smyslu, ale přímo o perzekuci, která je v rozporu s právním systémem našeho 
státu. Pokud se přesto provádí, může se tak dít pouze skrytě, tj. v rámci utajovaných 
skutečností. Nejde jen o to, že šedá zóna práva, která tak vzniká, devalvuje pojem svoboda a 
tzv. svobodnou společnost mění v říši strachu, ale především o to, že se tak děje proto, aby se 
na veřejnost nedostaly podstatné připomínky k současné společnosti. Tedy to, co dává smysl 
demokracii jako společenskému uspořádání, které je přímo založeno na participaci,  aktivním 
přístupu k životu a soutěži myšlenek. Skutečnost, že představitelům naší země přesto stojí za 
to dávat v sázku důvěryhodnost tohoto politického systému, naznačuje, že nehraje s veřejností 
otevřenou hru. Projevuje se to i v otázce lidské evoluce – jedné z nejrychleji se rozvíjející, pro 
každého člověka mimořádně zajímavé oblasti vědeckého výzkumu. K tomuto tématu mne 
přivedla moje specializace na zdravotní tělesnou výchovu a zájem o evoluci vzpřímenosti. 
Nemohu proto mlčky přecházet to, že o člověku budoucnosti se hovoří jako o 
„technologickém artefaktu“, nikoli živoucí bytosti, to, když se v odborné literatuře hovoří o 
konci lidského věku, nebo to, že o vzniku lidského druhu se nejnověji uvažuje až od doby 
70.000 let před současností. Je sice pravda, že ta větev lidského rodu, která se až do této doby 
považovala za živočicha, se teprve uvědomila jako myslící bytost. Co platí pro ni, neplatí však 
pro většinu světové populace, která si je svého lidství vědoma přinejmenším 5 miliónů let. A 
to jsou věci, které je podle mého názoru třeba si dnes vyjasnit.  
 
K zakladatelské větvi lidského rodu patří nejen český národ, ale i obyvatelé řady dalších zemí 
sdružených dnes v Evropské unii. Domnívám se proto, že otázka původu člověka a lidské 
evoluční perspektivy je navýsost aktuální, navýsost evropské a navýsost politické téma. 
Nerada bych, aby můj dopis vyvolal v někom touhu mstít se tomu, kdo jako napodobitelská 
větev lidského rodu není sám schopen vývoje, a snaží se proto zabránit v tom i příslušníkům 
větve zakladatelské respektive jejím potomkům žijícím v současnosti. Vycházím z toho, že 
nic jako konečné řešení v těchto citlivých záležitostech neexistuje, nehledě na to, že 
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podobnými pokusy lidstvo již prošlo a vždy splakalo nad výdělkem v podobě zvěrstev, 
s nimiž se soudný člověk nemůže ztotožnit bez ohledu na to, jaké k tomu měl kdo důvody. Na 
druhé straně ti, kdo dnes hovoří o konci lidského věku, velmi dobře vědí, že usilují právě o to, 
byť jinými prostředky, takže my jako autentičtí lidé nemáme dost dobře jinou možnost než na 
to zareagovat a vyvést je z omylu, pokud jde o představu těchto lidí, že mají vyhráno. To je 
zhruba druhý účel mého dopisu – upozornit na evoluční kontext současného období světového 
vývoje a to, že jako lidé schopní dalšího vývoje se o svoji budoucnost musíme zasloužit a jako 
jeden z lidských druhů existujících v současnosti si ke svému dalšímu vývoji vytvořit 
optimální podmínky.   
 
Doufám, vážený pane premiére v demisi, že již z tohoto úvodu je zřejmé, že zdánlivě jen 
biologické téma lidské evoluce je jen jiný způsob vyjádření toho, na co jsem poukazovala 
v souvislosti s přistoupením naší země k Evropské unii – že tento krok bude pro naši zemi 
přínosem a bude i v zájmu tohoto společenství pouze v případě, že naší zemi stejně jako všem 
ostatním bude zaručeno rovnoprávné postavení, že toto společenství bude demokratické nejen 
deklaratorně, ale fakticky, a že pod záminkou harmonizace práva nebude nikomu bráněno 
v tom, aby se vyvíjel v souladu se svojí přirozeností, národní tradicí a dnes mohu doplnit, že i  
fylogenetickým původem. Pojem přirozenost jsem nepoužila náhodou, neboť od založení 
moderní filozofie v antickém Řecku je předmětem soustavného zpochybňování. Ačkoli 
současná věda nashromáždila již dostatek důkazů o tom, že jde o zásadně chybný koncept, 
neboť lidský mozek, jak se vyvinul v průběhu lidské evoluce je natolik pozoruhodný, že 
člověk s veškerým svým věděním a technikou by něco takového nedokázal vymyslet, natož 
v pravém slova smyslu vytvořit, což je vlastně odedávna ambice lidí přesvědčených o tom, že 
člověk jako rozumová bytost by měl fungovat a dále se vyvíjet jen prostřednictvím své mysli. 
Informační společnost se tomu na první pohled blíží rozvojem tzv. virtuální reality, doufám, 
že se však shodneme na tom, že by šlo jen o poněkud chabou náhražku za plnohodnotný 
lidský život nehledě k tomu, že virtuální svět sám o sobě nezajistí základní existenční potřeby 
ani provozní stránku společenského a individuálního života, takže v konečném důsledku je to 
jen velmi účinný prostředek vytváření nového druhu závislosti, která zasahuje jinak zdravou 
populaci a formuje lidskou mysl způsobem, který – alespoň mně osobně – nepřipadá nijak 
zvlášť povznášející a perspektivní. V celé věci jde o čas, neboť společenské procesy, které 
byly v Evropě nastartovány proto a tak, aby nahradily přirozenost tzv. specificky lidským – 
terminus technicus - pokročily jednak velmi daleko a jednak prostoupily každodenním  
životem většiny obyvatelstva,  takže u nich lze předpokládat určitou setrvačnost. Nerada bych 
se dočkala toho, že lidé budou jednou přihlížet vlastnímu konci a oplakávat zaživa sami sebe 
jako již bývalé nositele života na této planetě. Propad kvality sémě života od konce druhé 
světové války  naznačuje, že jednak nemluvím do větru a jednak to, že konec lidstva 
v biologickém slova smyslu  nemusí být vůbec daleko.      
 
Doufám proto, vážený pane premiére, že pochopíte, proč Vám tento dopis zasílám jako 
otevřený, a že Vás nepřekvapí, že je poněkud delší, než kdybych Vás žádala pouze o to, 
abyste prošetřil oprávněnost na mne uvalené perzekuce. Z doby, kdy jsem se obracela na Vaše 
předchůdce, mám kromě toho dost zkušeností na to, abych věděla, že na podobné žádosti se 
neodpovídá, a s žádostí tohoto druhu bych Vás již rozhodně neobtěžovala. Na výzvu ve 
prospěch zachování člověka jako svébytného druhu živého organismu však doufám odpovíte.    
 
Jelikož občané naší země nemají tušení o tom, že v našem současném státě je vůbec možné, 
aby někdo byl pronásledován za to, že samostatně myslí, v další části svého dopisu popíšu, 
jak podle mých zkušenost funguje systém perzekuce a jak poznamená život člověka, který se 
stal jeho obětí. V této souvislosti zmíním i důvody, které mne přivedly k tomu, abych se jako 



 

 
 

3

soukromá osoba vyjadřovala veřejně k politickému dění v naší zemi. V další jeho části se jako 
člověk, který neprošel proměnou mysli – tzv. obratem – přesněji řečeno tuto možnost nepřímo 
odmítl, když mu byla nabídnuta – se pokusím vysvětlit, v čem vidím příčiny současné krize 
nejen lidstva, ale přímo i lidství. Proto tedy stručný exkurz do historie řecké antické 
společnosti, kdy byly  položeny nejen ideové základy toho, co přes značné výhrady členských 
států a stále více i obyvatelstva zavádí do společenské praxe Evropská komise, současně však 
byly promarněny předpoklady, které mohly posunout člověka do další – již třetí etapy jeho 
evoluce. Jelikož jsem se své názory snažila podložit i teoreticky, dospěla jsem k určitým 
závěrům, které jako celek mohou působit jako návrh hospodářsko-společenské reformy 
současného státu, s nímž bych Vás ráda seznámila rovněž. V poslední části dopisu najdete 
ucelený, nicméně stále jen rámcový  pohled na lidskou evoluci, neboli to, jak podle mých 
poznatků a názorů vznikl člověk jako druh. Jedná se sice o hypotézu někoho, kdo není přímo 
specialistou v oboru evoluční biologie či jemu příbuzném, jedná se však o první ucelenou 
hypotézu lidské evoluce, a proto mi doufám prominete, jestliže obsah této části mého dopisu 
nebude mít vždy formální úroveň prací odborného charakteru.          
 
To je na úvod vše a vlastní obsah tohoto dopisu, jak jsem právě stručně charakterizovala jeho 
zaměření, najdete v příloze. Na tomto místě bych Vám, pane premiére v demisi, ráda ještě 
poděkovala, že mému dopisu budete věnovat náležitou pozornost, stejně jako jeho účelu, 
který bude výslovně zmíněn v jejím závěru.  
  

                                               
 
 
V Praze dne 15. května  2018                                                   PaedDr. Olga Chválová, CSc. 
 
 
 
 
 
Příloha 1x: str. 4 - 81   
 
 
 
 
Na vědomí: občané České republiky a ústavní činitelé:   
 
                   1. prezident republiky  
                   2. předsedové Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky  
                   3. předsedové parlamentních politických stran  
          
                   a z vděčnosti a s poděkováním  
                   Pavel Telička, poslanec a místopředseda Evropského parlamentu 
                    
                 
                          
PaedDr. Olga Chválová, CSc. 
Tylovická 207 
155 21 Praha 5 - Zličín  
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ŽIVOT BEZ LIDSKÝCH PRÁV  
  
Od první poloviny roku 2005 jsem se ze strany některých svých dlouholetých kolegů či 
představitelů veřejné moci setkávala s jednáním, které neodpovídalo dosavadním vztahům a u 
těch druhých bylo v rozporu s jejich úředním pověřením. Tehdy poprvé jsem to pocítila jak 
v oblasti svého profesního uplatnění, tak mně způsobené nezanedbatelné finanční újmě. 
V této době jsem ještě netušila, že by mohlo jít o perzekuci, v každém případě to byl však 
zlom v mém životě a to, co se stalo tehdy, se od té doby v různých obměnách opakovalo dále 
a mělo pro mne stále závažnější důsledky. A tak je tomu dosud.   
 
Že  jde o perzekuci a jak je uplatňována, jsem pochopila až časem. Právním předpokladem 
perzekuce, již následně zajišťuje Bezpečnostní informační služba, je rozhodnutí o odnětí 
ústavní záruky ochrany lidských práv. Podle zákona jej může přijmout pouze prezident 
republiky nebo předseda vlády, přičemž dohled nad jeho výkonem – vlastní perzekucí – 
přísluší Úřadu vlády. Rozhodnutí o odnětí ústavní záruky ochrany lidských práv se nesděluje, 
takže dotyčný nemá tudíž možnost bránit se ani proti jeho věcným důvodům, a jako člověk 
bez jakýchkoli práv ani proti jeho hmotným důsledkům. Stát, který se honosí respektem 
k individuální svobodě a lidským právům a operuje jimi i v mezinárodních vztazích, má 
logicky eminentní zájem na tom, aby nikdy nevyšlo najevo, že sám nezávislé myšlení 
potlačuje a používá k tomu skrytě likvidační praktiky. Systém perzekuce jako celek je proto 
odsunut mezi utajované skutečnosti. Z toho vyplývá i to, že rozhodnutí o odnětí lidských práv 
je v zásadě nevratné. Účelem výkonu perzekuce je vystavit dotyčného tak velkému tlaku, aby 
se psychicky co nejdříve zhroutil a nejlépe spáchal sebevraždu. K tomu směřují i scénáře, 
jimž je tato osoba vystavena. Jedním z nich je již samotný systém perzekuce. Hlavní úlohu 
v ní nesehrává totiž ani tak ona bezpečnostní složka státu, ale ti z občanů, kteří se na její 
popud uvolí dotyčnému škodit. Zákon je nazývá pomáhajícími osobami, což samo o sobě je 
výsměch významu slova, které upozorňuje na něčí nouzi. Nemusím jistě zdůrazňovat, že tito 
lidé neposkytují onu „pomoc“ z přesvědčení, ale ze zištných důvodů. Dalším kolečkem 
v tomto systému jsou soudy. Jejich úkolem je zajistit, aby se perzekuované osobě nedostalo 
nikdy spravedlnosti a pomáhající osoby dosáhly právě toho prospěchu, pro který si zlovolným 
a nezřídka protiprávním jednáním vytvořily předpoklady. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, 
že tito lidé se chovají jak psi puštění ze řetězu.    
 
Jelikož úkolem soudu je postarat se též o to, aby náklady řízení nesla vždy pronásledovaná 
osoba, je nakonec tím, kdo ony všeho schopné a ke všemu ochotné platí za to, že ji poškodili. 
Přežít ve zdraví rozhořčení a pocit bezmoci z toho, že něco takového je vůbec možné, není 
skutečně snadné, neboť pronásledovaný člověk nikdy neví, kdo z jeho okolí, jakým způsobem 
a v jakém okamžiku mu obrazně řečeno vrazí kudlu do zad. Nemůže se dokonce spolehnout 
ani na rodinné příslušníky či přátele. Pokud Bezpečnostní informační služba zjistí, že někdo 
z nich má snahu pronásledovanému pomáhat - a to vzhledem k moderním sledovacím 
technikám pro ni nebude nejspíše nijak obtížné – tohoto člověka osloví a dá mu jasně najevo, 
že kdyby v tom chtěl pokračovat, doplatil by na to sám. Již to, že mohl být kontaktován, je 
pro každého dostatečným upozorněním, že pro stát není neznámou osobou, a situace, v níž 
vidí perzekuovanou osobu, natolik odstrašujícím příkladem, že jen těžko mohu někomu 
zazlívat, že si nedá říci takříkajíc po dobrém. Řada lidí se kromě toho stane pomáhající 
osobou bez oficiálního zmocnění, a to na základě zdánlivě nevinné žádosti o takovou či 
onakou službu. Žádná služba, která je v rozporu s jeho obvyklým vztahem k druhému člověku 
či oficiálním pověřením, není však tak docela nevinná. Proto se také ten, kdo si dříve či 
později uvědomí, s kým se zapletl a že by to pokračovalo, bojí se ale odepřít tuto neformální 
spolupráci, uchýlí se zpravidla k tomu, že s pronásledovaným přeruší kontakt či smluvní 
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vztah. Mně se pak těžko vysvětlovalo klientům, proč nemám bankovní účet, proč jsem na 
nějakou akci nedodala slíbené propagační letáky nebo proč mi vypověděla spolupráci firma, 
která zprostředkuje zaměstnanecké benefity. Jeden nejmenovaný orgán místní samosprávy 
zrušil kvůli mně dokonce nadstandardní službu, již o své vůli kdysi zavedl v zájmu občanů ve 
své evidenci. Pokud si někdo myslí, že se tak napříště vyhne podobným žádostem, 
samozřejmě se mýlí. Očistit veřejný prostor může pouze zrušení systému, který počítá 
s lidskou špatností a strachem.   
 
Jako předseda vlády jste, pane premiére, zřejmě jediným člověkem v naší zemi, který má 
celkový přehled o tom, jak stávající systém perzekuce od svého zavedení po roce 1989 
poznamenal celkové klima v naší zemi, kolik lidí se stalo jeho obětí a s jakými následky. 
Úlohu kontrolního orgánu Bezpečnostní informační služby svěřuje sice zákon Parlamentu 
České republiky, příslušná parlamentní komise nemá však právo nahlížet do jejích spisů. 
Členové této komise tedy vědí, že nějaké kauzy probíhají, nikoli ale to, co se 
s pronásledovanými osobami děje. Nemohou tudíž zakročit, kdyby jejich pronásledování 
přesáhlo únosnou míru. Co je však únosná míra, jestliže cílem systému perzekuce  je umlčet 
pronásledovanou osobu pokud možno jednou provždy, a všichni v něm jsou hodnoceni podle 
toho, jak se jim to společně daří?   
 
Ke škodám, které systém perzekuce působí v naší zemi, je kromě toho třeba připočíst i to, že 
pronásledované osoby se nemohou uplatnit odpovídajícím způsobem ve své profesi. V mém 
případě konkrétně tím, že lidé působící v mém oboru, jímž je zdravotní tělesná výchova, 
nemají možnost seznámit se s metodou, kterou jsem objevila v roce 2004, nemohou sledovat, 
jak se vyvíjí a přispívat k tomu již sami, že již 15 let není součástí vzdělání budoucích učitelů 
tělesné výchovy, neboť úvazek, dojednaný v roce 2009 s jednou z kateder Fakulty tělesné 
výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze zmařilo pouhé vyslovení mého jména před 
nejmenovanou personalistkou, že tato metoda není podrobena výzkumu, a pokud na základě 
mého upozornění Bohuslavu Sobotkovi jako předsedovi vlády dnes již ano, pak bez mé účasti 
jako její autorky a v zásadě jediného člověka, který má s tímto cvičením praktické zkušenosti. 
Škody tak dopadají na všechny, kteří by této metody cvičení mohli využít při péči o své 
zdraví, o úsporách pro státní rozpočet ani nemluvě.  
 
Na oscilačně-antigravitační metodě, o níž tu hovořím, není zajímavé jen to, že je českým 
know how a světovým unikátem, ale především to, že má co říci k lidské evoluční 
perspektivě. Oslovuje totiž problémy, jejichž příčiny souvisí s akcelerací vzpřímenosti  
fylogenetického předchůdce člověka na počátku druhé etapy lidské evoluce a v důsledku toho 
i s tím, že v lidském organismu se zatím nevyvinuly mechanismy, které by ho chránily před 
destruktivními účinky gravitace. Problémy s pohybovým systém se zdaleka netýkají jen hůře 
disponovaných jednotlivců, ale naprosté většiny populace. S komputerizací způsobu života  u 
nových generací již od útlého věku se situace ještě výrazně zhorší. Není sice pochyb o tom, že 
podobně problematické jevy podněcují pokrok v jiných oblastech – v daném případě 
medicíny, farmacie, fyzioterapie i tělovýchovy. Opatření, která stát přijímá k nápravě, jsou 
však nejen finančně nákladná a s výjimkou tělovýchovy prohlubují závislost na cizí pomoci. 
Jak odbornice na zdravotní tělesnou výchovu navíc vím, že narušení vývoje dětského  
pohybového systému je v mnoha případech tak zásadní, že je takřka nemožné, aby přes 
veškerou snahu všech kolem z nich vyrostli relativně zdraví lidé.      
 
S jednáním, které odpovídá výše zmíněnému účelu mé perzekuce, jsem se setkala poprvé 
v první čtvrtině roku 2005.  Česká asociace sportu pro všechny, pro niž jsem více než 20 let 
pracovala jako expertka na zdravotní tělesnou výchovu a lektorka 1. třídy, přerušila se mnou 
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spolupráci sotva 4 měsíce poté, kdy jsem díky mimořádným zdravotním účinkům nově 
připravené lekce rozpoznala v jejím pojetí prvky nové metody zdravotního cvičení – 
oscilačně-antigravitační metody vyrovnávání funkčních poruch pohybového systému. 
Zmíněná asociace vydala k němu na můj popud metodické DVD zachycující jeho vznik. Na 
to, že se děje něco mimořádného, mne proto upozornilo to, že jej nezačala běžným způsobem 
propagovat a usnesením Výkonného výboru jej učinila fakticky neprodejným. Z běžných 
250,- Kč pro své členy zvýšila jeho cenu na 500,- Kč.  Přerušení této spolupráce mělo pro 
mne finanční důsledky, byly však nesrovnatelné s tím, jaké mi přinesl přístup Odboru 
informování o evropských záležitostech Úřadu vlády k administraci projektu, s nímž jsem 
uspěla v grantovém řízení vyhlášeném Úřadem vlády pro rok 2005. V rozporu se svým 
pověřením dohlížet na řádnou realizaci grantových úkolů bránil v mém případě všemožnými 
obstrukcemi tomu, aby se mi projekt podařilo vůbec uskutečnit. Z dopisu vysoce postaveného 
úředníka Úřadu vlády z roku 2013 vyplývá, že tento odbor dostal za úkol postupovat tak, aby 
mohl projekt odmítnout co do výsledku. Pro mne by to znamenalo vrátit celou dotaci ve výši 
1.577.600,- Kč, ačkoli by byla již vynaložena. Zachránilo mne před tím to, že masivní 
obstrukce přišly již v prvních dnech po zahájení realizace projektu, takže jsem byla schopna 
na to včas reagovat. Díky tomu se mi podařilo splnit projekt beze zbytku, i když se nepodařilo 
zabránit ve všech případech tomu, aby mi jednáním příslušného odboru s mými smluvními 
partnery za zády přesto nevznikla značná újma. Budu-li konkrétní – někteří zpracovali svoji 
část projektu v rozporu s instrukcemi, které dostali ode mne tak, aby jejich práce nesplňovala 
kritéria pro uznání co do výsledku, takže mi nezbylo než jimi zpracovanou část projektu 
předělat. Jiní zdržovali předání faktur, abych je nestihla proplatit do termínu účetní uzávěrky. 
Další otáleli s odevzdáním příspěvků pro sborník ze závěrečné konference, takže vážně 
ohrozili termín vydání sborníku, což by bývalo vedlo k nesplnění projektu jako celku a dva ze 
4 expertů překročili navíc předem dohodnutý rozsah příspěvků. Místo 4 stran textu dodali po 
termínu stran 15, což zvýšilo náklady na tisk sborníku a překlady do angličtiny o více než 
100.000,- Kč. Účelem tohoto dopisu není vysvětlovat, jak je možné, že jsem mohla být 
zažalována Úřadem vlády pro škodu na státním rozpočtu 261.020,- Kč a ve svém odvolání 
z 28. dubna 2013 proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 z 11. července 2011 vyčíslit 
mně vzniklou újmu na 518.748,- Kč. Hlavní podíl na rozdílu, o němž svědčí částka v můj 
neprospěch podle žaloby a v můj prospěch podle mého odvolání, má to, že Odbor 
informování o evropských záležitostech neuznal z formálních důvodů oprávněnost jedné 
kategorie výdajů, jejichž vynaložení bylo pro realizaci projektu naprosto nezbytné. Vzhledem 
k tomu, že projekt jako celek co do výsledku nakonec přijal, dluží mi dodnes Úřad vlády 
207.000,- Kč za tu část projektu, která souvisí právě s touto kategorií výdajů. Faktem rovněž 
je, že moje finanční spoluúčast na realizaci projektu se v důsledku postupu zmíněného odboru 
Úřadu vlády zvýšila ze 7,9%, k nimž jsem se zavázala, na 31,4 %. A rovněž to, že vedoucí 
Úřadu vlády, když jsem ho na tyto nesrovnalosti upozornila dopisem z 22. června 2006 a 
vysvětlila, jak k tomu došlo, se mne v první chvíli zastal a přislíbil, že vyúčtování projektu 
bude uzavřeno podle mnou dodaných podkladů. Svůj vstřícný postoj změnil poté, kdy 
ředitelka výše zmíněného odboru musela přiznat, že jednala na základě určitého pokynu, o 
němž vedení Úřadu vlády nemělo do té doby tušení. To, že pracovníci Odboru informování o 
evropských záležitostech se v souvislosti s vyúčtováním mého projektu nejspíše obohatili na 
můj úkor, nebo to přinejmenším měli v úmyslu, patří zřejmě tak nějak k věci. Soudím tak 
alespoň z toho, že část korespondence ve fázi vyúčtování mi byla zasílána bez čísel jednacích, 
přičemž k položkám, které tento odbor neuznal a zahrnul je do vratky, měl ode mne k 
dispozici veškeré účetní doklady.  
 
Předpokládám, že pokyn, jímž se řídil Odbor informování o evropských záležitostech, vzešel 
z Evropské komise. V letech 2002 – 2009 jsem se zasazovala o rovnoprávné postavení naší 
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země v Evropské unii. Vedlo mne k tomu nejen to, že reforma evropských institucí, 
připravovaná v souvislosti s jejím rozšířením o země někdejšího východního bloku, 
směřovala k oslabení tohoto principu, ale i to, že výsledek studené války byl vnímán a 
prezentován jako vítězství západu. Jako národ a země jsme se tím ocitli v roli poražených, na 
něž se zákonitě nepohlíží jako na rovnocenné partnery. Nechtěla jsem, aby se tento vztah 
přenesl do budoucnosti a poznamenal negativně postavení generací, které budou vyrůstat již 
v nových společenských podmínkách. Prosazení rovnoprávnosti jsem považovala za 
prostředek získání potřebného respektu a tím i ukončení studené války smírem. Vzhledem 
k očekávanému počtu nárůstu členů by již nestačilo řešit problém těžkopádnosti a 
zdlouhavosti společného rozhodování jen prostřednictvím institucionálních mechanismů, ale 
bylo třeba přistoupit k hlubší a komplexnější reformě, která by na jedné straně rozhodování 
zefektivnila a posílala postavení evropské vlády, současně by jí ale dodala demokratickou 
legitimitu, která evropskému procesu chybí od samého počátku integračního procesu. Pro nás 
jako tzv. posttotalitní zemi měla demokratizace Evropské unie zvláštní význam. Bez toho 
bychom totiž z jednoho totalitního systému přešli jen do jiného. Zlatá klec působí sice zprvu o 
něco sympatičtěji než železná, s odstupem času pálí však o to víc. Je nastraženou pastí a lidé 
mohou vyčítat jen sami sobě, že nebyli dost chytří, aby se nenechali nalákat jako vosa na med.   
 
Tento svůj pohled na věc jsem se pokusila vysvětlit české politické reprezentaci, již jsem 
poprvé oslovila otevřeným dopisem z 16. dubna 2002. Rámcově jsem v něm představila již i 
dva náměty, které reagovaly na problematické stránky současného politického systému – a 
sice princip rovnosti individuálních svobod a emisně podložené antipeníze. Oba tyto náměty 
respektují individuální svobodu jednotlivce, demokratický charakter společnosti a tržní 
principy ekonomiky, a proto je nelze považovat za něco, co snad ohrožuje základy 
současného státu a podle Ústavy České republiky by mohlo být vyloženo jako právní důvod 
k zásahu státu proti mé osobě. S výjimkou Miloše Zemana jako předsedy vlády na tento dopis 
nikdo nezareagoval. Jednání, na něž jsem byla pozvána a proběhlo s jedním z poradců pana 
premiéra, ztroskotalo na tom, že odvoláním na mezilidské vztahy, jsem položila důraz na 
společenskou a tím nepřímo i morální stránku lidské podstaty, neboli aspekty, které se 
z pojmu individuální svoboda zcela vytrácejí. Z vyjádření poradce pana premiéra bylo zřejmé, 
že možnost prolomit zásadu nedělitelnosti individuální svobody nepovažuje vedení země za 
politicky průchodnou. To mohu na jedné straně chápat, nikdo již ale neříká, jak se s tím mám 
jako občan demokratického státu vyrovnat.  
     
V březnu 2004 jsem otevřeným dopisem oslovila též Romana Prodiho, předsedu Evropské 
komise. Učinila jsem tak sice především kvůli budoucímu postavení přistupujících zemí 
v Evropské unii a na rozdíl od dopisu českým politikům jsem v něm zdůraznila rizika, která 
by pro společný evropský prostor představovaly vnitřní rozpory, apatie obyvatelstva a 
negativismus či přímo odpor vůči integraci, představila jsem v něm však i oba výše zmíněné 
náměty. Nedělala jsem si sice iluzi, že otázka rovnoprávného postavení naší země zde patří ke 
zvláštním prioritám, věřila jsem však, že zaujme můj zájem o uplatnění Evropské unie ve 
světovém vývoji. Společensky motivovaná korekce individuální svobody by pak mohla být 
pochopena jako předpoklad politických možností, které by se před Evropskou unií otevřely, 
kdyby se pokusila prosadit tyto náměty v celosvětovém měřítku. V té době jsem ještě 
nevěděla, že cíle Evropské unie vyplývají z jejího myšlení jako Sapiens² a co to znamená 
v praxi. Jako většina lidí jsem z evropské integrace vnímala jen dobový kontext odpovídající 
situaci po skončení studené války. Svým dopisem jsem dala najevo nejen poměrně zásadní 
neznalost filozofického pozadí evropské integrace, ale též to, že jsem jednou z oněch 
přirozeně uvažujících bytostí, které vycházejí z aktivního postoje k tomu, co vidí na vlastní 
oči, z pocitů, které to v nich vyvolává a jejichž mozek to vše přetavuje v jednání, jehož 
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účelem je uvést okolní svět do souladu s vlastním nitrem. Lidé tohoto druhu jej vnímají jako 
něco obecně lidského, od čeho se odvíjí shoda mezi lidmi na zásadní celospolečenské otázky.  
 
V době, kdy si evropští racionalisté již téměř oddechli, že nad přirozeným myšlením – 
přinejmenším v nových členských zemích - konečně zvítězili, s překvapením zjistili, že stále 
žije. A to nikoli jen v životních projevech konkrétních lidí, ale v myšlení, které jimi 
vytvořenou společenskou realitu dokáže převést v praktické politické závěry, které jsou 
pravým opakem toho, než zamýšleli. Aniž bych se chtěla přirovnávat k níže jmenovaným, 
opakuje se příběh Mistra Jana Husa a Jana Ámose Komenského, kteří oba byli potrestáni za 
to, že know how, považované za evropské, propojili s vlastním, humanistickým pohledem na 
život. O tom, že můj dopis neskončil v koši, svědčí poděkování od předsedy Evropské komise 
a ujištění, že byl pečlivě prostudován a některých námětů bude i využito. Pokud by se snad 
někomu zdálo, že své osobě, dopisu předsedovi Evropské komise a v něm uvedeným 
námětům přikládám přílišný význam, ráda bych připomněla, že necelé dva měsíce potom - 
v květnu 2004 - došlo k odvolání Pavla Teličky z postu prvního českého komisaře v Evropské 
komisi. Tato neobvyklá a v jeho případě naprosto nepochopitelná událost nebyla veřejnosti 
nikdy vysvětlena. Až s odstupem několika let jsem si s hrůzou uvědomila, že důvodem mohlo 
být to, že po svém nástupu do funkce ředitele odborů pro vztahy s Evropskou unií při 
Ministerstvu zahraničních věcí České republiky v dubnu roku 1995 mne v srpnu téhož roku 
přijal do jednoho z nich. Ten, komu jde o hodně – a to je  rozhodně případ Evropské komise - 
neponechává nic náhodě. Již to, že mne pan Telička znal osobně a něco z mé dokumentace 
z konkurzního řízení ho zřejmě zaujalo natolik, že se rozhodl mne přijmout, mohl být pro 
Evropskou komisi postačující důvod k tomu, aby se nepřála, aby viděl zblízka do evropských 
karet. Černého Petra dala však samozřejmě do rukou české vládě. V mém případě mělo stačit, 
abych prostřednictvím perzekuce měla tolik starostí sama se sebou, že mne přejde chuť 
zabývat se veřejnými záležitostmi. To se sice podařilo, nikoli však proto, že jsem začala mít 
potíže, ale proto, že podpisem Lisabonské smlouvy ztratilo mé další angažmá v otázce 
rovnoprávného postavení České republiky v Evropské unii smysl. Je možné, že Evropská 
komise zprvu jen monitorovala moji činnost a pro perzekuci se rozhodla až v okamžiku, kdy 
zjistila, že do povědomí veřejnosti bych se mohla dostat jako autorka nové metody 
zdravotního cvičení. Tomu odpovídá její začátek na půdě České asociace sportu pro všechny. 
Obstrukce při realizaci grantového projektu, podaného v srpnu 2005 po zamítnutí Smlouvy o 
Ústavě pro Evropu ve Francii a Nizozemí, byly z tohoto hlediska logickým pokračováním 
perzekuce zahájené již předtím a do doby, než bylo zaangažováno Vedení Úřadu vlády, 
prováděné zatím jen pokoutně.    
 
EVROPSKÁ BUDOUCNOST JE I BUDOUCNOST ČESKÁ 
              
Labutí písní mých evropských aktivit byla Alternativní koncepce reformy evropských 
institucí, zaslaná 8. února 2008 všem členům obou komor Parlamentu České republiky při 
příležitosti zahájení procesu ratifikace Lisabonské smlouvy. Bylo to svým způsobem 
s křížkem po funuse, neboť šlo již jen o formální stvrzení výsledku jednání, která proběhla 
v letech 2000 – 2002 na půdě Konventu o evropské budoucnosti, v podobě Smlouvy o Ústavě 
pro Evropu smetena v roce 2005 ze stolu Francií a Nizozemím a po skončení dvouletého 
moratoria z roku 2005 s drobnými úpravami oprášena a velice  brzy poté předložena 
členským státům k ratifikaci. V návrhu Alternativní koncepce reformy evropských institucí 
jsem vycházela z toho, že oběť, již v nadnárodním společenství utrpí historicky vzniklé 
národní státy na své suverenitě, musí být vyvážena tím, že nadnárodní celek nabídne všem 
zakládajícím členům stejnou možnost uplatnění. K tomu je třeba se znát a vzájemně se nikoli 
trpět, ale respektovat, omezit na minimum důvody animozit a vnitřních konfliktů a vytvořit 
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podmínky pro intenzivní komunikaci napříč evropským prostorem. Tuto představu ideálně 
naplňuje princip rovnosti individuálních svobod a z něho jsem i vyšla. Jeho uplatnění by 
vedlo k zeštíhlení evropské agendy podle horizontálního dělení na sféru individuální svobody 
a sféru společné působnosti a účelné hierarchizaci evropského prostoru podle potřeb, které 
vycházejí primárně zdola. Odtud by také vycházel systém evropkých voleb – přesněji řečeno 
vysílání delegátů pro zastupování nižších úrovní pro konkrétní otázky na vyšších až po 
ustavení řádné, efektivní a transparentně fungující evropské vlády. Navrhla jsem rovněž jiné 
pojetí Evropského parlamentu – malého sboru reprezentantů parlamentů členských zemí 
s legislativní pravomocí.  Evropská unie potřebuje podle mého názoru ve svém čele 
charismatickou osobnost - svého prezidenta znalého mentality obyvatelstva členských zemí - 
s pravomocí zastupovat Evropskou unii navenek.   
 
S křížkem po funuse nebyl však grantový projekt z roku 2005. Nesl příznačný název 
Evropská budoucnost je i budoucnost česká a jeho účelem bylo sjednotit českou politickou 
reprezentaci k diplomatické ofenzívě na podporu demokratické reformy evropských institucí. 
V té době byl na ni dva roky čas a uspět v tom by znamenalo dosáhnout právě toho, co jsem 
postrádala bezprostředně po skončení studené války – uzavřít tuto kapitolu evropských dějin 
smírem. Odbor informování o evropských záležitostech se však postaral o to, že se ho 
nezúčastnila žádná z parlamentních politických stran, takže část projektu pro politiky 
proběhla nakonec na úrovni expertů a zástupců několika mimoparlamentních stran. Účelem 
projektu bylo umožnit české politické reprezentaci porovnat demokratický formalismu, 
k němuž směřovala reforma evropských institucí, s principy zdravě koncipovaného 
nadnárodního společenství. Rozhodující slovo v tomto projektu neměli však politici,  ale 480 
studentů středních škol – v nadcházejícím volebním roce poprvé již i voličů. Jejich úkolem 
bylo vyplnit jednak dotazník týkající se evropských institucí a jednak napsat slohovou práci 
na téma „Aby se mi v Evropské unii líbilo“. Dotazník vyplňovali studenti dvakrát – nejprve 
před přednáškou, ve které jim byla v obecné rovině představena problematika uspořádání 
nadnárodního společenství zdůrazňující kvalitu vzájemných vztahů a vnitřní soudržnost - a 
ještě jednou po ní. Ve výsledcích dotazníkového šetření se dle očekávání projevil vliv 
proevropské mediální propagandy. S výsledky práce studentů byli politici seznámeni na 
semináři, kde si tento dotazník vyplnili rovněž. Poté se diskutovalo o bodech, ve kterých 
došlo u studentů k názorovému posunu. Na druhém semináři si politici vyslechli nejlepší 
slohové práce studentů, vybrané formou soutěžní přehlídky na školách, a setkali se s jejich 
autory. Všechny výstupy projektu byly shrnuty do sborníku, vydaného pro závěrečnou 
konferenci, pořádanou pro diplomaty ostatních členských zemí, nejvyšší české představitele a 
zástupce Evropské komise. Vyjma zástupce posledně jmenované instituce se konference 
nezúčastnil nikdo z cirka 200 pozvaných, a i ona proběhla nakonec na nižší než plánované 
úrovni. Ačkoli výše zmíněný odbor Úřadu vlády odpovídá za propagaci grantových úkolů, 
v případě tohoto projektu přistoupil k tomuto svému úkolu právě opačně. S jistotou to mohu 
říci, pokud jde o zmaření již dohodnutého zahájení konference předsedou vlády, a jediná jsem 
nebyla přizvána na konferenci, kde výsledky svých projektů představovali všichni ostatní 
řešitelé grantových úkolů z toho roku. Kdyby se bývalo podařilo, aby zájem o uskutečnění 
tohoto projektu ve svých zemích projevili jejich zástupci zúčastnění na konferenci, 
představitelé těchto zemí by si před dalším kolem jednání o Lisabonské smlouvě vytvořili 
silnou pozici k tomu, aby prosadili takovou reformu institucí, která by korespondovala s tím, 
co ve svých slohových pracích vyjádřili studenti - generace, jíž měla patřit budoucnost.   
  
Příznivou okolností bylo i to, že v polovině roku 2006 se u nás konaly parlamentní volby. 
Doufala jsem, že projekt pomůže zmírnit rozpolcenost názorů na české politické scéně na 
evropskou integraci a předvolební kampaň k této otázce povedou politické strany tak, aby 
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získaly mandát od obyvatelstva pro diplomatickou ofenzivu v zájmu demokratizace 
evropského prostoru. Pamětníci si jistě vzpomenou, že v rozporu s výsledky vyústily tyto 
volby v ustavení Topolánkovy vlády přeběhlíků, což neobyčejně vyhrotilo napětí na domácí 
politické scéně, a v konečném důsledku přineslo pád českého předsednictví Evropské unii. 
Nejsem jasnovidec, abych věděla, co se stane. Od okamžiku, kdy namísto Jiřího Paroubka – 
skutečného, byť velmi těsného vítěze voleb – pověřil prezident Klaus  sestavením vlády 
Mirka Topolánka, který neměl příliš šancí získat v parlamentu potřebnou většinu, apelovala 
jsem na představitele parlamentních stran, aby pro nadcházející období vytvořili silnou 
stabilní vládu. K tomu se schylovalo na přelomu července a srpna, kdy médii probleskla 
zpráva o připravovaném jednání ODS s ČSSD. Jakýsi neviditelný skřítek zasáhl tehdy proti 
tomu tak pohotově, že tato jednání zmařil ještě předtím, než vůbec začala. Moje politická 
činnost v tomto období se tak rozšířila o glosování událostí na domácí politické scéně, vždy i 
s apelem na nadcházející české předsednictví Evropské unii.  
 
Inspirace z reforem vlády Mirka Topolánka se spojila s principem rovnosti individuálních 
svobod a emisně podloženými antipeněz a dala vznik návrhu komplexní hospodářsko-
společenské reformy moderní společnosti. Na počátku roku 2008, kdy naše země se ujala 
předsednictví Evropské unii a nedlouho potom vypukla světová hospodářská krize, bylo tak 
k dispozici její koncepční řešení. Pád českého předsednictví o několik měsíců později 
považuji proto za novodobý Mnichov, který jsme si spískali sami, a předzvěst dnešní 
rozpolcenosti obyvatelstva v jednom. Nic tak moc se sice nikomu nestalo, zůstala však pachuť 
z břídilství těch, kteří si vlastní branku spletli s cizí.         
 
Vrátím-li se k úloze Odboru informování o evropských záležitostech Úřadu vlády v mé 
perzekuci, je zřejmé, že i když jeho postup, pokud jde o bojkot projektu Evropská budoucnost 
je i budoucnost česká,  nebyl legitimní, nebyl ale ani zcela svévolný. Nezprošťuje jej to sice 
odpovědnosti za to, že vykonáváním perzekuce bez příslušného zmocnění se dopustil 
několika trestných činů -  zneužití pravomoci úřední osoby, porušování cizích práv a nejspíše 
i vlastizrady. Nic na tom nemění ani to, že rozhodnutím o odnětí ústavní záruky ochrany 
lidských práv mé osobě předseda vlády přikryl zpětně jeho postup a zdání legitimity celé věci 
dodal později i soud rozhodnutím ve sporu s Úřadem vlády v můj neprospěch. A to v tuto 
chvíli pomíjím otázku toho, zda vůbec si může veřejná instituce dovolit někoho z občanů 
vědomě poškozovat. Újma, která mi byla způsobena nezákonným postupem v době, kdy jsem 
ještě disponovala plnohodnotným občanskoprávním postavením, nemůže být podle mého 
názoru považována za legitimní. Proto věřím, vážený pane předsedo vlády v demisi, že 
alespoň za Úřad vlády dáte tuto záležitost co nejdříve do pořádku.  
                    
Když se stát postaral, abych si nemohla vydělávat díky svému odbornému know how tam, kde 
by to bývalo mělo největší smysl – v oblasti vzdělávání tělovýchovných odborníků -  a něčím 
jsem se živit musela - rozhodla jsem se propagovat svoji metodu na podnikatelské bázi. 
V roce 2010 jsem si pronajala od Autovars, a.s. prostor na Libeňském mostě, který nedlouho 
předtím uvolnila Olga Šípková, a pokusila se vybudovat z něj vzorové pracoviště pro 
naplňování koncepce aktivní péče o pohybový systém. To, že jsem o tuto provozovnu po roce 
přišla kvůli dluhu na nájmu, může vypadat jen jako podnikatelský neúspěch. Postupně bylo 
ale stále zřejmější, že Autovars tomu napomáhal, jak mohl a že od počátku počítal s tím, že 
mu mnou zrenovovaná provozovna spadne do klína. Nechci unavovat detaily jako jeden 
úspěšný a jeden neúspěšný pokus o vyplavení provozovny, kdy účast správce objektu na něm 
byla zcela nepochybná, či překvapivý nezájem třicítky zdejších zaměstnanců o využití 
dárkového poukazu v hodnotě 1.500,- Kč na osobu, věnovaného jim jako kompenzace za 
nepohodlí v době rekonstrukce. Varováním, že za poskytnuté služby by stejně museli zaplatit, 
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jim dalo vedení najevo, že si nepřeje, aby jich využili. Nezpochybňuji právo Autovars na 
vypovězení smlouvy, ale to že nedodržel dohodu přijatou na úrovni předsedy představenstva, 
že otázka dluhu na nájmu se bude řešit komplexně až ke konci roku 2011 v návaznosti na to, 
jak se v právě začínající nové sezóně projeví efekt propagace provozovny a jejího programu 
za první rok jejího fungování.  
 
Když jsem zmínila, že lidé napomáhající perzekuci se chovají jako psi puštění ze řetězu, 
nebylo to přesné. Jsou jako hyeny. Přiživují se na zbytcích toho, co nechali ti před nimi. Svým 
příchodem jsem umožnila Autovars zdvojnásobit prospěch z jím vlastněného prostoru, neboť 
díky mně se nejen  vrátil tělovýchovným účelům a mohl být pronajat, ale mohl zde díky 
úpravám, které jsem z 80% financovala já, ponechat asistenční službu, kterou sem přestěhoval 
po odchodu Šípkových. Autovars jako předkladatel smlouvy o pronájmu antedatoval dodatek 
k nájemní smlouvě prokazující moji účast na rekonstrukci a rovněž její nezbytnost. O 
vyrovnání za moji část investice nechtěl po vypovězení nájemní smlouvy ani slyšet a nesplnil 
ani své závazky vyplývající z tohoto dodatku. Když jsem své nároky vznesla písemně, 
zažaloval mne pro dluh na nájmu a jako důkaz předložil nájemní smlouvu – avšak bez příloh 
prokazujících můj nárok na vyrovnání. Soud přesto vyhověl žalobě v plném rozsahu, můj 
návrh na vzájemné vyrovnávání pohledávek nevzal v úvahu a vynesl rozsudek. Vzhledem 
k chybějícím přílohám nájemní smlouvy tím porušil § 103 a 104 Občanského soudního řádu o 
podmínkách řízení, což byl  dostatečně silný právní důvod k tomu, abych se proti tomuto 
rozsudku odvolala.  
 
Se vším zařízením, které mi teď nebylo k ničemu, a naprosto bez peněz, neboť do provozovny 
a jejího zařízení jsem investovala zhruba 1,200.000,- Kč, jsem se ocitla doslova na ulici. Vím 
proto, co je pokušení sebevraždy, když se perspektiva, že člověk završí své životní dílo, 
změní ze dne nad den ve vyhlídku, že do konce života nemá reálnou možnost splatit, co mu 
půjčili jeho přátelé, nebo co dluží někomu jinému. A vím také, co to je ocitnout se na prahu 
totální rezignace na vlastní život a co by se stalo, kdybych se nepřenesla přes okamžik, který 
o tom rozhodoval. V době vynesení tohoto rozsudku jsem znala již soudní verdikt ohledně 
sporu s Úřadem vlády, takže každá rána palicí do zdí mnou vybudovaných zvukově 
izolovaných, architektonicky unikátních maséren, které boural nový nájemce před mýma 
očima, byla jako hřebík zatloukaný do mého srdce. A právě měsíc poté – v prosinci 2011 - se 
poprvé ozvala společnost Esprit Bohemia, s.r.o., vydavatel časopisu Perfect Woman s 
nabídkou reklamy za 33.600,- Kč.  Odmítla jsem ji a rovněž v únoru 2012, kdy se tato 
společnost se svojí nabídkou ozvala podruhé. Její obchodní manažerka si však vyžádala 
schůzku, s níž jsem souhlasula proto, aby viděla, v jak neutěšené situaci se nacházím a dala 
mi již s prominutím pokoj.  Na tomto jednání budila však dojem, že jejich časopis chce 
propagovat moji metodu - a tomu odpovídala i upravená nabídka původní reklamy. Po velkém 
rozmýšlení jsem na spolupráci přistoupila, neboť nic by mi tehdy nepomohlo více než 
rozšíření povědomí o mé metodě cvičení. Výsledek byl tento: Esprit Bohemia uveřejnila 
reklamu bez odkazu na mé webové stránky v rozsahu původní nabídky, tj. bez soutěžního 
sloupku, který mne přivedl ke změně postoje. Tuto chybějící část ujednání o spolupráci 
odmítla uveřejnit, a to i v dalším čísle, takže za tohoto stavu neměla pro mne ona „reklama“ 
žádný finanční efekt. Problémem se stalo, jak ji zaplatit. Můj návrh na vyrovnání formou  
poradenství společnost odmítla a vyfakturovala tzv. plnou cenu za reklamu - 109.000,- Kč. 
Krátce poté dala věc k soudu a žádala smluvní pokutu ve výši 300% plné ceny reklamy. 
Nebýt soudu, který v odůvodnění rozsudku uvedl, že s touto záležitostí nechce mít nic 
společného, jsem nemusela zaplatit požadovaných 497.654,- Kč, ale pouhých 159.958,- Kč. 
Částku podle rozsudku uhradil bývalý manžel výměnou za to, že jsem mu prodala svůj podíl 
na chalupě v Krkonoších. Přišla jsem tak o pojistku po rozvodu, že ve stáří nezůstanu bez 
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přístřeší. Přiznávám, že v záležitosti s Esprit Bohemia jsem nebyla dost opatrná, spolehla jsem 
se na ústní ujednání a nevěnovala pozornost Všeobecným obchodním podmínkám, které jsem 
obdržela současně s objednávkou. Nejraději bych proto na tuto příhodu zapomněla. Lépe než 
jí nemohu však doložit, co mám na mysli hyenismem. A to nejen ze strany společnosti 
pozoruhodného názvu Esprit Bohemia, s.r.o., ale i toho, kdo řídí moji perzekuci.        
 
Možná je jen náhoda, že rozsudky ve všech čtyřech soudních sporech, jejichž jsem se od roku 
2006 stala účastníkem, a ve všech případech vyzněly v můj neprospěch, byly vyneseny 
v průběhu roku 2013 během tří měsíců. Stejně tak to ale mohl být jen další útok na moji 
psychickou integritu, neboť právě tak jsem prožívala beznaděj, která z nich na mne padala. 
Nejhorší nebyly kupodivu ty, které pro mne měly závažné finanční důsledky, ale rozsudek ve 
věci, v níž jsem byla sama žalobcem a na rozdíl od ostatních nebylo na mé straně sebemenší 
pochybení. Tento spor jsem iniciovala proto, abych po zahájení činnosti v provozovně 
Rotunda – centrum pro pohybový systém - dala najevo, že si nemíním nechat líbit šikanu, o 
níž šlo v tomto případě ze strany jednatele firmy Počítačová pohotovost, s.r.o., a to krátce po 
prvním, úspěšném  pokusu o vyplavení nedávno otevřené provozovny. Ve sporu šlo o to, že 
Počítačová pohotovost neprovedla opravu tiskárny v termínu podle zakázkového listu a ani 
náhradních, které jsem s ní dohodla. Při pokusu o převzetí nejspíše již znehodnocené tiskárny 
na základě odstoupení od smlouvy se mne jednatel firmy pokusil podvést bezvadným 
zkušebním tiskem pořízeným v mé nepřítomnosti a v mé přítomnosti jej odmítl zopakovat. 
Z předchozí komunikace s ním jsem věděla, že opravu neprovedl, takže se jednalo o náhradu 
již škody na tiskárně v případě, že ji prokáže zkušební tisk. Nepochybovala jsem proto, že 
tento spor vyhraji. Soud – při vší úctě – se dopustil raději podvodu, než aby nedodržel jednu 
ze zásad systému perzekuce, že pronásledovaná osoba se nemůže domoci práva. V rozporu s 
§ 48 Občanského soudního řádu přeformuloval žalobní návrh tak, aby měl záminku přisoudit 
mi náhradu soudních výloh, i když spor jako takový jsem vyhrála. Aby se žalovaný vyhnul 
náhradě vzniklé škody, dal tiskárnu do soudní úschovy, aniž však musel prokázat stav 
tiskárny, jak vyplývalo z rozsudku. Mé odvolání proti tomu soud zamítl. To byl i důvod, proč 
své pravomoci překročil ten pracovník BIS, který mi zásahem do mého počítače znemožnil, 
abych mohla odvolání vytisknout a podat včas bez toho, aby trpělo nedostatky. Celá kauza se 
pak nesla v duchu dohadování, zda odvolání může či nemůže být zamítnuto pro zmeškání 
lhůty, jestliže jeho včasnému podání v tištěné podobě zabránila tzv. vyšší moc. Soudu by 
samozřejmě velice vyhovovalo, kdyby jím provedená úprava žalobního návrhu nevyšla nikdy 
najevo. Z finančního hlediska byl tento spor bagatelní. Pro mne se stal nakonec velice 
významný, neboť díky neveřejné příponě u souboru s odvoláním jsem získala důkaz, že za 
mými potížemi stojí bezpečnostní složky státu. Pomohlo mi to čelit paranoi, jíž snadno 
podlehne člověk, který si je vědom něčeho nekalého ve svém okolí, neví  ale, odkud to 
přichází a proč.   
         
Vynesením oněch 4 rozsudků však moje perzekuce a úloha Autovars v ní stále ještě 
neskončila. Písemnosti související s odvoláním proti rozsudku v této věci mi soud zasílal tak, 
aby se mi jako člověku bez trvalého bydliště, evidovanému pouze místním úřadem,  nedostaly 
do rukou. Ve dvou případech se na tom podílel Autovars, na jehož adresu - v rozporu 
s adresou pro doručení, kterou jsem udala soudu – zaslal soud 2 ze 4 písemností, které se 
týkaly odvolací fáze řízení. O tom, že převzal výzvu k jejich vyzvednutí na poště, mne 
Autovars samozřejmě nevyrozuměl, Na nedoručení druhých dvou písemností se podílel místní 
úřad, který mi rovněž nepředal příslušné výzvy.  V té době byly veškeré písemnosti určené 
lidem v jeho evidenci zakládány do desek a vydávány pracovnicí podatelny, takže je 
vyloučeno, že by se nedopatřením ztratily. Aniž jsem o tom měla tušení, odvolací řízení tak 
bylo zastaveno. To – vzhledem k nesplnění podmínek řízení – by muselo vyznít v můj 
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prospěch. Vrcholem bylo, když po nabytí rozsudku právní moci podal Autovars návrh na 
exekuci, ačkoli věděl, že o zastavení odvolacího řízení jsem se nemohla dozvědět, a  neučinil 
ani to, co mu ukládá zákon - nevyzval mne ke splnění závazku. Exekuce je již něco, z čeho 
sám nemá přímý prospěch, a proto nemám obavy, že bych mu snad křivdila, když si myslím, 
že v celé záležitosti – oficiálně či neoficiálně - figuroval jako pomáhající osoba. Škoda, již mi 
způsobil Autovars, a.s., nespočívá tedy jen v tom, že mu již osmým rokem plyne bezdůvodný 
zisk, ale i v navýšení mých závazků o cca 260.000 Kč na nákladech exekuce, uvalené na 
základě právně pochybného exekučního titulu. Je možné, že Autovars,a.s. by se býval spokojil 
se získáním zrenovované provozovny a neměl v úmysl zajít až k exekuci. Jenomže jezinku 
nezajímá, kolik prstíčků jí kdo podává s radostí a že při dalším okusování ruky se mu to již  
zajídá. Pokud je něco skutečně nedělitelné, je to čest, poctivost a další drobnosti, o nichž se 
dnes soudí,že jsou jen pro hlupáky.        
 
S nezapomenutelnou nabídkou rezervačního systému přišel ještě pan Tomáš Jelínek. Svůj 
závazek nikdy nesplnil, přístupu k mým webovým stránkám neopomněl však zneužít ke 
znehodnocení jejich skriptu. Perzekuce pokračovala mařením mé snahy o rozšíření 
pracovních aktivit spoluprací se sportovními kluby, domy seniorů a v poslední době stojí 
nejspíše za blokováním objednávek produktů, které inzeruji na svých webových stránkách. 
Jinými slovy státu nestačí působit mi jen újmu. Nemenší péči věnuje i tomu, abych měla 
potíže své závazky splatit.    
 
Vím, pane premiére, že Vám nesděluji nic, co byste nevěděl, neboť na perzekuci dohlíží Úřad 
vlády. Připomínám to pouze proto, abych dokázala, že nemluvím do větru, když tvrdím, že 
systém perzekuce v naší zemi je skrytou formou likvidace státu nepohodlných osob. Mohu 
mluvit o štěstí, že v mém případě to nezašlo až tak daleko. V tomto dopise se vyjadřuji i 
k otázkám, o nichž jsem v době, když jsem oslovila předsedu Evropské komise, příliš 
nevěděla. Za to, že se to změnilo, vděčím paradoxně jak perzekuci, tak někdejšímu nezájmu 
našich politiků o diskusi vztahující se k rovnoprávnosti naší země v Evropské unii.  Člověk, 
který se v dnešní době zasazuje o něco tak základního jako demokratické fungování 
společenství, ve kterém žije, má samozřejmě snahu pochopit, proč se o to nestarají nejvyšší 
představitelé jeho země. Je mi známo, že jednání s Evropskou komisí nejsou jednoduchá, 
nicméně svoboda – motto tohoto dopisu – se snadno ztrácí a těžko získává zpátky. Úsloví, 
podle něhož „demokracie není sice dokonalá, ale nic lepšího nikdo zatím nevymyslel“, není 
jen potměšilý alibismus, pro dnešní dobu tak typický, ale také výzva pro každého, kdo nemá 
hlavu takříkajíc jen pro klobouk. Hrubě se mi nelíbí, jak ústy některých českých médií a 
známých osobností, o zahraničních ani nemluvě, stavíme sami sebe po bok stalinismu a 
hitlerismu a své rodiče a prarodiče tím pasujeme na zločince nebo nebetyčné hlupáky. Těmi 
po dvou světových válkách během pouhých 30 let a světové hospodářské krizi mezi nimi 
nemohl být nikdo, kdo si po skončení druhé světové války přál změnu. Osud naší země byl 
kromě toho předejmut na konferencích o poválečném uspořádání Evropy. To, čemu se říká 
politická korektnost, možná velí nehovořit o těchto všeobecně známých faktech. V tom 
případě postrádám však politickou korektnost alespoň v tom minimu, jímž je dodržování 
smluvních závazků mezi členskými státy. Mám na mysli situaci bezprostředně po skončení 
negociací v prosinci 2002, neboť v lednu a únoru roku 2003 některé původní členské země 
vyhlásily omezení volného pohybu osob pro kandidátské země nad rámec ujednaný při 
negociacích. Neslyšela jsem jediného českého politika, že by se  proti tomu ohradil. Nejde o 
to, že by snad na tom stálo naše bytí a nebytí. Ve slušné společnosti se však takovéto věci 
nedělají. I kdyby snad byly předem dohodnuty kvůli uklidnění veřejnosti v cílových 
členských zemích, i naše obyvatelstvo si snad zasloužilo určité ohledy.   
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Pokud bylo ke vstupu do Evropské unie třeba nějaké přípravy, měla podle mého soudu 
spočívat v tom, že si dáme do pořádku sebevědomí tím, že ke své historii zaujmeme vlastní 
postoj. Postoj lidí, z nichž každý sám za sebe si umí přiznat, v čem se v minulé době 
zpronevěřil sám sobě, prožil si lítost nad tím, co mohl dělat jinak, ale neudělal, a slíbil si, že 
v nové době bude jednat vždy již tak, aby se nezpronevěřil sám sobě. Já sama jsem tehdy 
velmi litovala toho, že jsem připustila něco tak pokořujícího, jako říkat před výborem KSČ a 
potom na stranické schůzi, proč vstupuji do strany, ačkoli všechno ve mně křičelo, že nechci. 
Tak nějak jsem si alespoň prožila v listopadových dnech euforické odevzdávání stranické 
knížky na schůzi KSČ, uspořádané vlastně jen kvůli tomu. S ní jsem za sebou nechala strach, 
který jsem měla jako interní aspirantka a posléze i odborná asistentka na Fakultě tělesné 
výchovy a sportu, že když budu stále jen odmítat nabídky svého školitele na vstup do strany, 
uškodím si tím. Vybavil se mi ale i hlasitý povzdech mého otce, který sám ve straně nikdy 
nebyl, že my s bratrem budeme do ní muset již vstoupit, či můj vzdor jako 11-iletého dítěte, 
které při okupaci sovětskými vojsky prožilo hrůzu z nočního dunění tanků na ulici a 
pochopilo, že je to konec radostného období, které prožívali jeho rodiče. Nvzdory normalizaci 
jsem už nikdy neřekla svým učitelům či profesorům soudružko a soudruhu. Nenašel se jediný, 
kdo by si na mne kvůli tomu stěžoval mým rodičům nebo svým nadřízeným, takže jsem ji i 
ustála bez úhony včetně toho, že jako dcera nestraníků jsem byla bez protekce přijata na 
vysokou školu. Myslím proto, že je nejvyšší čas, abychom se na svůj minulý život podívali 
s nadhledem a bez upjatosti těch, kteří byli tehdy byli nespokojeni úplně se vším a dnes 
naopak všemu tleskají, jako by též nebylo co vylepšovat.    
 
Říci svému školiteli, proč nechci vstoupit do strany, jsem se však neodvážila a připravila se 
tak o příležitost, abych se z dětských střevíčků vyzula a dospěla ještě před Sametovou 
revolucí. Snad jsem v tom pomohla alespoň několika studentům, na jejichž kruhovou schůzi 
SSM jsem byla vyslána jako již kandidátka KSČ, jejímž stranickým úkolem byla práce ve 
Fakultním výboru SSM. Nechuť studentů ke schůzi byla přímo hmatatelná a tomu odpovídal i 
zápis, který mi předali. Řekla jsem jim, že takový cár papíru nechci a ať to udělají pořádně. 
Byli překvapeni, že co jim  procházelo až dosud, najednou nestačí, a s nešťastnými obličeji 
řekli tu nejdůležitější věc z celé schůze – že je jim proti mysli a že musí dělat něco, co 
nechtějí. „Tak proč to neřeknete?“, zeptala jsem se jich a na fakultním výboru jsme se pak 
dlouze bavili o tom, co s tím. Spěli jsme ke změně a listopad 1989 nám vzal šanci k ní dozrát. 
Nechci unavovat banalitami. Přesto si myslím, že právě z nich – nikoli vzletných hesel a 
falešných pravd - se skládá život, v němž nakonec vždy jde jen o to, kdo jaký jsme. Před 
sebou i ostatními.       
 
SOUKROMÁ REVOLUCE  
 
Transformace, jíž procházela naše společnost po roce 1989, ukázala na tolik problematických 
aspektů toho, že s odvoláním na individuální svobodu se nepožaduje, aby honba za novými 
příležitostmi byla vyvážena určitou odpovědností za lidsky přiměřené chování, že jsem 
považovala za nutné se nad tím zamyslet. Osobně mne zaskočila bezuzdnost, s níž se rozmohl 
a byl otevřeně propagován kult sexuality a násilí. Vadilo mi to kvůli dětem, které byly ještě 
malé, ale okolní svět již vnímaly. Přemýšlela jsem o tom, jak by se vyrovnaly s tím, kdybych 
se snažila usměrňovat nápor nové doby na život své rodiny, a zda na to mám právo, protože 
děti by se tím odlišily od většiny ostatních, pro něž nejdůležitější věcí v životě se stalo 
značkové oblečení a počítačové hry. Z života jedno po druhém mizela dosud samozřejmá 
pravidla soužití a někdy s čistou radostí, jindy přespříliš horlivě a mnohdy nanejvýš 
odporným způsobem se lidé začali poddávat živočišnosti, již chápali jako své osvobození. 
V požitcích a radovánkách nacházeli smyl nového životu. Přes určitou ostražitost jsem 
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chápala, že je pro člověka užitečné, když si uvědomí, že vedle oné mírné, společensky 
bezkonfliktní stránky má  sobě i něco zvířeckého, co potřebuje poznat, aby se s tím mohl tím 
správným způsobem vyrovnat a nalézt si pro sebe tu správnou polohu. Vše tedy zapadalo 
nakonec do sebe tím nejlepším způsobem dohromady, vyjma dvou věcí: drzosti, s níž lidé 
pohybující se v horních patrech společnosti se začali chovat tak, jako by ti, které reprezentují 
a měli by jim jít příkladem, nebyli ani lidmi, a téměř až posedlostí stále něco měnit. Dnes, 
když mé vrstevnice odcházejí do důchodu hned po dosažení příslušné věkové hranice, 
slýchám od nich, s jakou úlevou se zbaví stresu, který na ně padal ze stále rostoucí záplavy 
papírování připomínajícího někdy až šikanu. Měli možná pravdu ti, kteří bez velkého 
přemýšlení nad společností zlomili nad ní hůl hned na počátku, stát se pro ně stal nepřítelem 
číslo jedna a začali s ním - omlouvám se za ten výraz – bezostyšně  „vyčůrávat“. Ani jedno 
nebylo v pořádku, otázkou však  – jako vždy – však bylo, co s tím.   
 
Moralizování v tak uvolněné  společnosti, jakou jsme nyní, nebyl vhodný způsob, jak 
upozornit na smysl toho v lidském životě, co souvisí s hodnotami a mezilidskými vztahy. 
Zamyslela jsem se proto nad tím, jak v sobě může své choutky zkrotit moderní člověk, 
podléhající v konzumentaristické společnosti iluzi dostatku všeho a architekty moderní 
společnosti je ujišťován, že tak je to správné, a prostoduchost, která je s tím spojena, je tím 
nejlepším, co pro sebe může člověk udělat. Nápravu jsem rozhodně nemínila hledat ani v 
byrokraticko-legislativním dirigismu. Obtížně stravitelné je nejen to, že následně omezuje 
jednou poskytnutý prostor svobody, vůči člověku jako uvážlivé bytosti je navíc ponižující. 
Ukládá jako povinnost to, o čem ve svém nitru každý člověk ví, že by měl nebo naopak neměl 
dělat, a reguluje chování lidí v tom, co by ve vlastním zájmu nikdy nedělali, kdyby nebyli 
„naočkováni“ silnou, v mnohém nicméně zavádějící vakcínou individuální svobody. 
Samozřejmě chápu, že tento pojem je určitý vzkaz týkající se toho, jak se mají lidé chovat 
v podnikání, jenomže člověka nejde tak úplně rozdělit na bytost, která je jednou Jakyllem a 
jednou Hydem bez toho, aby ji to trvale poznamenalo. Zlo jen čeká na to, až s ním člověk ve 
své pýše, naivitě nebo hlouposti začne licitovat. Kromě těch, kdo ho mají rádi, poskytují 
člověku oporu hodnoty – principy chování, jimž lidé na celém světě rozumí stejně. Formovaly 
se v průběhu vývoje člověka jako druhu, a když se rodila řeč, zaujaly v ní čelné místo. 
Neseme si je i ve svých genech. V jejich duchu také jsou, nebo donedávna alespoň byli lidé i 
vychováváni. Hodnoty, pokrývající celou šíři lidského života – střídmost a šetrnost zdraví a 
hospodářskou činnost, pravdomluvnost a ohleduplnost vztahy k jiným lidem, čest a poctivost 
vztah k sobě samému - jako by dnes někam mizely. Jako dospělí je ještě považujeme za 
samozřejmost . Moderní společnost je však vymazala ze svého slovníku a v odborných 
knihách se dokonce dočteme, že nic jako hodnoty neexistuje. Mizí proto, aby uvolnily místo 
podněcování těch lidských stránek, kterým jako požitkářství, závislosti všeho druhu, 
prospěchářství, vychytralost, pohodlnost či bezhlavá honba za čímkoli stavěly odedávna hráz, 
aby každý, až vyroste, byl hoden jména člověk. A právě takové – čitelné a snadno ovladatelné 
– by byly generace vychovávané bez hodnot  v duchu dnes módního „já chci“ namísto „já 
vím“.          
 
V moderní době, která působí dojmem nekonečné hojnosti, je pro většinu lidí obtížné 
usměrnit své chování tak, aby si nebrali od ničeho příliš jen proto, že si to mohou dovolit. 
Každý sice ví, že by mu to mohlo i škodit, bez nějakého biče nad sebou nad tím však mávne 
zpravidla rukou. Střídmost je sice věcí každého, nicméně když bezuzdnosti, pro 
konzumentaristickou společnost tak typické, podlehne většina populace, je to na pováženou. 
Nejde ovšem jen o konzumentarismus, ale podněcování k němu za každou cenu. Vedle toho, 
že se dá spočítat, kolik společnost a každého z nás stojí nakonec náprava škod, které vzniknou 
plýtváním, je zde životní prostředí. Nemluví, ale počítá to lidem po svém padni komu padni. 
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Po skončení studené války bylo navíc zřejmé, že za hospodářským zázrakem liberální 
demokracie se vydají i rozvojové země a ty, v nichž důsledný kolektivismus podvázal aktivitu 
nebo ji přesměroval do politického aktivismu. Nejsem ekologický aktivista, moralista či 
asketa. Mám ale ráda ve věcech jasno a vadí mi, když ze mne dělá někdo hlupáka. A tady se 
zjevně předpokládalo, že lidé „zbaští“ naprosto cokoli.    
 
Morální dilema lidí v moderní společnosti jsem si proto představila na fenoménu dnešní doby 
a jedné z mimořádně odolných, leč oblíbených  plevelných rostlin, jimž těžko odolávám i já 
sama – automobilismu. Při dostatku peněz, plynulé dodávce pohonných hmot a stále hustější 
dálniční síti člověk hledá jen těžko důvod, proč by neměl nasednout do auta před domem, 
pustit si rádio a jet se vším komfortem do práce, i když mu tam jede metro, u něhož nehrozí, 
že uvízne v zácpě. Rozumové a morální argumenty, i když v člověku hlodají, mají jen malou 
šanci proti pohodlnosti a uspokojení člověka z toho, že něco může, které se následně mění 
v to, že to chce. Každý sice ví, že o svobodu jde až v okamžiku, kdy se stane obětí 
nespravedlnosti. Představa, že může jen co chce, nikoli to, co by měl nebo dokonce musí, je 
však tak opojná, že pro množství nepodstatných maličkostí lidé snadno přehlédnou, že pro 
tento druh svobody mohou ztratit to nedůležitější – sami sebe.       
 
KDYŽ SE CIT SNOUBÍ S ROZUMEM 
 
Princip rovnosti individuálních svobod, jak naznačuje již název, uvádí na pravou míru 
nedorozumění, které do mysli člověka jako navýsost společenské bytosti vnáší absolutistické 
chápání pojmu individuální svoboda. Se svým poselstvím, že ve své individuální svobodě 
jsou si všichni lidé rovni, eliminuje námitku proti kolektivistickému ekonomickému 
rovnostářství, současně ale připomíná, že nikdo nemá právo žít na úkor druhého nebo s ním 
zacházet, jako by byl něčím méně. Paradoxem doby je, že rovnost – symbol společenské 
důstojnosti člověka – se dnes používá v ještě vulgárnější podobě, když vnáší rovnítko mezi  
biologicky podmíněnou různost pohlaví či ohleduplnost vůči zvířatům zaměňuje za práva, 
jako by byli lidem rovni nebo jako kdyby právo a ohleduplnost byly rovnocenné pojmy.  
 
Souběžně s principem rovnosti individuálních svobod přišla zákonitě i myšlenka emisně 
podložených antipeněz. Chápání sebe sama jako jednotlivce uvádějí do vztahu k příslušnosti 
každého jednotlivce k prostředí, jehož celkový stav je výsledkem jeho chování i chování 
všech dalších jednotlivců. Jsou tedy prostředkem naplnění obecné zákonitosti, která se 
projevuje samoregulující schopností přírody udržovat se v rovnováze, a nutnou součástí 
sebeuvědomění každého jednotlivce v době, kdy někdejší smysl pro rovnováhu moderní 
člověk zjevně někde ztratil. Jako nástroj ekonomické, neboli kvantitativní povahy, dokáže 
provést s lidskou myslí to, co by dnes nedokázal už ani papež – umravnit ji. K myšlence 
emisně podložených antipeněz mne inspirovalo tehdy živé jednání o Kjótském protokolu, 
který emisní poukázky – kritérium udržitelnosti hospodářského rozvoje moderní společnosti  - 
rozděluje mezi všechny státy světa a umožňuje s nimi obchodovat. Napadlo mne, že větší 
význam, než je rozdělit mezi státy, by mělo, kdyby se dostaly do rukou jednotlivých lidí a 
emisní zátěž byla současně promítnuta do jednotlivých výrobků jako jeho druhá cena. Staly 
by se v tom případě ekonomickým nástrojem stejné povahy jako peníze, byly by však 
současně nositelem čistoty a kvality přírodního prostředí. Tedy něčeho, co má pro každého 
jednotlivého člověka také svůj význam, jen se nemůže hlásit o slovo tak okatě jako suma na 
výplatní pásce. Emisně podložené antipeníze řeší právě toto – obrovský nepoměr mezi vahou 
argumentů, které působí na lidskou mysl bezprostředně a mají vztah pouze k němu jako 
jednotlivci na straně jedné, a argumentů, které působí dlouhodobě a mají navíc vztah 
k prostředí, jímž pro nikoho není jen příroda, ale i ostatní lidé a to, jak se projevují jako 
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společnost. Neboli jsou prostředkem, .který by nesrovnatelně lépe než ekologické či zdravotní 
argumenty, a nesrovnatelně účinněji než všechna administrativní opatření pomáhal lidem 
v rozhodování o tom, jak se rozhodnout v každé jednotlivé situaci ekonomické povahy. 
Ačkoli pojem individuální svoboda v tom smyslu, jak je dnes používán v moderní 
společnosti, je do účinku na lidskou mysl nepochybně velmi pečlivě vykalkulovaný, je 
zřejmé, že sám o sobě je  iracionální. Na Homo economicus – ideálu moderního člověka – tak 
nakonec přece jen něco je. Mohl by si spočítat důsledky každého svého ekonomického 
rozhodnutí pro obě své kapsy – jednu s vydělanými penězi a druhou s těmi, které mu ukazují, 
jak je na tom s kvalitou – životním prostředím počínaje, způsobem svého chování pokračuje a 
šancí na zdravý vývoj konče. Půvab této kategorie peněz je v tom, že na rozdíl od běžného 
oběživa, které se po zrušení zlatého standardu rozmohlo jak rakovina, jich není neomezené 
množství a nedá se s ní čarovat. A ten vůbec největší v tom, že poprvé v lidské historii by lidé 
byli odměńováni za skromnost. Emisně podložené antipeníze by daly této vlastnosti a 
způsobu chování v jednom  hluboký smysl. Od plýtvání, jakým jsou zejména války, by jim 
umožnily vrátit se k projevování se schopností vytvářet divy světa.     
 
Zatímco nad provozem auta v jednom člověku se dnes běžně mávne rukou, osobní emisní 
kapitál by změnil myšlení moderních lidí. Těm, kteří mohou spotřebovávat, aniž jsou v tom 
finančně omezeni, by ubýval rychleji než těm, kteří žijí skromněji. Neustále by každému 
člověku připomínal, že záleží i na něm, jaký dýchá vzduch. Uvědomovat si něco v obecné 
rovině, nemoci si něco dovolit kvůli nedostatku peněz nebo vidět názorně dopady vlastní 
rozmařilosti má na lidské myšlení a chování zcela rozdílné dopady. Svojí podstatou jsou 
emisně podložené antipeníze totéž, co prostřednictvím peněz sděluje moderní společnost z té 
líbivé, ale dvojsečné stránky, na rozdíl od nich oslovují však v člověku jeho lidskou 
odpovědnost. Toho, kdo chce a může si dovolit žít rozmařile, by nijak neomezovaly. A 
nemusel by se dokonce cítit ani provinile. Z jeho rozmařilosti by měli prospěch ti, kdo 
z jakéhokoli důvodu žijí skromně a emisní poukázky by jim přebývají. Staly by se kapitálem, 
díky němuž by mohli žít na úrovni i lidé s nízkými příjmy a zdrojem nově chápaného 
bohatství národů – racionálního způsobu života v maximálně možném zdravém životním 
prostředí. Jako nástroj tržní povahy by mírnily rozdíly, které zakládá tržní ekonomika, a to 
nejen mezi bohatšími a chudšími státy, ale i mezi obyvatelstvem vyspělých zemí. Nejen že by 
eliminovaly potřebu přerozdělování ze sociálních důvodů – dnes nejsilnější, nikoli však nutné 
ospravedlnění přílišné moci státu - ale osvobodily by především moderní společnost od 
konzumentarismu – jednoho z pohrobků všech válek 20. století, včetně té studené. Vyspělé 
země by se dnes nemusely potýkat s masivním přistěhovalectvím, neboť obyvatelstvo 
chudých částí světa by získalo reálnou perspektivu rozvoje své země a bylo by motivováno 
k tomu, aby si při tom počínalo nanejvýš ekologicky. Nekopírovalo by tedy bohaté státy 
v jejich bezohlednosti vůči zdrojům a životnímu prostředí. Nemůžeme se mezi sebou všichni 
znát a milovat se jen proto, že jsme všichni lidé. Přesto se můžeme chovat jako ti, kdo vědí, že 
plují na stejné lodi. Nemyslím, že v globalizujícím se světě to byl tak hloupý nápad. Rozumím 
sice tomu, proč by se apologetům účelově chápané individuální svobody na celém světě příliš 
nelíbil, ale o to zde přece nejde. Je to karta položená na stůl, o níž by se v demokratické 
společnosti mělo diskutovat, a lidé, pokud jsou skutečně svobodní, by měli mít možnost 
zaujmout k tomu vlastní postoj.     
Z principu rovnosti individuálních svobod, jak jsem ho charakterizovala výše, vyplývají i 
zcela konkrétní praktické důsledky. Dělí společenský prostor horizontálně na sféru 
individuální působnosti a sféru veřejné působnosti. Do první by spadaly všechny oblasti, které 
souvisí s životem jednotlivých lidí, lidé si v nich právem nárokují svobodu rozhodování a jsou 
k tomu i přirozeně kompetentní - vzdělání, zdraví, péče o druhé, bezpečnost, životní prostředí 
apod. Předpokladem toho, aby jejich rozhodování mělo smysl, ovšem je, aby k tomu měli 



 

 
 

19

potřebné finanční prostředky. Jejich tvůrcem je ekonomicky aktivní část obyvatelstva, a právě 
ta by se v této sféře měla starat o jejich využití z míst, kde tyto prostředky vznikly – čili svých 
pracovišť, sdružených nejspíše do účelně uspořádaných ekonomicko-správních jednotek. 
Myšlenka hospodářské samosprávné demokracie, která by podle tohoto principu měla 
nahradit dnešní systém samosprávné demokracie místně-administrativní povahy, představuje 
zřejmě největší potenciál principu rovnosti individuálních svobod. Předpokládám totiž, že 
ekonomicky aktivní subjekty i jednotlivci by s účelově vázanými finančními prostředky, 
doplněnými notabene emisním kapitálem, hospodařili efektivněji a smysluplněji než 
byrokratické instituce nebo i soukromníci ve světě řízeném prostřednictvím přerozdělování a 
dotací. V systému hospodářské samosprávné demokracie by se kromě mohli lidé uplatnit  
jako vzory - zintenzívnil by se přenos jejich individuálních schopností a lidských kvalit mezi 
sebou. V době, kdy značná část populace propadla určitému primitivismu, by to byl navíc 
nejúčinnější prostředek jejich lidské rekultivace.     
  
To, že princip individuálních svobod spolu se systémem emisně podložených antipeněz, 
pokud by se rozšířily všeobecně, dává jasná pravidla vztahu občanů a veřejné moci od lokální 
až po globální úroveň, není snad třeba zdůrazňovat. Rozdělení na sféru individuální a 
společenské působnosti předpokládá spolupráci mezi nimi a nevylučuje jejich účelné 
vertikální propojení. Výsledkem by byla patrově pyramidální struktura globální společnosti 
od plošně lokální po globálně centrální. Vzhledem k demokratickému charakteru společenské 
základny by se jednalo o vnitřně dynamický, neustále živý proces, který by pružně reagoval 
na proměnlivost místních podmínek, ale i obecné vývojové trendy. Jelikož transparentnost a 
zefektivnění společnosti by bylo provázeno její očistou od nešvarů, které se dnes považují za 
normální součást života, ačkoli normální vůbec nejsou a stojí člověka obrovské množství 
energie, zdaleka největším přínosem takové reformy by bylo uvolnění mozkové kapacity pro 
rozvoj potenciálu, který dřímá nevyužit v lidském organismu. Má ho v sobě každý jednotlivý 
člověk, ale vlastně si ho není vědom. V době, kdy se na člověka pohlíží jako na lidský zdroj 
přinášející někomu zisk a podle toho  je společnost i organizována, jsou lidé sami sobě 
odcizeni. Seberealizují se jen v té míře a tím způsobem, jak jim dovolí společnost, řídící dnes 
každé jejich hnutí. Nejen ve fyzickém slova smyslu, ale duševním.          
 
POHYB JE ŽIVOT  
 
Hovořím-li o tom, že cvičení oscilačně-antigravitační metodou má evoluční význam, je to 
proto, že oba jeho určující momenty – oscilační a antigravitační - ukazují cestu k tomu, jak 
zefektivnit svalovou práci a optimalizovat funkci pohybového systému. Oscilační  moment 
aktivuje svalstvo při nejnižší možné úrovni nervosvalového napětí slučitelného s účelným a 
současně náležitým provedením pohybu. Dolní končetiny vysílají současně antigravitační  
impulzy, které dodávají kostře pevnost ve směru podélné osy těla, současně ale rozvíjejí 
pružnost. Tou se tělo může projevit při pohybu, jakým je právě a pouze chůze. Celé tělo 
působí v tom případě jako vysílač informací o lidském nitru, neboli konkrétní formě a úrovni 
jeho duševní vyspělosti každého jednotlivého člověka. V tom zhruba spočívá evoluční smysl 
jak vzpřímené postavy, tak lidské duševní sféry. Dávat o sobě vědět nejen vzhledem nebo 
slovy, ale celou svojí bytostí.   
 
Na rozdíl od převažující praxe v tělovýchově i rehabilitaci nepracuje toto cvičení se svaly, ale 
s nervosvalovým napětím. Jeho prostřednictvím řídí mozek organismus, současně je jím ale 
propojen s vnějším prostředím. Abychom pochopili přelomový význam této metody cvičení – 
přesněji řečeno způsobu pohybování - je třeba zmínit ještě i to, že zdaleka nejvýznamnějším 
vývojovým faktorem při vzniku lidského druhu bylo znásobení vlivu smyslových orgánů na 
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centrální nervový systém. Stalo se tak již v první etapě lidské evoluce, kdy dominanci 
jediného smyslu - čichu – nahradila paralelní soustavná stimulace mozku hned 5 druhy 
smyslových orgánů. Do toho nejsou ovšem započítány ty, které informují o vnitřním prostředí 
organismu a počítají se na tisíce. O-A metoda oslovuje pávě tuto úroveň organismu a rozvíjí 
nové druhy smyslů, které by posunuly člověka do další fáze lidské evoluce. 
 
Informace přicházející do mozku ze smyslových orgánů tohoto typu – neboli 
proprioceptivních  - by měly pro činnost a rozvoj mozku daleko větší  význam než 
exteroreceptory, které se uplatnily v první etapě lidské evoluce a založily člověka nejprve 
jako primáta. Exteroreceptoty  informují o aktuální situaci organismu ve vztahu k vnějšímu 
prostředí – předmětech, které se zde vyskytují, vzdálenosti od nich, jejich vlastnostech apod. 
Tento typ informací nerozvinul jen intelekt, jak se dnes zdůrazńuje, ale jako celek smyslové 
dimenze organismu podnítil i rozvoj lidské citové sféry, z níž vyrostla lidská duševní 
podstata. Nově vzniklé smyslové orgány proprioceptivního typu by na tento základ, jehož 
součástí je u člověka i racionální charakter myšlení a chování, působily jako raketový  motor. 
Kam by člověka vynesl, nelze dnes přesně říci. Jelikož tyto podněty mohou rozvíjet mozek 
jen při pohybu, není nikterak přehnané, tvrdím-li, že oslabování přirozeného vztahu k pohybu 
u nových generací je pro člověka katastrofa. Informace a znalosti, málo platné, a ani 
inteligence, pokud jí člověk nevyužívá v zájmu rozvoje života, pohyb nenahradí. Říkat to ale 
za situace, kdy nejlepší, určitým způsobem ale vyšinuté mozky se rozplývají nad blížícím se 
koncem lidského věku, jako by to, že člověk je nositelem života, bylo něčím bezcenným, je 
ale asi zbytečné.            
 
O TROJÍM LIDU ŘEČ  
 
Na tomto místě je nutno zdůraznit, že tento poněkud apokalyptický stav moderní společnosti, 
ačkoli pro nadbytečnost nezmiňuji všeobecně známé vymoženosti jako technologické 
slídilství, naprostá ztráta soukromí či devastace lidství u značné části populace, není jen 
jakýmsi nedopatřením, produktem samovolného vývoje, vůči němuž by snad byla společnost 
bezmocná. Je výsledkem dlouhodobě uskutečňovaného záměru nahradit vše přirozeně vzniklé 
v člověku, tedy fylogeneticky podmíněné, takzvaně specificky lidským. Jelikož specificky 
lidským má být rozum, který dle teorie kognitivní revoluce vyvstal teprve v době 70.000 let 
před současností, oním přirozeně vzniklým je nutně lidská fylogenetická podstata, jak se 
předtím vyvíjela několik miliónů let. Když se hovoří o evropské myšlenkové tradici, myslí se 
tím právě tento záměr, způsob myšlení, přístup k životu a řízení lidské společnosti. Byl 
vytyčen již v antice, a to pojetím člověka jako „opus contra naturam“. Neboli bytostí, jíž je 
vlastní přirozenost odporná a je přesvědčena, že díky ,svým rozumovým schopnostem je 
schopna přetvořit sebe sama i v tom, co jako přirozené, neboli biologicky podmíněné jí 
umožňuje existovat. Tento absurdně znějící požadavek vychází z antické představy, že 
přírodní, rozumí se biologické procesy jsou samovolným vznikáním a zanikáním bez 
jakéhokoli účelu a smyslu, který člověk musí své existenci teprve dodat, a sice tím, že se 
přetvoří v čistě rozumovou bytost žijící výhradně svojí myslí, tedy idejemi. Počátkem všeho 
má být tedy myšlenka něčeho, co je prostoupeno logickým myšlením, jako výsledek má však 
být zbaveno všeho biologického. O konci lidského věku se tak může hovoří proto, že lidstvo 
skutečně dospělo do fáze, kdy je schopno stvořit právě takové bytosti. Jedinou vadou na jejich 
kráse je to, že takové výtvory jsou něčím jiným než Já, které je vytvořilo a mělo původně 
v úmyslu přetvářet sebe sama. Odcizení, o němž jsem hovořila výše, tak dosahuje hodnoty 
absolutna. Odpor k přirozenosti je nutně spojen s opovrhováním tělesností. Antické umění 
svědčí o tom, že toto opovržení nebylo ve své době všeobecně sdíleným názorem – právě 
naopak. Oslavuje jeho krásu. Myšlenka na naprosté zideovění člověka vznikla nicméně v této 



 

 
 

21

době, a jelikož byla míněna naprosto vážně, spojila se s cílevědomostí zastánců tohoto směru 
myšlení a přinesla právě ten výsledek, jaký přinesla.    
 
Takto uvažující lidé přejmenovali proto sebe sama jako přirozeně vzniklého Homo sapiens na 
na Homo sapiens sapiens. V podobě  Sapiens² přebírám tento název pro označení druhu 
člověka, který se vyznačuje  tzv. čistým rozumem na straně jedné a bytostným odporem 
k lidské přirozenosti na straně druhé. Vyjadřuje, že tento lidský druh je povznesen nad zdravý 
rozum, jímž se projevuje lidská přirozenost v běžném životě. Tento lidský druh, který vzešel 
z evoluce přirozeným vývojem a jehož Sapiens² ustavením sebe sama jednoduše odepsal, 
budu nazývat Homo naturalis. Třetím je pak Homo amoralis - druh, jehož Sapiens² ustanovil 
vědeckým dogmatem za jediného zakladatele lidského rodu. A to jednak dogmatem o 
šimpanzi jako jediném fylogenetickém předchůdci člověka, jednak pojmem kognitivní 
revoluce - součástí evoluce a počátku historie tohoto lidského druhu zároveň. Názvem Homo 
amoralis bych se ho neměla nijak dotknout, neboť v odborné literatuře sám sebe označuje 
s jistou hrdostí za černého pasažéra lidské evoluce. Pojem kognitivní revoluce, vydávané 
nejnověji za počátek vzniku lidského druhu jako takového, naznačuje, že Sapiens² a Homo 
amoralis jsou mezi sebou nějakým způsobem spřízněni. Otázku, zda by se člověk jako druh 
mohl dále vyvíjet, rozhoduje Sapiens² v odborných knihách za celé lidstvo. Svůj názor, že 
nikoli, odůvodňuje v zásadě pouze tím, že by si to vyžádalo hodně času. Lze jistě souhlasit 
s tím, že o dost více, než je dnes třeba k úplnému rozluštění genetického kódu – prostředku, 
který umožňuje dosáhnout  Sapiens² jeho cíle za situace, kdy byl nucen si přiznat, že s tou 
čistou ideovostí a odmítáním sebe jako živého organismu to bylo poněkud přehnané. 
S rozluštěním genetického kódu se těší nespíše na to, jak bude v genetických laboratořích 
modifikovat podle svých představ genetický kód v pohlavních  buňkách lidí, kteří si budou 
přát spolu dítě, a inseminovat mateřský organismus podobně, jako se to dnes dělá 
s hospodářskými zvířaty, případně klonovat podle jeho názoru dokonalé lidské bytosti 
podobně, jako k tomu poprvé došlo u ovce Dolly. Abych nepůsobila jen škarohlídsky, 
výzkum lidského genomu začal přinášet poznatky i o tom, jak se genetický kód proměňoval 
v průběhu lidské evoluce, a že tedy není tak docela pravda to, že biologický materiál je něco 
bezduchého a nebylo ani v době, která spadá do doby oné opovrhované přirozenosti, 
považované nesprávně za pouhou živočišnost. Je sice pravda, že spontaneita je  obecnou 
schopností života, také se již ale ví, že v okamžiku početí dochází k jeho oduševnění 
oplodněného vajíčka, neboli spojení s duší vracející se o své vůli do života. Tyto poznatky 
však samy o sobě nezaručují, že Sapiens² se vzdá svého záměru a nebude se i nadále snažit 
využít jich tak, aby vyhovovaly onomu původním záměru. Tuto informaci by si však mohl 
vzít k srdci Homo naturalis. Pokles důvěry v moderní medicínu naznačuje, že nějakým 
způsobem si to i bere. Nic se však nemá přehánět a člověk poznamenaný civilizací se bude 
muset učit rozpoznat, co je v jeho vlastních možnostech a kdy a jakou formou je pomoc 
lékařů či jiných odborníků na místě. Svoji působnost v lidském světě obhajuje Sapiens² 
řečnickou otázkou, zda by lidé chtěli žít bez současných technických vymožeností, nedává 
však na výběr. Jelikož schopnost rozmnožování je součástí přirozenosti, již Sapiens² zavrhl, 
rovnocenná otázka by zněla, zda by chtěli žít bez toho, že oplodněním vajíčka jsou s to stvořit 
vlastní dítě, neboť jedno a druhé, jak jsem se pokusila ukázat, spolu souvisí, jen si toho lidé 
nejsou vědomi.   
 
Genetický kód je také klíčem k pochopení vztahů mezi výše uvedenými třemi druhy 
současného člověka. Zatímco Homo naturalis již podle názvu je druh, který může navázat na 
svoji fylogenetickou minulost a jako živý organismus pokračovat ve svém vývoji, Homo 
amoralis je přesvědčen, že jako černému pasažéru je mu tato možnost odepřena. Veškeré dění 
v lidském světě určuje proto jeho obava, že kdyby nezachytil nějaký další vývojový posun 
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Homo naturalis, nebo tento posun byl takové povahy, že by nebyl schopen ho napodobit, ocitl 
by se v evolučním propadlišti. Sapiens², jako v zásadě civilizačně pokročilá forma Homo 
amoralis, pro něj představuje naději, že mu pomůže tomu zabránit tím, že vyvede lidstvo 
mimo svět živého do neživotného světa technologií a uměle zkonstruovaného lidství. V tomto 
paktu nejde tedy ani tak o záchranu Homo amoralis před ustrnutím, jako o odvrácení Homo 
naturalis od jemu vlastních možností dalšího vývoje. Strach není obvykle příliš dobrý rádce a 
není ani v tomto případě. U Homo amoralis jako evolučně domněle ohroženého druhu nejde 
však o nic jiného než završit svůj přerod v plnohodnotný lidský druh tím, že přestane 
uvažovat jako černý pasažér.                 
 
Jedním z prostředků, který pomáhá Sapiens² naplnit jeho záměry, je přístrojová technika. 
Umožnila člověku překonat omezení, která jeho poznání klade fylogeneticky nastavený rámec  
Z celého spektra vlnové délky světla či zvuku vnímá jen určitý rozsah, a co je za jeho hranicí, 
pro člověka jako by neexistuje. Lidé si velmi rozšířili obzory tím, když překročili hranice 
svého vnímaní a svojí myslí pronikli do onoho mimolidského, který před nimi odkryl mnoho 
nových možností, jak nakládat se svým životem. I když život vnímají jako něco daného, nežijí 
už vlastně lidský život a nevnímají jej vpravdě lidskýma očima. A to je – přinejmenším 
z evolučního hlediska – hodně velký problém. Onen rozšířený svět fascinuje sice mysl, 
organismu a mozku, který jej řídí, neříká však zhola nic. V tomto smyslu člověk jako druh 
ustrnul dříve, než se vůbec plně vyvinul. Nejsou přitom jedinými živými tvory, kteří si jsou 
schopni takovou otázku položit. Delfíni, o nic méně inteligentní než člověk, ji podle všeho již 
přímo uskutečňují.    
 
Pro ilustraci onoho dvojího vnímání a z něj vyplývajícího pohledu na skutečnost připomenu 
spor, který se rozhořel ve středověku o postavení Země ve vesmíru. Geocentrická představa, 
že Země je středem vesmíru, musela ustoupit důkazům o heliocentrické postavení Země jako 
jedné z mnoha planet Sluneční soustavy. Již ono „jedné z mnoha“ naznačuje, že sám pro sebe 
tím člověk upadl. Geocentrismus není jen věcí názoru, v evoluci plnil biologické funkce: dal 
vznik zemské atmosféře, biorytmům, posmrtnému životu a lidem pocit jejich jedinečnosti ve 
vesmíru. Postavil před ně otázku, zda mají pro vesmír nějaký význam, a pokud ano, v čem 
spočívá.  Pohled na fotografii Země pořízenou z kosmu organismus nijak neoslovuje. Člověk 
řekne nejvýše „aha“ a v duchu si pomyslí koule jako koule. Pohled na Zemi z vesmíru  nemá 
pro něj jako živý organismus žádný smysl, zatímco pohled na Slunce, obzor, či hvězdnou 
oblohu odedávna podněcoval představivost a vedl člověka  k tomu, aby do vesmíru pronikal 
svojí myslí. Vděčí tomu mimo jiné za to, že po smrti má jeho duše kam odejít, a není jen 
„prach jsi a v prach se obrátíš“, se ho jeho nicotnosti snažilo přesvědčit katolické náboženství. 
Jakkoli let do vesmíru je dnes tužbou mnoha lidí, je otázkou, zda po ukojení první zvědavosti 
nedají před výlety ve skafandrech přednost výletům do přírody, kde mohou volně dýchat. V 
zaujetí ohromujícím vesmírným prostorem, zcela odlišným od toho, který má člověk ve své  
hlavě a je s ním důvěrně obeznámen, snadno přehlédne, že  do vesmírného prostoru vstupuje 
rovněž, aniž k tomu potřebuje techniku, a přímo již do něj vnáší život. Tuto možnost mu skýtá 
dvojdimenzionalita lidské duše existující jednou jako součást vnímavého organismu, podruhé 
v posmrtné, kdy již není závislá na příjmu energie, ale může ji z sebe vydávat. Pro člověka 
tudíž  smrtí nic nekončí i proto, že duše a oba jí osídlené světy mezi sebou určitým způsobem 
komunikují a duše kromě toho mohou mezi nimi kolovat. Jelikož se tak děje již milióny let, 
vytvořili svojí duší něco, co nemá fyzikální ekvivalent – čas a prostor – a v jimi zabydlené 
zóně vesmíru se mohou tudíž i pohybovat. Zhmotňují tak samotný čas a vesmírný prostor 
v zásadě oživují. Za to vše vděčí svému původu v evoluci a tomu, že jako druh se k ní 
postavili způsobem, kterým jim toto vše umožňuje. Včetně rozumových schopností, díky 
nimž mohou domýšlet předtím neexistující dimenze živého světa a způsobem přiměřeným  
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sobě jako živému organismu ho již vědomě uchopovat a dále rozvíjet. Jinými slovy čistý 
rozum Sapiens² a zdravý rozum Homo naturalis kladou před člověka stejně reálné, ale 
naprosto odlišné perspektivy lidské budoucnosti. V pravém slova smyslu evoluční je ovšem 
jen jedna z nich, aniž se přitom vylučuje s možností druhou. To se v případě perspektivy, jak 
ji zamýšlí a uskutečńuje Sapiens², říci nedá.      
 
Evolučně nastavený rámec lidského vnímání vytváří v organismu filtr, který prostřednictvím 
lidsky uzpůsobených smyslových orgánů vpouští do mozku jen omezené spektrum všech 
existujících fyzikálních projevů neživého světa. Tento  rámec zakládá nejen lidsky specifické 
vidění světa, ale i zela určitý typ vnitřní harmonie organismu. Rámec vnímání je v evoluci 
běžnou součástí druhové výbavy živých tvorů a vzniká ve vazbě na sebezáchovné a 
vegetativní funkce organismu. Predátor vnímá z přírody jen to, co se vztahuje k jemu 
preferovanému druhu obživy, oběti pak vše, co se šustne a představuje pro ně potenciální 
nebezpečí. Projevuje se tím ekonomika činnosti nervového systému, který se přednostně 
vztahuje k biologicky významným podnětům a nezabývá se těmi, které by ho přetěžovaly, 
rozptylovaly a odváděly pozornost od toho, co z reality vnějšího prostředí pro ně představuje 
nejen  bezprostřední riziko přežití, ale i trvání jako druhu. Na principu ekonomičnosti – tedy 
intenzitně - jsou ostatně řízeny i vnitřní funkce spojené s příjmem potravy, výměnou 
dýchacích plynů, rozmnožováním apod. Lidský organismus vyniká svojí neekomičností. 
Účinnost svalové práce, a to i u vysoce trénovaných sportovců, dosahuje nejvýše 30%. Jako 
živý organismus mají tedy lidé před sebou ještě hodně úkolů. Korespondují mimo jiné s tím, 
co bylo již řečeno o antigravitačním potenciálu vzpřímené postavy a možnosti pohybu při 
velmi nízkých úrovních svalového napětí.     
         
Sapiens² jako zvláštní druh současného člověka má svoji historii, jejíž trvání můžeme rozdělit 
na tři období: první - předkřesťanské - je spojeno se vznikem moderní filozofie v antickém 
Řecku a založením Akademie – vzdělávací instituce, díky níž se platónská filozofie jako 
základ evropské myšlenkové tradice  začala šířit v tehdy známém světě. Akademie byla 
historicky první laickou vzdělávací institucí, a  netrpěla proto nouzí o zájemce o vzdělání 
pocházející z různých zemí. Vyvinula se tak v první kosmopolitní instituci a časem se 
rozrostla v celosvětovou síť názorově spřízněných osobností. Od počátku měla ale i své 
oponenty. Rekrutovali se jak z řad jejích absolventů, tak nezávislých myslitelů. 
Pragmatismus, v nějž se vždy nakonec změní to, když se myšlení vymkne z morálních 
základů lidské přirozenosti, rozbil sice domovskou řeckou společnost, dal ale vznik římskému 
impériu – historicky prvnímu mocenskému útvaru koncipovanému jako systém centrální 
správy nad národně konstituovanými celky ustavenými na územně-jazykovém principu.  
 
Druhé období Sapiens² je spojeno s katolicismem - mocenským systémem prezentujícím se 
jako náboženství – který do sebe inkorporoval křesťanství, šířící se Středomořím v reakci na  
římskou mocenskou i duchovní nadvládu – obě inspirované již Sapiens² - jako člověku 
přiměřený způsob myšlení a chování. Počátek tohoto období je spojen s přijetím křesťanské 
víry římským císařem Konstantinem a jejím povýšením na oficiální náboženství Říše římské. 
Mělo sjednocovat na méně kontroverzním základě než mocenská nadvláda, ale i lidsky 
účinnějším  – tj. duchovním. Hlavní roli v tom nehrálo však učení Ježíše Krista, jak se ho 
v praktickém životě zhostili první křesťané, ale víra v univerzalisticky koncipovaného boha, 
vypůjčeného vlastně ze Starého zákona. Katolické náboženství vyjadřovalo tak ve skutečnosti 
dobovou představou Sapiens² o tom, jakým způsobem může dosáhnout svých záměrů 
v lidském světě na straně jedné a platónské ideovosti na straně druhé. Považoval za ni duši 
v posmrtné fázi její existence a domníval se, že je nehmotná. Za zdmi klášterů našla útočiště 
platónská akademie. Učenci se zde pokoušeli skloubit teoretické poznání, v mnohém platné 



 

 
 

24

dodnes, s vírou v boha a pojetí člověka jako pouhé duše. V odpovědi na církevní centra 
vzdělanosti vznikla po celé Evropě síť světských univerzit, které poskytovaly vzdělání 
nezatížené ideovými předsudky, ať filozofické či náboženské povahy, a přispěly k rozvoji 
myšlení a bádání v plné šíři dnešní vědy. Nejen tedy společenských, jimž svoji pozornost  
věnoval Sapiens², ale i exaktních a přírodovědných.  
 
Podnětem k přechodu do třetí epochy Sapiens² – povýtce již racionalistické - se stala 
paradoxně renesance. Období, kdy se vliv křesťanstvím podnícené duchovnosti propojil 
jednak s antickou a jednak s byzantskou inspirací. Renesanční myslitelé si uvědomili, že 
křesťanské pojetí lidské ideovosti je zavádějící a že ideovosti stejně dobře vyhovuje striktně 
logické myšlení, rovněž vytržené z kontextu mnohostrannosti a příčinné provázanosti jevů ve 
skutečném světě. Vrátili se tím vlastně k racionalismu předkřesťanského světa. Začali ho 
rozkládat na atomy a tvořit z syrovou skutečnost, v níž není špetka duchovnosti. Co není  
takzvaně vědecké, experimentálně doložitelné nebo již doložené oficiálně neexistuje. 
Redukcionismus, která je tomuto způsobu vlastní, začal posléze vadit i Sapiens², protože 
odvádí od plnosti poznání, a pokouší se ho překonat metafyzickým, neboli abstraktním  
myšlením a interdiciplinárním přístupem. Ona neúplnost mu však poskytuje současně 
příležitost k tomu, aby z dílčích poznatků konstruoval skutečnost účelově – tj. v souladu se 
svým původním záměrem – a lidi klamal a manipuloval s jejich vědomím a životy. 
Racionalismus odzvonil i morálce jako navýsost lidskému a velice komplexnímu jevu, dodnes 
ne zcela vysvětlené součásti lidské fylogenetické podstaty. Platónská ideovost, která není 
apriori uzavřena idealismu – tak via utilitarismus vyústila v materialismus a hédonismus 
nejhrubšího zrna – živočišnost lidského typu podněcovanou ekonomismem extenzitního typu, 
jehož symbolem je systém keynesiánské ekonomiky. Určuje ji požadavek trvalého růstu, 
odporující ve svých důsledcích principu trvalé udržitelnosti života. Antický ideál harmonie, 
vznešenosti a formální dokonalosti, jímž se projevuje vnitřní hodnota a nemá proto zapotřebí 
žádných poct, neboť mluví samy, se obrátil ve svůj opak – vnější, svojí povahou vždy 
povrchní  okázalost.  To, že lidé nevnímají skutečnost takto ostře, je důsledkem setrvačnosti 
jim vrozeného přirozeného myšlení a cítění, které jsou základem jejich osobního a 
soukromého života. Mezi ním a společenskou realitou zeje však propast, již podvědomě 
překlenují  přijímáním rolí odpovídajícím prostředí, v němž se právě nacházejí.   
 
S čistě racionalistickým přístupe k životu, který je zároveň něčím více a něčím méně než 
přístupem racionálním, znovu vystoupil do popředí lidský typ živočišnosti vycházející z 
reflexní povahy funkce živých organismů. S využitím již vědecky řízených proměn 
společnosti je člověk přetvářen v přízemního živočicha lidského typu. Vše, co může být 
vnímáno v současné společnosti jako pozitivní, se děje z čistého sobectví, jehož předobrazem 
je bytostný individualismus těch lidí, kteří vlastní rozum jako rozum Sapiens² povýšili na 
jedinou skutečnost lidského světa a míru všeho. Na jiné lidí se hledí jen z hlediska jejich  
užitečnosti, tedy právě naopak, než jak v Základech metafyziky mravů vytyčil ideál lidství 
Immanuel Kant maximou, že člověk je účelem sám o sobě. Sapiens² působí dojmem, že se 
proměňuje – od gladiátoroství na přelomu starověku a novověku přes nevolnictví ve 
středověku a vykořisťování dělnictva v období kapitalismu volné soutěže - vždy se tak ale 
děje až na základě odporu, který to vzbuzuje a poučení, které čerpá z vlastní historie.  Vtom 
základním – opovrhováním  člověkem a přirozeností, již symbolizuje pojem lidství – se však 
nemění. A právě to vyjadřuje i současná tendence k absolutizaci moci, již mu paradoxně 
přinesla demokracie. Jeho současnou strategii lze shrnout následovně: získat kontrolu nad 
početím, mocenskou převahu  ve světě zemřelých a ovládnout proces koloběhu duší. 
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Lidé si do života přinášejí samozřejmě i onu živočišnou, předlidskou část své přirozenosti. 
V jeho průběhu si musí ujasnit, v čem spočívá a učí se ji usměrnit a kontrolovat. Nejprve 
k tomu potřebují ty, kdo  je vychovávají a pomáhají jim začlenit se do společnosti, a jakmile 
si uvědomí sami sebe, jdou si za svým lidstvím již samostatně. Nejen tím, že se dokáží 
postarat sami o sebe, ale především tím, že s narozením vlastních dětí prožívají zázrak života 
a poznávají jeho složitost a křehkost na někom jiném ne kdysi na sobě. Lidský život nekončí 
přivedením potomstva na svět a jeho vyvedením do života, ale má smysl až do posledních 
dnů. V konečném důsledku nezáleží na tom, kdy člověk pochopí o životě to podstatné, ale na 
tom, s jakým poznáním odchází jeho duše do nadpozemské fáze své  existence a s jakými 
úkoly se jednou vrátí do života zpět.       
 
KVANTOVÝ ŽIVOT   
 
Sapiens² samozřejmě velice dobře ví, že u lidského druhu jde právě o duši. Sám se dnes učí, 
jak překonat úzkost ze smrti, aby odcházel ze světa s vědomím, že na lidský svět bude působit 
aktivně i po své smrti podobně jako antičtí bohové a ovlivňovat mysl žijících jako zaživa. 
Velice mu proto záleží na tom, aby s podobnými záměry neodcházel ze světa i Homo 
naturalis a s odvoláním na vědu se snaží lidi přesvědčit o tom, že nic jako duše neexistuje a že 
že člověk se svým cítěním a myšlením je výhradně produktem nervových dějů probíhajících 
v mozku a nic jako Já, Vědomí a Duše, tudíž ani Posmrtný život vlastně neexistuje. Přední 
světová neurofilozofka Patricie Churchlandová ve své knize Mozek a Vědomí, česky vydané 
nakladatelstvím Dydbuk v roce 2016, k tomu využívá mimo jiné slovního spojení nehmotná 
duše, jak se o ní přemýšlelo a přemýšlí dosud v křesťanských náboženských krizích. 
Argumentem v neprospěch duše má být její nehmotnost, již předkládá zároveň jako fakt i jako 
důkaz její neexistence. V době, kdy je všeobecně známo, že za světem newtonovské fyziky 
existuje ještě i svět kvantové fyziky, je to poněkud chabý „vědecký“ argument. To, že díky 
vyzařování energie mezi sebou  komunikují všechny živé organismy, lidé si díky tomu rozumí 
beze slov a jsou mimochodem i manipulovatelní, rovněž není nic, co by každý neznal 
z vlastní zkušenosti. Celá tato kniha je ostatně exemplární ukázkou manipulace s lidským 
vědomím, jak ukazuje následující citát, jímž se autorka vyjadřuje přímo na téma existence - 
neexistence duše. „Některé věci, o kterých lidé měli za to, že existují, ve skutečnosti 
pravděpodobně nejsou – třeba mořské panny, vagina dentata, posedlost ďáblem nebo duše“. 
Na jiném místě pak říká: „Pokud se nám život líbí, je těžké smířit se s představou, že smrtí 
všechno končí. Nezřídka nás může představivost svést, když tvoří představy o jiných světech, 
kam odchází duše po smrti. Duše, říkáte? Co by taková duše byla, když paměť, dovednosti 
poznatky, temperament a pocity závisejí na činnosti neuronů v mozku. No to je jedno, prostě 
něco namítáte. Vzhledem k tomu, co víme o vesmíru, kde by se takové místo nacházelo? No 
někde. Nikdo si přece nemůže být jistý, že takové místo neexistuje. Představivost nám sice 
poskytuje značnou útěchu, ale podrobnosti, jak by to mohlo fungovat, nechává raději 
stranou.“  
 
Jelikož duše je velice vážná a vzácná věc a potměšilost, s níž tato autorka manipuluje s lidmi, 
kteří hledají v její knize poučení, mne nenechává lhostejnou, připojím dva zážitky, které mi 
umožnily se s duší setkat a leccos o ní napověděly. Není-li věda ochotna dělit se o poznání a 
poskytovat nezkreslené informace, nezbývá, než se spoléhat na vlastní zkušenosti, i když 
často velmi osobní,  a zkušenosti dalších lidí, kteří k tomu mají co říci a pochopí, že duše je 
něco, co člověk musí chránit nejen v osobním životě, ale dnes již bohužel i v tom veřejném.    
 
Ten den, když mi v kolem 7. hodiny ranní zemřela maminka, jsem se sešla v Praze 
s některými členy své rodiny. Někde jsem totiž zaslechla, že prvních 24 hodin po úmrtí je 
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duše zemřelého ještě mezi námi. Pokud by tomu tak bylo, chtěla jsem mamce – již jako duši - 
dopřát, aby po tento čas nebyla mezi námi osamocena. Prvotní smutek, když jsme se sešli, ale 
i pocit nejistoty z toho, co děláme, se po chvíli rozplynul a my vzpomínající jsme spolu 
prožili neobyčejně hezké a pravdivé chvíle. Druhého dne ráno jsem byla kolem půl sedmé již 
vzhůru. Seděla jsem za psacím stolem a balila si věci do práce. Na to, že mamka už není, jsem 
v tu chvíli nemyslela. Vtom mne ovanul zvláštní mrazivý chlad. Ať si o tom paní 
Churchlandová myslí cokoli, pochopila jsem, že to byla mamka a tím, že mi dala najevo, že 
už je pryč, mi chtěla nejspíše poděkovat za to, že se jsem se nebála navrhnout a uskutečnit 
něco tak iracionálního jako dělat společnost duši zemřelého člověka. Možná mi ale chtěla 
poděkovat i za to, že předem nic nevylučuji, neboť při řečech na podobné téma se vždy 
ošívala odporem. Vím tedy, jaké to je tam, kam duše odcházejí po smrti, a také to, že zcela 
určitě je to v kosmu. Kde přesně, to nevím, ale abych řekla pravdu, radost z toho, že maminka 
nějakým způsobem stále je, mi to nijak nekazí.   
 
Druhá příhoda se stala v noci, když jsem spala. Navzdory tomu jsem ucítila, jak mne něco 
jemně podebralo a vzápětí jsem již svištěla neskutečnou rychlostí někam vzhůru. Víc nevím. 
Ráno po probuzení se mi oba pocity ihned vybavily. Po několika dnech jsem si všimla, že se 
ve společnosti mužů chovám podbízivě. Nemám to ve zvyku a bylo mi to nepříjemné. Dávala 
jsem si na to od té doby pozor, ale nebylo to ani třeba. Víckrát se mi to nestalo. Na jedné 
oslavě, kam jsem byla za nějaký čas pozvána, jsem si ale všimla, že se pro změnu ne zcela 
kontrolují někteří mí bývalí kolegové. Zírali na mě, jako kdybych spadla z měsíce, lepili se na 
futra místnosti, kam jsem odešla a nemohli ode mne odtrhnout oči, ani když viděli, že jsem si 
toho všimla. Až tehdy jsem si vše spojila dohromady a uvědomila si nejen to, co znamená být 
pod vlivem nějaké planety – v tomto případě Venuše – ale i to, že tento akt proběhne jako 
zcela reálné přemístění duše žijícího člověka vesmírným prostorem. Uvědomila jsem si také, 
že to, že budu pod vlivem Venuše, mi zhruba půl roku předtím sdělila astroložka, již jsem 
vyhledala kvůli určitým problémům v rodině. K tomu, co mi řekla, jsem se nijak neupínala a 
nechala život prostě plynout. Období, jehož se tato předpověď týkala, bylo pro mne nicméně 
velmi důležité, a to, čemu měl napomoci tento zásah shůry, nevyšlo. V rozhodující chvíli jsem 
se sice zachovala jako správná dcera Venuše, stalo se však něco, co bylo pravým opakem 
toho, k čemu podle náznaků v jejím sdělení byla tato chvíle určena. Vše se zvrtlo tak 
nečekaně a tak krutě, že noc jsem prožila s pocitem, že jsem mrtvá. Necítila jsem vůbec nic – 
hlavou mi běželo jen to, že nemám žádný pocit ani z toho, že mám děti. Stav, kdy ve mně 
zemřela duše, nebolel – bylo to prostě jen vědomí naprosté prázdnoty. Možná právě toto je 
stav mysli, v němž se trvale nachází Sapiens². Během dne jsem se naštěstí vzpamatovala. 
Člověku, který mi to způsobil, jsem napsala, co se stalo. Odpověděl mi nyní již zase jako ten, 
koho jsem znala, a vycítila jsem z ní i to, jak je sám překvapen tím, jak se zachoval. Moje 
nitro naskočilo díky tomu podobně jako srdce resuscitovaného člověka. Zajímavé na tom 
bylo, že onen jedovatý šíp se skládal právě z těch slov, která použila astroložka, když 
v souvislosti s touto budoucí chvílí se mne velice opatrně pokusila upozornit na jeden detail, 
který měl v plánech Venuše sehrát zřejmě důležitou úlohu. I proto si myslím, že do onoho 
důležitého životního okamžiku vstoupil  někdo jiný, mocnější než ona, a ovlivnil mysl toho, 
kdo šíp vystřelil. Pocit soukromí či svobody, který člověk vyvozuje z toho, že v každém 
okamžiku svého života mu nezbývá než se rozhodovat, jak se zachová, je tak vlastně 
obrovská iluze. Představa,  že v budoucnosti by se měl stát hříčkou v rukou nadpozemských 
sil v daleko větší míře, než je tomu v současnosti, mi připadá úděsná. Kromě toho si 
nemyslím, že toto by měl být jediný smysl dvojdimenzionality lidské existence 
prostřednictvím duše. Setkala jsem se ještě i s jinými projevy pohybu duše v prostoru a tím, 
že setkání duší na dálku je možné i mezi žijícími a že je kromě toho možné prožít při tom 
vjemy jako při osobním setkání - cítit například stisk ruky nebo hlas dávno zemřelé babičky 
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budící mne ve chvíli, kdy se kolem mne dělo něco důležitého a hrozilo, že to zaspím. Kromě 
toho, že podobné schopnosti duše otvírají před člověkem možnost prožít život mnohem plněji 
a intenzivněji, než když si jich nejsou vědomi nebo o existenci duše pochybují, jejich rozvoj 
je se zdá být optimálním prostředkem obrany před manipulací s jejich životem  
z nadpozemské sféry.  Není proto bez zajímavosti, že zkušeností tohoto druhu prošla svého 
času celá jedna vyspělá starověká civilizace. Mimochodem ta, v jejímž středu se v té době 
zrodil i první Sapiens².    
 
ŘECKÁ ANTICKÁ SPOLEČNOST 
 
Řecká antická společnost povstala jak bájný Fénix z popela z trosek mimořádně kruté 
mykénské civilizace, která se naprosto vymykala tomu, jaký způsob života rozvinuly v oblasti 
Středozemního moře jiné starověké civilizace – egyptská, perská aj. Na rozdíl od nich neměla 
mykénská civilizace budovatelský charakter, ale ryze kořistnický. Tomu odpovídala i krutost, 
s níž její elita zacházela s vlastním obyvatelstvem. Nevím to jistě, ale předpokládám, že tato 
civilizace vznikla odtržením od Homo amoralis v době, kdy seznal, že jako společnost se bez 
určitého řádu neobejde, a přistoupil k jeho zavedení. V 11. a 10. tisíciletí před Kristem smetly 
mykénskou civilizaci z povrchu zemského živelné pohromy. Přesto nakonec vstala z mrtvých, 
již ale pod názvem Řecko. Dávní mudrci, kteří se rozhodli ji obnovit, k tomu využili 
veškerého svého důvtipu spojeného s předtím nevídanou pokorou.  Díky tomu se jim podařilo 
obnovit se jako společnost, ale i to, že zaujala místo v čele tehdejšího vývoje.  
 
Náboženské představy řecké antické společnosti, shrnu-li její hlavní rysy, odrážely 
přesvědčení, že duše zemřelých odcházejí do podsvětí a že živí s nimi mohou nějakým 
způsobem komunikovat stejně jako s božstvem, jemuž přisoudili prostor v kosmu. 
Prostředkem k tomu bylo jednak věštectví a jednak úlitby. Soudilo se, že bohové, bojující či 
spolupracující mezi sebou podobně jako lidé, zasahují do běhu lidského světa. Řecká 
mytologie odrážela tak fakt lidské individuality a s ní související složitosti lidského života. 
Jejich božskost spočívala tedy v jejich nezměnitelné věčnosti na straně jedné a možnosti vidět 
nejen do toho, co se právě odehrává v životě pozemšťanů, ale ovlivnit i to, jakou roli  v něm 
sehrají jednotliví lidé a jak se bude odvíjet jejich osud. Míra technologického rozvoje v té 
době nepřesahovala výrazněji účelnou míru zajištění existenčních potřeb, takže lidé nebyli 
ještě odcizeni sami sobě tak jako v současnosti. V podobě přírodní filozofie se úspěšně 
rozvíjel jak holistický typ vědeckého myšlení, které odráželo komplexnost reality a snažilo se 
postihnout ji v souvislostech, mimo jiné i časových, tak typ myšlení exaktního, jímž se 
projevuje kategoriální organizace lidské mozkové kůry a její potenciál vyjevovat vědomí 
obecně platné, neboli přísně logické zákonitosti matematické či fyzikální povahy.   
 
Řecká antická společnost dosáhla dodnes nepřekonaného vrcholu též v rozpracování lidských 
morálních dilemat, do nichž byla organicky začleněna již i představa vzájemného vztahu mezi 
pozemskými a nadpozemskými hybateli vývoje. Ve snaze zaktivizovat živořící populaci 
dospěli zakladatelé řecké civilizace k mimořádně šťastnému společenskému uspořádání ve 
formě ne příliš velké, demokraticky koncipované antické obce. Demokratičnost se 
projevovala jednak rozdělením půdy mezi jednotlivé rodiny a spoluúčastí občanů na 
rozhodování o věcech veřejných. Z toho vyplynula i vysoká úroveň vzdělanosti širokých 
vrstev obyvatelstva – aby mohli kompetentně spolurozhodovat, bylo nutné průběžně jim 
vysvětlovat cíle záměry představitelů společnosti tak, aby pochopili, co se od nich očekává a 
sami přispívali k jejímu rozvoji. Toto vzdělávání se odehrávalo na veřejných prostranstvích, 
dnes bychom řekli formou mítinků. Tato tradice se udržela od doby, kdy úkolem řečníků bylo 
zainteresovat po staletích hlubokého úpadku a předchozí negativní zkušenosti neorganizovaně 
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žijících lidí na obnově společnosti. Důležitou úlohu v tom sehrávaly homérské eposy 
oslavující velké osobnosti vlastních dějin a jejich zakladatelské počiny. Hodnoty, které 
reprezentovaly tyto eposy, prostoupily díky tomu každodenním životem obnovené 
společnosti. Recitování eposů vyústilo později ve vznik antického dramatu, prakticky laděná 
agitace obyvatelstva v řečnictví. Po ustavení nové společnosti se z něj vyvinul sofismus 
historicky prvních racionalistů, diskutujících jak před veřejností, tak mezi sebou o jevech 
každodenního života. Exaltovanost z doby obnovy společnosti, kdy se kněžstvo snažilo 
usmířit oběťmi bohy a získat jejich přízeň, se po ustavení řecké společnosti změnila v úsilí 
prosadit se v okolním světě. Vyspělost řecké civilizace zapůsobila na starověký svět jako 
zjevení a rychle jej proměnila. Někdejší kořistnictví nahradila obchodní a kulturní expanze.        
 
Zatímco veřejné rituály se časem zprofanovaly, mezi obyvatelstvem se rozvíjel jiný druh 
rituálního života. Hovořím o spontánně vzniklém, komplexně rozvinutém a časem všeobecně 
rozšířeném systému uctívání předků. Předpokládal sice poměrně rigidní pravidla pro 
organizaci každodenního života a vztahů v rodině, na rozdíl od veřejných rituálů však s časem 
neochaboval, ale nabýval naopak na síle. Rituální život v rodině spočíval v pohřbívání 
zemřelých členů rodiny pod prahem domu, kam jim jejich potomci nosili pravidelně jídlo. 
Rodina se kromě toho scházela denně k podvečernímu rozjímání před ohništěm v domě, kde 
byl na počest mrtvých předků zapalován posvátný oheň. Vznikala tím sice iluze, která 
neodpovídala zjevné skutečnosti, že mrtví jídlo již nepotřebují, měla však symbolický 
význam, jehož evoluční a evolučněbiologický smysl nebyl dodnes doceněn. Každodenní 
obřady na počest zemřelých předků umožňovaly jejich žijícím potomkům procítit do hloubky 
skutečnost, že svým narozením se zařazují do nekonečné řady generací svého rodu, jehož 
odkaz nesou ve své mysli – a my víme, že i genech - jako štafetu věčného ohně předávaného 
potomkům. Středobodem života žijících se stalo nerozhněvat své předky a případně si je 
usmířit, pokud se tak stalo například tím, že si nevyžádali jejich souhlas s nějakou významnou 
událostí, k níž se v rodině schylovalo. Z toho vyplývalo i to, že se řídili jejich názorem, jak jej 
vyčetli z přírodních úkazů. Každodenní život tak prostoupilo velice silně vědomí rodové, 
svojí podstatou evoluční kontinuity.     
 
Tento rituál mohla založit rodina, jíž zemřelo malé dítě. Lze si představit, že jeho rodiče mu 
chtěli dopřát alespoň iluzi, že je stále s nimi – proto ono předkládání potravy jako v době 
života. Jelikož v tom byli zřejmě úspěšní - na rozdíl od tehdejších zvyklostí nepřijali totiž 
smrt svého dítěte kvílením, k němuž se dle tradice houfně připojovali i lidé, které smrt 
zemřelého osobně nijak nezasáhla – ale prožili ji s důstojností, která je ochránila před pocity 
zmaru a nesmyslnosti života – zaujalo to zřejmě i další, kteří si díky tomu uvědomili, že smrt, 
která se týká i jich, je jen přechodem k jiné formě existence, a vztáhli tento rituál na běžnější 
situaci, když zemřou rodiče. Odtud i respekt k autoritě zemřelých, stejný jako za jejich života. 
Tento způsob života vtiskl životu prostého obyvatelstva nejen kázeň, ale i nesmírnou 
vznešenost vzrůstající s každou generací, která vzala rituální způsob života za své.  
 
Ve svých důsledcích ústil rituální život v rodině k překonání existenciální úzkosti, která 
souvisí s vědomím vlastní smrtelnosti. Toto vědomí provázelo člověka od doby, kdy na 
rozhraní první a druhé etapy lidské evoluce si předchůdci člověka uvědomili svoji smrtelnost 
a postupně i to, že existuje něco, co je přesahuje a nazvali to duší. U všech civilizací vyústilo 
toto vědomí v určité zvyklosti, jimiž vyjadřovaly svoji představu vztahů mezi pozemským 
světem a tím, který je výsadou duší, řecká antická společnost však představy o posmrtné fázi 
existence uctíváním zemřelých předků zdemokratizovala. Ukázala, že nejde jen o zbožštění 
vysoce postavených jedinců, ale o součást životní reality všech lidí, a rovněž to, jak je možné 
osvobodit se od pocitu tragiky z vlastní smrti a smrti jako takové. Rodinný rituální život dával 
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žijícím takřka hmatatelný pocit, že jsou součástí nekonečného řetězu, v němž není podstatné, 
v jaké formě své existence se kdo právě nachází, ale že tím důležitým je pevnost a 
konzistentnost řetězu rodové linie jako takové. Toto vědomí stíralo rozdíl mezi minulostí, 
přítomností a budoucností a lidská mysl se díky tomu ladila na evoluční pojetí času, kdy není 
důležitý každý jednotlivý životní cyklus v řadě, ale výsledek, jehož dosáhne rodová linie 
svým trváním jak v biologickém, tak duchovním  slova smyslu.  A právě to – dostatek času – 
potřebuje organismus k tomu, aby vývojové impulzy prostoupily do všech úrovní organismu 
tak, aby se mohly projevit vývojovými posuny nabíhajícími v evoluci desítky či spíše stovky 
a tisíce generací. Vývojové změny na úrovni organismu umožňuje na jedné straně plasticita 
genetického kódu, nervové tkáně a tkání obecně, na straně druhé vlivy vnějšího prostředí 
související s civilizačními posuny. Jedním z nich, i když předčasně přerušeným a 
nenaplněným, byla i proměna lidské mysli související s rituálním životem v rodině.        
 
Můžeme se jen dohadovat, co by dále přineslo propojování mysli žijících a zemřelých. 
Předpokládám však, že lidé by stále lépe rozuměli tomu, co jim z pozice své nové – řekněme 
již kosmické – zkušenosti, ale i nadčasového podhledu na lidský život - mohou o smyslu 
lidské existence a možná i evolučním poslání člověka sdělit jejich předkové. To, co se 
v každém případě začalo dít ve starověkém Řecku, bych nazvala zahušťováním prostoru 
opravdovostí a lidským teplem, neboť v rámci rodiny nepřichází v úvahu, že by předkové 
chtěli svým potomkům škodit. A to se přece jen poněkud liší od deště z vesmírného odpadu, 
který dříve či později začne padat lidem na hlavu jen proto, že někdo přišel na to, že sledování 
pomocí satelitů je účinnější než vyzvědačství. Jedním z důsledků uctívání zemřelých předků 
bylo i to, že tito lidé se snažili žít tak, aby se v ničem nezpronevěřili jejich odkazu. Jejich 
mysl, navzdory sepětí se světem zemřelých, byla tudíž orientována k budoucnosti – nepokazit 
nic ve svém životě s sebou nese i to, že nic se  nepokazí ani z hlediska vývoje člověka jako 
druhu.    
 
Racionalisté se se svým zdůrazňováním zjevného považují za dobrodince lidstva. Přes 
veškerou bystrost svého úsudku nerozpoznali, jak zajímavý úkaz mají před očima, aby 
domysleli jeho význam, ačkoli v Řecku byla velmi mimořádně rozvinuta kosmologie – věda o 
kosmických souvislostech existence Země.. Řecká zkušenost rituálního života v rodině 
ukazuje však ještě i něco jiného, pro dnešní dobu velmi důležitého – že ono pozoruhodné u 
člověka nevychází primárně z rozumové dimenze jeho fylogenetické podstaty, ale 
opravdovosti, s níž bez velkého rozmýšlení a ptaní reaguje na podněty, které oslovily jeho 
nitro. Taková opravdovost provázela i rozhodnutí dávných řeckých mudrců udržet svoji 
civilizaci při životě. Rituální život rodin byl jedním z důsledků, který jistě nepředvídali, neboť  
na svět zemřelých mysleli jen ze svého - řekněme politického hlediska – nikoli toho, jaký 
význam má tento jev sám o sobě. I tak je bohové vyslyšeli jen proto, že v jejich konání nebylo 
postranních myšlenek. Šlo o bytí a nebytí lidí jako civilizace – nikoli jich jako jednotlivců, 
kteří se navzdory živelným katastrofám dokázali o sebe postarat, ale uvědomili si, že takto y 
jejich život neměl valného smyslu. Praktické kosmologie, jak vyšla z prostého lidu, byla 
něčím jako přidanou hodnotou vývoje, který iniciovali, a dodala hlubšího smyslu tomu, že 
svým rozhodnutím obnovili civilizaci jako takovou – že jako mudrci a noví vládci poprvé ve 
své historii přistoupili k lidu s úctou, jakou zasluhuje. Úcta je pro bytostného racionalistu 
rovněž něčím, co nezná, protože si za ni nic nekoupí. Život ale není hokynářský krám, ve 
kterém se hraje na má dáti – dal. Je něčí daleko více, co od člověka žádá, aby ho žil naplno 
bez ohledu na to, co o tom kdo myslí.  
 
Antickou obec v její velikosti, slávě a vznešenosti smetl posměch, za nímž jeho původce 
skrývá vždy něco ze své malosti. Někdy nervozitu z toho, že neví, jak prožít plnohodnotný 
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život, jindy závist vůči těm, u nichž vidí, že umění žít jim není cizí. Napadat společnost, 
vyznačující se na svoji dobu vysokou úrovní oduševnělosti, vzdělanosti a kulturní vyspělosti 
by se zřejmě nikdo neodvážil. Jednotliví lidé byli však snadným Z dnešního pohledu se zdá až 
neuvěřitelné, jakou moc měly nad lidmi argumenty, že je směšné nechávat se dojmout 
výstupy lidí, kteří v hereckých kostýmech předstírají, že jsou obdivovanými hrdiny, a všechny 
přihlížející tak vlastně klamou. Lidé v té době neměli s podobnou záludností zkušenosti, a 
samotné slovo klamání stačilo nejspíše k tomu, aby uvěřili v čistotu úmyslů oněch 
pravdozvěstů. Předkládání potravy zemřelým, velice intimní a ryze duchovní záležitost, 
neobstála tak před představou, že by člověk mohl být považován za hlupáka. Tvrzení, že 
člověk si přisvojí i to, o čem ví, že mu nepatří, pokud si je jist, že ho při tom nikdo nevidí, 
bylo vlastně již návodem k tomu, aby lidé jednali právě takto – kradli a nenechali se při tom 
přistihnout.  
 
Autorem těchto a dalších „objevů“ je Sókrates, praotec evropské myšlenkové tradice.  
Atmosféru, již svým škarohlídstvím vnesl do řecké antické společnosti, když byla na vrcholu, 
zachytil ve svých dialozích jeho žák Platón. Vedle Sókrata v nich vystupuje zpravidla jeden či 
více sofistů hájících obecně lidský pohled na ten či onen morální aspekt lidského života. O 
Sókratovi je známo, že se svou ženou Xantipou neměl právě šťastný život - a jak by se svou 
povahou také mohl, že? Nenávist k sobě, jak by dnes řekli psychologové, přenášel tedy na 
jiné lidi a společnost. Jeho veřejné vystupování se stalo do té míry nepřijatelným, že se se 
svými názory a postoji začal raději skrývat. Za žáky si vybíral mladé příslušníky athénské 
honorace a otvíral před nimi svět argumentačně propracovaného, leč veskrze sarkastického 
pohledu na lidský svět. Tito mladí lidé, okouzleni jeho intelektem, nemajíce však životní 
zkušenosti, podléhali jeho vlivu a přebírali jeho názory, které pak ventilovali mezi svými 
přesvědčeni, že jsou jejich vlastní. Představitelé antické obce dospěli tak k názoru, že není 
jiné cesty než učinit jeho působení přítrž. Obvinili ho z toho, že kazí mládež, a postavili ho 
před soud. Jeho průběh zachytil Platón v Apologii. V onom soudním sporu se stal Sókrates  
morálním vítězem, ačkoli stanovisko, které zastával, v pravém slova smyslu morální nebylo. 
Řečníci, hájící autoritu obce, nebyli ale s to čelit Sókratovu argumentu, že nejvyšší autoritou 
pro člověka je vlastní rozum. Zvítězila tedy síla argumentu, proti němuž zájem obce bylo 
něčím tak vágním, že jim nezbylo než zviditelnit existenci tohoto zájmu odsuzujícím 
rozsudkem, jímž přesto dali Sókratovi na výběr – vlastní život nebo pokračování civilizace, 
do níž se narodil. Sókrates. Po něm se rozhodl položit život za svoji pravdu i Mistr Jan Hus či 
Galileo Galilei. Hodnota života každého člověka je stejná, a proto takovým lidem nemůžeme 
dost dobře nevzdat úctu , i když nutně nesdílíme jejich přesvědčení. To je i případ těch, proti 
nimž jako dnes vedeme boj jako civilizace ve střetu, v němž jde o bytí a nebytí člověka jako 
Homo naturalis. Na konci lidského věku se tak ocitá před soudem každý jednotlivý člověk. 
Soudcem, který nakonec rozhodne o bytí a nebytí jeho potomků, je v něm on sám a zodpovídá 
se před ním lidství – součásti sebe sama, kterou si nese nejen hluboko ve své duši, ale i 
v genech. Podobně jako jeho fylogenetický předchůdce, jemuž vděčí za to, že může vůbec 
existovat jako člověk, musí nyní vážit každý krok, který kdy učinil, právě činí nebo ještě 
učiní, aby mohl posoudit, zda je či není lidsky přiměřený a nakolik slouží životu, jehož je 
každý z nás důležitým mezičlánkem na dlouhé cestě lidského rodu evolucí života na této 
planetě. Řízení před tímto soudem připadl shodou okolností na den, kdy před 73 lety ještě 
umírali sovětští vojáci, aby osvobodili naši zemi od nacismu, a naši lidé proto, aby z ní 
alespoň částečně smyli pohanu, již svým podpisem pod mnichovským diktátem stvrdil 
prezident Beneš. Je to právě ten den, který s týmiž spojenci, kteří před něj před 80 lety tento 
dokument položili, slavíme na Střeleckém ostrově v Praze Den Evropy. Možná jsou to lidé, 
kteří nemají úctu k životu, a tudíž ani úctu k zemřelým, a proto s tím nemají sebemenší 
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problém. Co ale my, když to byli synové, bratři či manželé někoho z nás? Nedivila bych se, 
kdyby se znechucením obraceli v hrobě.              
 
Kdo byl vlastně Sókrates, praotec evropské myšlenkové tradice? Byl to nejen člověk, který 
neměl šťastný soukromý život, ale také člověk, který si v antické obci plné vynikajících  
myslitelů neuměl nalézt pro svůj bystrý mozek lepší uplatnění než ji rozeštvávat. Za to se 
vděku obvykle nikdo nedočká. S pronikavou znalostí lidské duše byl Sókrates, posledním, 
komu by bylo třeba něco takového vysvětlovat. Onou pověstnou poslední kapkou, kterou 
nedokázal přenést přes srdce na cestě, kterou si v životě sám zvolil, bylo to, když zjistil, že 
Pythagoras jako pouhý otrok si dovolil přijít s objevem matematických zákonů, zatímco on 
jako vysoce inteligentní, v zásadě však zneuznaný a neoblíbený příslušník athénské 
aristokracie měl zůstat stranou? Uražená ješitnost sehrála v jeho mysli úlohu obratu. Tak se 
nazývá okamžik, při němž dojde ke zpřetrhání veškerých vazeb k lidství zakořeněnému 
v mozku podobně jako strom svými kořeny v zemi. Obrat, který tak Sókrates vlastně objevil, 
je dnes běžně používaná technika, která umožňuje koncentrovat mysl člověka pouze na určitý, 
s jeho odborným zájmem a předpoklady spojený výsek reality. Jelikož v mysli zůstanou 
funkční mechanismy, jejichž prostřednictvím se v průběhu fylogeneze rozvíjela v mysl lidsky 
racionální, je tento okamžik provázen projasněním, při němž jasně vystoupí racionální jádro 
toho, čím ji kdo v tom okamžiku zaměstnává.      
 
Podobné jasnozření zaplavilo podle všeho i Sókratovu mysl, formovanou v průběhu života 
nenávistí ke všemu lidskému a smrtelným poraněním jeho ega vystupňovanou na nejvyšší 
možnou míru, a poskytlo mu představu, jak se všemu a všem pomstít za urážku, již jeho 
ješitnosti způsobilo to, že Pythagorův úspěch vnímal jako svoji naprostou porážku. Takže i 
jemu se nakonec podařilo přijít s nějakým objevem, a sice techniky obratu, již na základě 
vlastní zkušenosti uplatnil na mladičkém Platónovi. Předpokládám, že se tak stalo 
v okamžiku, kdy mu oznamoval, že raději se vydá smrti, než aby se zřekl svého učení. Kalkul, 
že může počítat jak s jeho rozhořčením, tak s tím, že se ujme jeho odkazu, mu vyšel, i když  
možná ne tak úplně, jak si přál. 
 
Platón popsal techniku obratu v dialogu Parmenides a zaznamenal ji tak pro budoucnost a 
jednak ji uplatňoval na žácích jím založené Akademie. Stav své mysli před obratem a po něm, 
ale i tomu odpovídající změnu pohledu na lidský svět, zachytil ve svém příměru o jeskyni. K 
významu rozdílu v postavení člověka stojícího ve sluneční záři před vchodem do jeskyně a 
lidí sedících v jejím přítmí s pohledem upřeným na své stíny dopadající na stěnu jeskyně, 
jsem se vyjádřila, když jsem se zmínila setkání s duší své zemřelé maminky. K tomu, abych 
rámcově pochopila, co se právě stalo a od té doby již pozitivně věděla, že duše existuje, 
nebylo v daném okamžiku nutné, abych znala fyzikální podstatu tohoto jevu, takže samotný 
fakt, že mám přístřeší nad hlavou, odkud díky své schopnosti myslet mohu vyjít na světlo, 
když to uznám za vhodné, mne skutečně nijak neznepokojuje. Jinak ostatně to v průběhu 
lidské evoluce a ani v životě současných lidí nemůže fungovat. V první řadě se žije a při tom 
se přemýšlí o tom, co, jak a proč děláme, nebo co nás zajímá či právě zaujme.       
 
V dialozích zaznamenal Platón Sókratovy myšlenky a v nich i jím používanou metodu 
racionalistické argumentace. Jeho mysl, připravená rozhořčením na obrat, nebyla však stejná 
jako mysli  Sókrata. Zatímco Sókrates jen bořil, Platón se stal tvůrcem par excellence. Jako 
myslitel, jehož v něm Sókrates rozpoznal, se projevil vlastním učením, jímž založil moderní 
filozofii – přesněji řečeno tu její část, která se inspiruje Platónovým předpokladem, že 
každému jsoucnu předchází myšlenka na jeho uskutečnění a že jsoucnem je tudíž i sama idea. 
Soudilo se, že v člověku jako přírodní bytosti taková idea není a je třeba mu jí dodat. Odtud i 
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idea nového člověka a nové společnosti, k jejichž vytvoření se Sapiens² jako čistě rozumová 
bytost dodnes cítí být povolán. Zde je možno zmínku o Platónovi a idealistické filozofii 
ukončit. Pokud jde o význam ideje jako počátku všeho, nemýlil se. Zmýlil se však, pokud jde 
o lidskou přirozenost. Vzniku lidského druhu předcházela idea života. Homo naturalis je 
jednou z mnoha forem jejího sebe-uskutečnění prostřednictvím evoluce života na planetě 
Zemi. Jinými slovy dualismus, který Platón založil svojí filozofií na úrovni živých bytostí 
roztržením Duše a Těla, v reálném světě neexistuje, což denodenně dokazujeme tím, že 
uskutečňujeme své nápady a abstraktní ideu tím do svého výtvoru jako by zabalíme. Ono 
zdvojení ideje života je tedy jeho negací, což s pocitem vítězoslávy, poněkud však 
nepřípadné, vyjadřuje Sapiens² svými prohlášeními o Konci lidského věku. Podle zákona 
dialektiky máme před sebou naopak negaci negace, neboli nový začátek posunutý o úroveň 
výše jako oproti Homo naturalis na straně jedné, tak oproti Sapiens² na straně druhé. Platón 
kromě toho založil dualismus i na úrovni idejí, a sice explicitním vyjádřením ideje Dobra. 
Dlužno ovšem podotknout, že ideu Zla museli v tomto případě pojmenovat již jiní.  
 
Ať chceme nebo nechceme, musíme tedy brát Sapiens² jen jako jednu ze součástí lidského,  
nikoli jeho jediné uskutečnění. Se svým odpojením od přirozenosti se z něj ve skutečnosti 
vyčlenil, což názorně ukazuje i příměr o jeskyni. Člověk před ní – sám ozářen slunečním 
jasem – brání tomu, aby světlo pronikalo do jeskyně. Sapiens² jako čistý rozum – tedy po 
odpojení od jednou uskutečněné ideje života - člověkem v pravém slova smyslu není a 
k dalšímu uskutečňování ideje života tudíž nemá potřebné předpoklady. Jako čistý rozum, 
existující výhradně sám o sobě a pro sebe, se pouhým obratem vrací vlastně do stavu čisté 
ideovosti, odlišné však od té, z jejíhož uskutečnění život před 4.5 miliardami let vzešel. Pojem 
Konec lidského věku vystupuje z tohoto filozofického rozboru stejně, jako když se na obrat 
podíváme z biologického hlediska. Negací života je zkrátka jeho Konec a víc nic. Vidíme to 
ostatně i na osudu řecké antické společnosti  
 
Zasévání pochybností, nedůvěry a skepse se řecké antické společnosti stalo nakonec 
osudným. Bez pojiva vzájemné důvěry a ideálů, na nichž byla vybudována, pozbyla jednoty a 
síly čelit vnitřnímu rozkladu a v důsledku toho i římským dobyvatelům, jednajícím již 
s věcností, ale i cílevědomostí příznačnými pro Sapiens². Řekové, kdysi výkvět lidstva, ztratili 
svoji jiskru, a žijí vzpomínkami na zašlou slávu. S tím, jak skončila, je řecká antická 
společnost mementem pro současnost. Ani největší mudrci nezabrání smutnému konci 
civilizace, již ovládne Sapiens², pokud si svoji duši nedokáží ochránit jednotliví lidé.   
 
Něco podobného je možno říci o Egypťanech, incích, Aztécích, severoamerických indiánech 
a konec konců i o nás Češích a Moravanech a všech dalších, kteří si v kritických okamžicích 
svých dějin nedokázali uhájit ten druh svobody, která zakládá duševní spřízněnost 
životaschopné populace. Duši v jednotlivém člověku je možné zabít jediným slovem. U duše 
národů je to složitější. Useknout jí hlavu jako v případě inků není v současné době už tak 
jednoduché. Proto ji Sapiens² systematicky rozleptává. To, co v jagellonském věku trvalo 
téměř dvě staletí a skončilo po bitvě na Bílé hoře popravou 27 českých pánů, dokázala změna 
společenské atmosféry po skončení studené války u poloviny národa za dvě desetiletí. A je to 
možná dobře, protože lidé mohou srovnávat dvojí životní zkušenosti a mají tedy předpoklady 
k tomu vyjít z marasmu současného světa tím správným způsobem.        
 
Řecká antika vypovídá ještě o něčem jiném, velmi významném. I člověk původu Homo 
amoralis může v případě, že si uvědomí hodnotu života, vytvořit harmonicky fungující 
společenský organismus, jímž překoná sám sebe. Řecká antická společnost - po založení 
rodiny gibbonem, o němž bude ještě řeč – byla již druhým případem toho, kdy se Homo 



 

 
 

33

amoralis podařilo přepsat své sebeurčení lidsky plnohodnotným, evolučně nosným obsahem. 
Rituální život rodiny se svými kosmologickými souvislostmi, jak se spontánně vyvinul v lůně 
této společnosti, byl případem třetím. Nedlouho poté se na jiném místě ve Středomoří jako 
zjevení objevil Ježíš Kristus.  
 
ROZUM ZDRAVÝ A NEZDRAVÝ  
 
Zdravý rozum umožňuje člověku fungovat v běžných životních situacích. Na jeho povaze 
jako zdravé mysli nic nemění ani to, že průběžně do sebe nasává z vnějšího prostředí nové 
podněty, které ho proměňují. Podstatné je, že nové se integrálně propojuje s předchozím, aniž 
to narušuje princip rovnováhy všech složek lidské fylogenetické podstaty. To, jak vnímá 
fungování své mysli vyjadřuje člověk slovy jako „dozvěděl jsem se, že“, „naučil jsem se“, 
přečetl jsem si“ apod. V případě, že určitý poznatek v sobě už má, jen si toho není vědom, 
řekne „zjistil jsem, že“, „pochopil jsem, že“, „uvědomil jsem si, že“, „došlo mi, že“ apod. 
Tento poslední výraz naznačuje, že platónská jeskyně je běžnou součástí lidského života, 
pohlížíme-li na něj z hlediska ontogeneze. Lidé neustále objevují, protože jsou schopni si 
uvědomovat. Mnohdy to, co je jiným zřejmé, k pochopení toho musí však člověk dozrát 
podobně jako ovoce na stromech. Psychické a fyzické dozrávání probíhá paralelně a je 
podstatou dospívání jedince, v něčem obvykle pokročilejšího než jeho rodiče. Mezigenerační 
vývoj a střetávání jsou proto vzájemně se prolínajícím motorem společenského vývoje zdravé 
společnosti, v níž stárnoucí lidé brzdí sice elán nastupující generace, svým nadhledem ho však 
podporují v tom, kde je pro společnost přínosem. V konečném důsledku jsou proto 
respektováni pro svoji moudrost, jíž se projevuje zkušenost vázaná na  rozdílné prožívání po 
sobě jdoucích období života, ale i uvědomování si neodvratnosti smrti, která relativizuje 
potřebu mladých lidí vše měnit bez toho, aniž si vždy uvědomují význam a hodnotu toho, 
proti čemu se tak rádi bouří. Trend, který se projevuje omezováním vlivu starších lidí v rodině 
a ve společnosti, akceleruje procesy, které nemají ukotvení v lidské fylogenetické podstatě, a 
představují cizorodý prvek, jímž Sapiens² velmi intenzivně působí na lidi ze společenské 
úrovně.   
 
Druhem Sapiens² se může stát člověk jakéhokoli fylogenetického původu, pokud projde 
obratem, neboli odfiltrováním logické mysli od té její části, která je propojena s organismem. 
Organismus ji ke své funkci nepotřebuje, a proto pracuje setrvačností dál. Přestanou v něm 
však proudit podněty, které mysl vysílá organismus a organismus k mysli. Proces odcizení, 
který je u Homo amoralis důsledkem nepoměru mezi vnímáním sebe a okolí, je u Sapiens² 
doveden za hranici jeho biologické klasifikovatelnosti jako lidského druhu. To proto, že 
odpojení postihuje jednu z určujících složek lidské podstaty – schopnost cítit. Do určité míry 
ji sice nahrazuje mentalizace - neboli porozumění na racionální úrovni tomu, co se odehrává 
v jiných lidech - této schopnosti využívá však Sapiens² především k manipulaci s myslí jiných 
lidí a jejich klamání. Nepovažuje ho za podvod, ale právo vyplývající z jeho intelektuální 
nadřazenosti. Obrat je tedy jistou formou zasvěcení, jehož se dostane nadanému žáku od jeho 
učitele. Nemá zpravidla emocionální podtext, který hrál významnou roli při zasvěcení 
Platóna, ale je důležitou složkou budování systému společenské moci Sapiens². Kromě 
důsledku v citové oblasti má obrat pro Sapiens² nepříjemný důsledek v tom, že není schopen 
projevovat se umělecky a že mu není vlastní syntetické myšlení. Poznání přineslo Sapiens² 
jedno velmi nepříjemné překvapení - že jemu vlastní, striktně logické myšlení není 
kompatibilní s tím, jak jsou informace ze smyslových orgánů kódovány v mozku, takže na 
jejich biologizaci – neboli možnost, že by člověk mohl svým rozumem nehradit to, co vzniklo 
přirozeně – lidský rozum jednoduše nestačí. A pokud ano, není to rozhodně ono torzo, na nějž 
zredukoval lidský rozum Sapiens².     
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U zvířat se schopnost syntetizující inteligence projevuje vhledem, který připomíná genialitu 
lidských objevitelů, jakým byl například již zmíněný Pythagoras. Tj. lidí, kteří dokáží 
nacházet to, co zasluhuje být pochopeno, dokáží se vymanit ze zaběhaného způsobu 
uvažování a podívat se na problém z jiné strany a obrátit ho tak na hlavu. V procesu poznání 
se oba přístupy vhodně doplňují. Ve společnosti však rozdělují lidi na mocenskou elitu a 
takzvaně prosté obyvatelstvo, které se celkem právem cítí být dotčeno arogancí moci, 
pominu-li její výslovnou krutost a bezohlednost v minulosti nebo chladnokrevnost, s níž ho 
fakticky jen kvůli sobě činí rukojmím nekonečných válek.   
 
Nerada bych se dalším rozpitváním této otázky dotkla lidí, jichž nelze než si vážit nejen pro 
jejich neuvěřitelné znalosti a obrovskou pracovitost. Na závěr proto připomenu Goethova 
Fausta, a to i proto, že informace o změněném vědomí Sapiens² je pro Homo naturalis stejně 
nepochopitelná jako stav mysli psychicky nemocného člověka. Spíše tak porozumí příběhu, 
který ukazuje,  co udělá s člověkem, když posedlosti poznání obětuje svoji duši. S ohledem na 
Homo amoralis není bez významu ani postava Mefista jako lidského pokušitele a vyslance 
pekla v jednom. Toto Goethovo drama je významné i svým posledním, obvykle neuváděným 
dějstvím, v němž pastorální idylou vzkazuje Goethe všem Faustům, že je možné vrátit se 
k plnohodnotnému lidství a učinit své Markétky šťastnými.        
 
Lásku – když už jsem se dotkla tohoto lidského citu – zná Sapiens² takříkajíc jen z doslechu. 
Je  pro něj nic neříkajícím jevem jako každý. Degraduje ji na chemický proces v mozku či 
otázku sexu, jehož význam převádí na schopnost prožít orgasmus. Těm, kteří z vlastní 
zkušenosti vědí, co je láska, to sice neuškodí a možná si řeknou „zajímavé“. Ovlivní to však 
mysl těch, kteří setkání s ní mají teprve před sebou a snadno podlehnou vábení intenzivně 
drážděných smyslů či uvěří tomu, že láska je to, když někdo řekne rozvášněnému davu na 
koncertě, že je miluje. Co jsem se pokusila přiblížit na příkladu lásky, platí však 
ve společnosti ovládané Sapiens² všeobecně.           
 
Mozek Homo naturalis se jeví sice jako méně pronikavý či méně výkonný, na rozdíl od 
mozku Sapiens² pracuje však v souvislostech. Projevuje se to přirozeností spontánního 
chování, větším či menším kouzlem osobnosti jednotlivých lidí, schopností empatie, ale i 
tolerance, jejich kooperativností, schopností šířit kolem sebe příjemnou atmosféru, osobními 
předpoklady pro harmonické vztahy a soulad v rodině, schopností vnímat umění či se 
umělecky přímo projevovat, tvořivostí a v intelektuální rovině schopnosti nacházet s lehkostí 
originální řešení. V tom je Homo naturalis nenahraditelný. 
 
Logická mysl pracuje naopak analyticky, krok za krokem po malých, obsahově jasně 
vymezených krůčcích. V reálném životě je odkázána na poznávání metodou pokus – omyl  a 
experimentální ověřování předpokladů. Za svoji největší přednost považuje Sapiens² 
schopnost konstruovat realitu, ať už účelově, s využitím logických zákonitostí nebo s pomocí 
abstraktního myšlení. V určitých ohledech je proto Sapiens² nepřekonatelný a představuje 
vrchol lidských rozumových schopností, jimž lze vytknout pouze to, že neslouží životu.   
 
Evoluce je postavena na přímočarosti a jednokolejnosti, jež reprezentuje nejen pud  
sebezáchovy – nelze si dost dobře házet kostkou, jestli žít či nežít -  ale stejně jako čas může 
jít vždy jen jedním směrem. Trvalost života je podmíněna  předběžnou opatrností, již na 
základě fylogeneticky osvědčených modelů chování zprostředkuje intuice, a jednak 
přírodními zákonitostmi - morální podstatou chování všech živých tvorů. Berou si jen to, co 
bezpodmínečně potřebuji k udržení činnosti svého organismu a zachování života. Funkce 
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organismu jsou proto intenzitní povahy - s minimem vynaložené energie dosáhnout 
maximálního účinku. Živé organismy si nemohou dovolit se zmýlit. Každý krok stranou 
znamená narušení či přerušení již probíhajících procesů druhové přeměny, neboli cestu do 
slepé evoluční uličky, kde na druh čeká v lepším případě ustrnutí nebo přímo vyhynutí. To je 
mimochodem osud více než 90% vzniklých druhů. A to se sebou přitom neexperimentují a 
nehazardují se životem, tím méně svojí evoluční perspektivou. Přesto, že jsou poslušní 
nejlepších ze všech rádců – instinktů - šlápnou často vedle. Organismus je v tomto ohledu 
nejpřísnějším soudcem, jakého si lze představit, a na rozdíl od toho, co lidem občas projde 
v životě – v evoluci nejde vrátit se tam, kde se stala chyba a začít takzvaně znova. Takovým 
návratem není samozřejmě ani to, že si lidé poradí s lecjakou nemocí. Problémem v evoluci 
není neexistence léčby, ale existence nemoci.  
 
Shrnu-li to, co jsem se pokusila vysvětlit v této kapitole, evoluce je neznámá o nekonečném 
počtu proměnných, a na to pouhý rozum, jakkoli vyspělý, sám o sobě nestačí. Největší 
neznámou jsou rezervy vzniklé v organismu na předchozích stupních vývoje, čekající na ten 
jediný správný klíček k jejich otevření.      
 
VÍM TEDY JSEM 
 
V osobě René Descarta koncipoval Sapiens² vědu právě tak, jak jedině se může projevit čistá 
mysl – atomisticky a redukcionisticky. Redukcionismus nebrání dokonalému poznání 
neživého světa, z onoho živého a zvláště lidského však činí pouhé torzo. Jelikož ono 
přirozeně vzniklé se předává geneticky, výchovou v rodině a tím, jak jednotlivé lidi formují 
vzory a společnost - tvůrce životních podmínek - je zřejmé, co všechno je v současnosti 
bitevním polem, na němž se svádí boj o lidskou podstatu a evoluční perspektivu lidského 
druhu. Je to zvláštní válka. Ti, kteří v ní reprezentují lidskou přirozenost, zpravidla netuší, že 
jim byla vyhlášena a že v ní jsou napadenou stranou. Útočící strana – poučena vlastní 
minulostí – se tváří jako nejlepší přítel a vyjma případů jako ten můj neřinčí zbytečně 
zbraněmi. Jde si klidně, trpělivě a vytrvale za svým cílem a předstírá, jako by vůbec o nic 
nešlo, přestože v celé věci nejde o nic méně než o život.   
 
Přesto – setkání se Sapiens², když se bez postranních úmyslů nechá unést tím, co ví - je 
zážitek na celý život. Jeho mysl klouže s okouzlující lehkostí nejsložitějšími otázkami a to, co 
člověk jen s největší námahou chápe, když je na to sám, mu s přehledem vysvětlí, jako by to 
byla ta nejjednodušší věc na světě. Obdiv, který by člověk tak rád cítil, shodí však vždy 
čertovské kopýtko, které vykoukne z jeho proslovů v podobě potměšilosti, s níž se Patricie 
Churchlandová vtírá čtenářům s osobním vyznáním, že si mnohem více váží těch, kteří 
vynalezli účinnou antikoncepci, než těch, kteří ji varovali před zatracením duše, bude-li ji 
používat, nálepkování, jakým je démonizace protivníka ze studené války, či zavírání očí před 
nežádoucími, předem známými důsledky „svobodného“ jednání v podobě tzv. externalit. 
Když se upřímně snaží někomu vysvětlit, jak to vlastně myslí, aby ho získal, vždy nakonec 
narazí na okamžik, kdy mu schází to správné slovo. Pokud by byl upřímný alespoň sám 
k sobě, musel by si přiznat, že jako spiklenec a člověk naruby si  nemůže porozumět s těmi, 
v nichž zůstalo vše na svém místě. A tak mu nezbývá, než se znovu a znovu uchylovat 
k manipulaci. Sám mistr klamu, klame Sapiens² především sám sebe, když na fylogenetické 
dědictví pohlíží jako na nicotné haraburdí.   
 
Stojí dnes poněkud v rozpacích nad tím, že jím založená věda přinesla právě opačný výsledek, 
než očekával. Pod tlakem důkazů, které snesly přírodní vědy, až nyní plně pochopil, že  
existuje něco jako život. Může se zdát absurdní, že potřeboval důkazy k tomu, co je zřejmé i 
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malému dítěti, nicméně pro sebestřednou mysl Sapiens² zahleděnou do svého rozumu 
skutečně neexistuje nic než on sám a nekonečný svět idejí. Každá maličkost, nad níž Homo 
naturalis ani nepřemýšlí, protože ji prostě žije, je pro Sapiens² doslova objevem. Podivuje se 
mimo jiné nad tím, že informace zprostředkovaná přístrojem je pro mozek kojence jen málo 
významný podnět oproti tomu, když mu tutéž informaci sdělí živý člověk. Tato zdánlivě 
drobnost vypovídá o těchto dvou druzích člověka něco velice významného. Homo naturalis je 
uzpůsoben tak, aby si za každých okolností vystačil sám se sebou. Sapiens² si sám se sebou 
nevystačí. Bez sobě podobným by v lidském světě neznamenal vůbec nic a nejspíše by se 
nedokázal postarat ani sám o sebe.  
 
Mozek sebevzdělanějšího a sebeinteligentnějšího člověka není schopen pojmout a vyhodnotit 
všechny informace, které dnes mají lidé k dispozici. Tak tomu ale bylo již před 300 lety, kdy 
končila éra polyhistorů. A závěr z toho? Rozdělíme bádání do jednotlivých oborů  budeme se 
specializovat, takže jich máme multiexponencionálně ještě víc. Přitom by mu stačilo rozumět 
jediné věci – životu. Ten mimochodem dodnes nemá ve vědě zastoupení. A snad je to dnes i 
lepší, protože i to poslední, co z jeho autentičnosti ještě člověku zbývá, by se mohlo 
rozpadnout pod rukama na tisíc kousků. To, že se je v této práci pokouším poskládat nějakým 
smysluplným způsobem dohromady, nazývám pro sebe evoluciologií – vědou o vzniku.     
 
Moderní člověk se nemusí vzdát své lidskosti, aby se uplatnil ve společnosti ovládané 
Sapiens².  Stačí mu, aby se v zájmu své obživy či kariéry začlenil do společnosti vytvořené 
v jeho intencích, a jinak si žil po svém. Je to ale hra s ohněm. Ne vždy si lidé uvědomují, do 
jaké míry se touto dvojakostí odcizují sobě samým a ještě méně to, že Sapiens², který míchá 
karty, má na rozdíl od nich zcela konkrétní představu, kam je vede, zatímco oni žijí spokojeně 
ze dne na den, jako by jim svět ležel u nohou a vůbec o nic v něm nešlo, tím méně o Konec 
lidského věku. Co se jím myslí a jaký osud je pro ně připraven, se však musí zeptat jeho.   
 
Lidé druhu Sapiens² nejsou zlí jako Homo amoralis, i když jsou chladně necitelní a arogantní. 
Sapiens² nelze vyčítat, že rozvinul myšlení. Jeho problémem je duch Sókrata – člověka, který 
se rozhodl změnit svět, místo aby změnil sám sebe. Na rozdíl od Homo amoralis, si Sapiens² 
nese v sobě lidskou přirozenost, i když se jí zřekl, zatímco Homo amoralis v sobě její rozvoj 
potlačil. Kdykoli v průběhu jeho evoluce zaťukalo lidství  na jeho dveře, odehnal ho od sebe. 
Černé pasažérství, v němž můžeme tušit ovlivnění mysli z vnějšku – snad něco jako vnuknutí 
- prožíval Homo amoralis ještě jako živočich ovládaný pudy. Je proto nanejvýš 
pravděpodobné, je jeho nitro je stále plno emocí, které v něm musela vzbuzovala nervozita 
z toho, že by mohl ustrnout, a živočišný odpor k tomu u Homo naturalis, co jako citový život 
nebylo možné prostě napodobit,.či vztek, který se ho nejspíše zmocnil vždy, když až s velkým 
odstupem pochopil smysl toho, čemu v chování Homo naturalis nerozuměl, a proto tím  
opovrhoval. Tyto emoce z něj mohou kdykoli vytrysknout znovu a ukázat na jeho pravou 
povahu, zastřenou dnes úzkostlivou snahou budit zdání, že je lidsky civilizovanou bytostí jako 
kdokoli jiný. Není snadné říci, jaká povaha to vlastně je. V sebeurčení Homo amoralis není 
nic než právě vědomí černého pasažérství, nahrazeného později spolčením vysoké inteligence 
s touhou po pomstě. K tomu, aby se někdo stal plně vyvinutou lidskou bytostí a získal 
evoluční drive, nic z toho samozřejmě nestačí. Můžeme tedy vycházet prozatím jen z toho, jak 
se povaha Homo amoralis projevila již jednou, když po dlouhá tisíciletí promýšlel genocidu 
Homo neanderthalis. Nelze proto vyloučit, že Homo amoralis stále čeká na příhodný okamžik, 
aby tento čin zopakoval v moderní podobě znovu a s konečnou platností vyřešil svůj problém 
jako evolučně hendikepovaného druhu. Od inteligentní bytosti, za niž se považuje, bych přece 
jen očekávala něco jiného - ovládnutí emocí a vyřešení svého problému s rozumem a citem 
pro věc.     
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Homo amoralis, jak známo, se ze zločinu, jehož se dopustil na neandrtálské větvi Homo 
naturalis, nikdy nekál. S odvoláním na dědičný hřích jej dodnes vřezává do pohlavního údu 
svých mužských potomků. Někdo možná řekne, že je to věcí svobodné volby. Jistě – pokud 
ovšem není zbraní namířenou na někoho jiného. Na tom, aby se někdo znal ke své minulosti, 
není samozřejmě nic špatného. Jinou věcí ovšem je zavazovat někoho k tomu, aby svoji 
budoucnost stavěl na zločinu někoho, s nímž nemá nic společného, zvláště když v tom jde o 
jeho vlastní bytí a nebytí. Nemluvit o těchto otázkách se dnes nazývá politickou korektností. 
Nejspíše proto, že architekti moderní společnosti se velice dobře uvědomují, jaké pozdvižení 
by tato zvrácenost vyvolala. Prohlásit Homo amoralis oficiálně za fylogenetického 
předchůdce všech lidí, přesahuje však veškerou míru. To, že s tímto dogmatem se neztotožní 
ti, kteří o sobě vědí, že jejichž fylogenetickým předchůdcem je někdo jiný než šimpanz, je 
nabíledni – proto střet civilizací. V celé této věci jde tak nakonec o vlastní obyvatelstvo – o 
vzájemné vztahy mezi tou jeho částí, která může mít určité vazby na Homo amoralis, a tou, 
která je rozhodně nemá a může mluvit o štěstí, že ji nepostihl stejný osud jako Homo 
neanderthalis. Kdyby nebyl jiný důvod nalít si mezi sebou v Evropě čistého vína, je jím 
přinejmenším pieta k tomu, kdo toto štěstí neměl, a účinná lítost těch, jejichž ruce jsou dodnes 
potřísněny jeho krví.       
 
LIDSKÁ SVOBODA  
 
Ve svých úvahách, na jejichž počátku stálo zamyšlení na pojmem individuální svoboda, jsem 
dospěla k závěru, že není podstatné, jaký význam jí kdo připisuje, ať je to Sapiens² jako 
architekt moderní společnosti a ten, kdo si přisvojil právo vygumovat ze světa Homo 
naturalis, či jednotliví lidé. Každý si může vykládat tento pojem po svém a právě tak ji každý 
prožívá v okamžiku, když prochází nějakou životní změnou. Opuštění starého pro nové v sobě 
vždy nese moment osvobození, i když ono nové je vzápětí spoutáno novými, pro něj 
charakteristickými mantinely myšlení a jednání. Svoboda je jedním z výdobytků lidské 
evoluce. Přesnější název pro to, co jí dnes lidé myslí, je otevřenost mysli. Myslím tím to, že 
lidsky zformované nitro předkládá každému v zásadě nekonečné množství možností, jak se 
realizovat v lidském světě, a každý si z nich vybírá na vlastní odpovědnost podle toho, na co 
se cítí. Noční můrou Sapiens² jsou zespolečenštěné druhy organismů jako včely nebo termiti 
s ustálenou dělbou práce. Člověk jako společenská bytost disponující otevřenou myslí je však 
něčím docela jiným – se svou jedinečností je zdrojem inspirace pro ostatní a spolutvůrcem 
nekonečné rozmanitosti lidského světa. Zásluhu na tom má onen mnohostranně rozvinutý, 
specificky lidský rámec smyslového vnímání. Nějaký má každý živočišný druh, u oněch 
vývojově nižších je však vázán výhradně na vegetativní funkce, zatímco u člověka na pět  
druhy smyslů, které v sobě může kombinovat. To nepočítám proprioceptivní čití či podněty, 
které vycházejí u člověka též z mysli a duše. Každý člověk je proto neopakovatelnou bytostí, 
jejíž jedinečnost se s každým nově narozeným jedincem zvyšuje geometrickou řadou. Pouze 
ovšem  za předpokladu, že se drží fylogeneticky vzniklých hodnot, které mu pomáhají být za 
každých okolností lidskou bytostí - sám sebou. V hodnotách přebíráme životní zkušenost 
předlouhé řady našich předků – bytostí stejného založení, jako jsme my sami, protože pro 
sebe potažmo pro nás dokázaly najít způsob, jak překročit práh živočišné říše. Nejde o 
povinnou úctu k nim, ale pochopení toho, že na konci života nemá člověk jinou možnost jak 
zúročit svoji postupně získávanou životní zkušenost, než ji odkázat těm, kdo přicházejí po 
něm s nadějí, že na něj dají.  
 
Člověk může v zásadě cokoli. Moudrý člověk dělá však jen to, co má smysl. Ona tzv. 
svoboda volby není tedy prosté buď – nebo, ani dodatečné ospravedlňování toho, proč jsem 
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udělal to, o čem jsem věděl, že bych neměl, ale uvědomění si toho, proč tomu či onomu 
v sobě či ve svém jednání dávám volný průchod. To, že pojem individuální svoboda plní 
v současné době účel veřejně deklarovaného, legislativně však nepodchyceného oprávnění 
Sapiens² naplňovat prostřednictvím veřejného prostoru, vědy, politiky a médií své záměry s 
Homo naturalis, není v tuto chvíli již podstatné. Seznámení s vlastní evolucí jako lidských 
bytostí zásadně ovlivní myšlení všech lidí bez ohledu na jejich fylogenetický původ. Je jen 
otázkou času, než si všichni uvědomí, že evoluce není olympijská disciplína, neboť pravá 
cesta evolucí pro lidský druh je jen jedna a může po ní jít kdokoli. Je to ta, již nastoupil 
zakladatel lidského rodu a i my v současné době máme ty nejlepší důvody ji následovat. 
Nesvoboda, již v tom může někdo cítit, je vyvážena jistotou, že pokud se po ní nevydáme, 
naše existence jako lidského druhu pozbude svého smyslu.        
 
Pojem individuální svoboda proto akceptuji. Chápu ji však v jejím existenciálním významu 
jako faktu ničím nezpochybnitelného konkrétního Bytí. To se v Descartově výroku „myslím, 
tedy jsem“ objevuje až na druhém místě jako důsledek myšlení. To odporuje logice toho, že 
cokoli, co se chce projevit, musí nějakým způsobem již být. Jako první se proto naskýtá 
myšlenka otočit směr šipky Descartovy implikace a pozměnit jeho výrok na „jsem, tedy 
myslím“. Tento na první pohled pravdivý výrok má přesto jednu slabinu – neplatí všeobecně. 
Ne každé existující je nutně nadáno schopností myslet. Druhou možností by bylo připustit, že 
Bytí – přinejmenším ono lidské - je totožné s myšlením – že je jeho podstatou. Výrok 
„myslím, tudíž myslím“, který by vznikl dosazením myšlení za bytí, nedává však smysl. 
Jedna jeho polovina je zjevně nadbytečná, zatímco Bytí by se z pouhého „myslím“ kamsi 
vytratilo. I tuto možnost můžeme tedy vyloučit. Pochopíme-li však Descartův výrok jako 
otázku – a sice po myslícím, ještě neexistujícím nebo již neexistujícím subjektu schopném 
myšlení, pro nějž je myšlení jedinou skutečností, a zamyslíme-li se nad tím, o čem asi 
přemýšlí, v nekonečném spektru spekulací, které se tím před námi otevřou, můžeme dospět 
k odpovědi na otázku po evoluční podstatě bytí člověka jako živého organismu. S ohledem na 
tok myšlenek by se tím promítla do Descartova výroku časová osa. Výsledek by v tom 
případě zněl přibližně takto: „Myslím, jak být, a proto jsem, a pokud vím, jak myslet, vždy i 
budu“. Je to možná trochu moc naturalis, nicméně tomu, co má logiku, žádný rozum neodolá. 
Proto věřím, že prostřednictvím dnes neexistující evoluční filozofie najdou lidé způsob, jak 
ony dva - od sebe dnes oddělené rozumy, z nichž jeden je zdravý a druhý z logiky věci 
nezdravý – propojit tím správným způsobem dohromady. Zbývalo by pak vyřešit jediný 
problém - jak v nelidském organismu Homo amoralis či denaturalizovaném organismu 
Sapiens² ˛ obnovit fyziologické pochody, které umožňují Bytí tak, aby tyto lidské druhy 
nezůstaly vyloučeny z pokračování lidské evoluce. To je konec konců to hlavní, oč se jim 
vedle evolučně perspektivního Homo naturalis jedná. Nepochybuji o tom, že jako inteligentní 
bytosti, mající spásu ve vlastních rukou, si s tím poradí.    
 
Pokud by lidé usoudili, že lidstvo není pomnožné substantivum jen tak pro nic za nic, a 
zaujala je možnost být lidmi o něco lépe než dnes, mohly by je zajímat další náměty, které 
společně s již zmíněným principem rovnosti individuálních svobod a emisně podloženými 
antipenězi tvoří celek hospodářsko-společenské reformy moderní společnosti. Inspiroval mne 
k nim Mirek Topolánek, a to prosazováním rovných daní a důchodů. Sama o sobě jsou to 
asociální opatření, neboť ruší bez náhrady systém solidarity založený na progresivním 
zdanění. Pokud by se však rovnost vztáhla i na ceny, není důvod proti nim nic namítat, neboť 
rovnost by se v tom případě dotýkala vyváženě všech lidí, přiměřeně jejich sociálnímu 
postavení. Těm, kteří se při vyslovení myšlenky rovných cen chystají padnout do mdlob, bych 
ráda připomněla, že rovné ceny by se staly zdrojem nové kategorie kapitálu, který by ve 
společnosti, rozdělené podle principu rovnosti individuálních svobod na sféru individuální a 
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veřejné působnosti, putoval přímo k výrobcům  – nejvíce k těm, jejichž výrobky by byly 
nejohleduplnější k životnímu prostředí. Jinými slovy podnikatelé jako jedni z nejlépe 
placených lidí by prostřednictvím rovných cen posílali peníze sami sobě na investice. Jako u 
všeho nového, nějaký čas zřejmě potrvá, než lidé vyjedou ve svém myšlení ze zaběhaných 
kolejí a dají si jednotlivé pilíře této reformy dohromady. Věřím, že pak pochopí, že v době 
globalizace pod taktovkou Sapiens² je takováto reforma právě tím, co svět naléhavě potřebuje, 
chce-li se vyhnout elektronické diktatuře a věnovat se něčemu smysluplnějšímu než 
nesmyslným válkám v rámci střetu civilizací.    
   
SOUKROMÁ REVOLUCE  PODRUHÉ 

Jako většina lidí v naší zemi jsem uvítala změnu politického systému. K listopadovým 
událostem roku 1989 jsem měla naprosto mimořádný vztah, neboť jako odborná asistentka na 
Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy jsem 20. listopadu 1989  byla svědkem 
jednání vedení fakulty se studenty, kteří kvůli sametovému střetu s policií 17. listopadu se 
v pondělí dostavili na výuku jen proto, aby vyučujícím sdělili, že stávkují. Vím tedy, že 
podporu vedení fakulty nezískali díky desateru precizně zformulovaných politických cílů, 
s nimiž se na závěr tohoto setkání dostavila delegace celouniverzitního studentského 
stávkového výboru, ale to, že svým rozhořčeným odhodláním připomněli svým učitelům, že 
před 20 lety - za jiných historických okolností – byli v podobné situaci a také se odmítali 
smířit s tím, že by se měli podvolit okupaci a rezignovat na ideály, k nimž v 60. letech 
minulého století směřoval celý národ. Jakoby najednou nešlo o mladé lidi před nimi, ale opět 
již o ně samé a vše, co se jim za cenu hořkých ústupků podařilo vybudovat a udělat pro svoji 
rodinu. O změně jejich váhavého postoje rozhodlo vystoupení jednoho ze studentů, který tak 
přesvědčivě vylíčil, jaký otřes v něm vyvolal pohled na obušek dopadající na bezbranně 
napřažené ruce jeho spolužačky, že nebylo co k tomu říci a vedení dalo studentům fakultu 
k dispozici.   

Podobně jako jiní lidé v této době jsem hltala všechny zprávy a četla vše, co se mi dostalo do 
rukou, abych se zorientovala v nové situaci, v níž jsem se bez velkého přemýšlení začala sama 
měnit v novou bytost. Začala jsem se malovat, založila jsem Sdružení pro rozvoj zdravotní 
tělesné výchovy, českou pobočku mezinárodní asociace pro setkávání dětí z různých zemí 
Evropy a světa Asociace přátel Dnů duhy a dvě taková setkání uspořádala i v naší zemi. Než 
jsem odešla z fakulty, našla jsem již v roce 1990 pro vydání knihy Záda už mě nebolí 
soukromého vydavatele, který z ní udělal bestseller, a zapojila se zkrátka do života v nové 
době stejně jako řada jiných lidí.  Díky znalosti čtyř jazyků mi na Ministerstvu školství, 
mládeže a tělovýchovy byla svěřena agenda vědy a zahraničních vztahů, takže jsem 
procestovala takřka celou Evropu a seznámila se s činností některý evropských mezivládních 
organizací. Prošla jsem tak během krátkého období trojí společenskou zkušeností. Jednak 
člověka, který prožil část života v kolektivistickém režimu, za druhé byl přímým účastníkem 
transformace této společnosti ve společnost individualistickou a při svých cestách do 
zahraničí jsem si mohla udělat poměrně jasnou představu, kam jako společnost dospějeme 
časem i my. Na mezinárodních setkáních dětí byl nápadný rozdíl mezi dětmi z východních a 
západních evropských zemí. Vyzníval jednoznačně ve prospěch těch našich – samostatných, 
podnikavých, s podstatně lepší tělesnou konstitucí a úrovní fyzické zdatnosti. To, co bylo pro 
naše naprosto normální – nacvičit jeden country tanec a absolvovat 7-i kilometrový pěší výlet 
podél Sázavy – byl pro druhé nadlidský výkon, který jsem jejich vedoucím, když ho odmítali,  
dala prostě befelem. Přežili a ani se na mě nijak zvlášť nemračili.      
 
Vedle studenta, který vedení fakulty pomohl vyřešit dilema, před které jej postavili stávkující 
studenti, se mementem této doby stala pro mne mladá žena, která natolik uvěřila tomu, že 
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morální zábrany a stud do nové doby nepatří, že se zúčastnila natáčení televizního pořadu, 
v němž se na každé z takto progresivních mladých žen vystřídalo před kamerami 10 mužů po 
sobě. Bylo to odporné. Když se zvedla z onoho lože, neměla již onen sebejistý výraz jako 
když k němu přistupovala, ale čisté zděšení z toho, čemu se propůjčila. Tento okamžik se jí 
nadosmrti vepsal do duše, pokud v ní právě nezemřela. Stala se tak jednou z mnoha obětí 
nové doby. Obětí, jíž nebude nikdy postaven památník. To, že se jí nechala zničit, v ničem 
nikomu nepomohlo. Byla to doba, kdy se začalo mluvit o AIDS. Někteří z mých známých  
v zahraničí měli z této nemoci panickou hrůzu. V době , kdy jsme se stýkali, měli rodiny a žili 
naprosto spořádaně. V jejich strachu jsem vytušila vzpomínku na dobu, kdy vzali až příliš za 
své sexuální revoluci, která v západním světě probíhala v době, kdy u nás vrcholilo Pražské 
jaro.  
 
Unikátní příležitost, jíž se nám dostalo v roce 1989 – vystavět z nuly lepší společnost, než 
jakou jsme byli předtím – se měnila v podivně rozbředlou směsici spokojenosti, pochybností a 
znechucení. Někdy mezi druhým a třetím rokem po listopadu 1989 přišel den, kdy jsem měla 
pocit, že lidé, aniž se na tom domluvili, všichni najednou přehodili v sobě výhybku. 
Společenská transformace skončila. Z legislativního hlediska byla sice na začátku, nebylo 
však již třeba se ničemu učit, nic vysvětlovat, o ničem pracně přemýšlet. Každý od této chvíle 
věděl, kde žije, co se od ně očekává, a jak si má počínat . Nový společenský systém – 
v dobrém i zlém – se rozběhl na plné obrátky. Nikdo se již nepozastavoval nad tím, že 
včerejší hrdinové se stali zločinci a včerejší zločinci hrdiny nové doby. V koutku duše z toho 
zůstal smutek a někdy i rozhořčení. Kdo si ale nechtěl kazit život vztekáním, si v tom našel to 
své a ostatní hodil za hlavu. Život mohl být díky tomu plný kamarádů a dobrodružství. 
Vystřízlivění začalo přicházet s tím, jak lidé zjišťovali, že už nejsou schopni se spolu bavit o 
tom, co je zajímá, štve či tíží, protože během pár minut by se shádali. Buď se přestali stýkat, 
nebo si ve snaze zachránit iluzi, že jsou stále přáteli, zakázali o těchto věcech mluvit.  
Výsledkem je oněch 50 na 50 v prezidentských volbách plných zášti.  
 
Paralelně prožitá trojí společenská zkušenost mi pomohla si uvědomit, do jaké míry stojí za 
osudy jednotlivých lidí klima, které vytváří společnost. Nezačala jsem proto brojit proti 
ostudným pořadům v televizi – už vidím psí hlavy, které by mi nasazovali zastánci 
individuální svobody, kdybych se rozhodla jít touto cestou – a začala jsem se více zajímat o 
společnost jako takovou. Ona dvojí zkušenost – minulé a současné doby, myšlení lidí tehdy a 
dnes – se v tom samozřejmě ukázala být velmi užitečná. Uvědomila jsem si, že vyjma státu 
není v té nové nic z minula. Hokejisté z Nagana nemohli zachránit pocit, že jsme ještě národ. 
Aniž se nás kdo na něco ptal, stali jsme se jakýmsi Českem. Jako jednotliví lidé jsme se 
změnili v kulečníkové koule, které na sebe narážejí s marnou nadějí, že jsou něčím více než 
právě jen jednou z mnoha takových koulí. Zdánlivě spolu, klouzalo se po povrchu 
každodennosti, euforizujících zážitků a vyprázdněných reminiscencí na to, co kdysi znamenal 
pojem rodina, přátelství, společnost, národ a řada dalších. Vytratil se pocit bezpečí plynoucí 
z vědomí, že jako osádka téže lodi se jeden na druhého můžeme spolehnout.  
 
Dojmy z oněch prvních let vyústily u mne v roce 1993 v rozhodnutí najít nějaké lidsky i 
společensky přijatelné řešení mezi tím, kým jsme byli dříve a v koho jsme se proměňovali – 
neboli třetí cestu mezi dvěma opačně založenými společenskými systémy, v nichž jsem 
prožila část života. Čistě kolektivistickém na straně jedné a čistě individualistickém na straně 
druhé. Třetí cesta se jmenuje i kniha britského sociologa Anthony Giddense, který si podle 
jejího názvu zjevně převzal podobný cíl. S překvapením jsem ovšem zjistila, že rozporem, 
který se v ní snaží překonat, je sociálně demokratický přístup k přerozdělování finančních 
prostředků mezi různé skupiny obyvatelstva na straně jedné a tzv. thacherismus na straně 
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druhé. Neboli to, co se na národní úrovni řeší střídáním pravicovějších a levicovějších 
politických stran u moci. Giddensovi nešlo ve skutečnosti o žádný rozpor, ale nastínění 
představy, jak bude lidstvo fungovat v globální éře. Ve své knize předjímá vzrůstající moc 
nadnárodních korporací navázaných na nadnárodní instituce, obojí bez demokratické 
legitimity a jakýchkoli vazeb k obyvatelstvu vyjma těch, které slouží k jeho ovládání -  
virtuální reality sociálních sítí.  
 
Bez ohledu na to, jaké pocity ve mně vzbuzovala představa anonymity a zrůdnosti světa, 
v němž by lidé byli skutečně jen mravenečky šplhajícími vzhůru a shazujícími ty, kteří by je 
v tom mohli ohrozit, rozpor, o jehož řešení šlo mně, byla dvojí povaha člověka jako bytosti, 
která touží po prostoru pro svém uplatnění na straně jedné, ale i uznání od jiných lidí a 
uspokojení z toho, že je jim nějakým způsobem užitečná, že mají za co být jí vděční, že se 
svými schopnostmi je jednou z nich, že ji mají rádi nebo je jim společně alespoň dobře.    
 
Pocit vlastní užitečnosti je něčím jiným než altruismem, jak tento typ vztahu nazývá Sapiens² 
s tichým předpokladem, že jde o jednosměrný vztah silnějšího ke slabšímu, v moderní 
společnosti často zredukovaný na systém neosobního přerozdělování finančních prostředků 
z dotací, anonymní dárcovské SMSky či finanční politiku uskutečńovanou nadacemi. 
„Pomáhá se“ z vypočítavosti, kvůli nižším daním či ze zákona. Abych odlišila dnes značně 
zprofanový pojem pomoc, v němž často chybí neokázalost a radost pomáhajícího z toho, že 
správně zareagoval na situaci někoho, kdo je nejen potřebný, ale pomoc si i zasluhuje, jako 
ideální kritérium oné skutečné lidské pomoci se mi jeví vděčnost.      
 
V individualistické společnost,  a zvláště té současné, jsou mezilidské vztahy obecně 
redukovány na omezený okruh lidí a chybí v ní to, co je základem společenské podstaty 
člověka – vědomí sounáležitosti  a pocit bezpečí mezi  lidmi. Pocit, že i ti, které neznám, jsou 
lidé jako já, že vůči mému lidství nejsou zcela neteční, že člověk mezi lidmi není nikdy sám, 
že se jedni druhým beznadějně nevzdalují, jak předejmul Aristoteles v dělení na lunární a 
sublunární sféru. O tom, že uskutečnění této představy se aktivně napomáhalo udržováním 
lidí v bídě a nevědomosti a dnes v duchovní bídě živočišného požitkářství či přístupu k lidem 
jako davu, jsem se již zmínila. Vrcholem nevkusu jsou veřejně podporované či tolerované 
masové produkce v římském stylu, jejichž účelem je umožnit lidem, zvláště mladým, vybít si 
primitivním způsobem, který odporuje jejich družné a ještě nezkažené letoře, bytostnou 
potřebu společenskosti tak, aby se kvůli jejímu pokrytectví neobrátili proti svobodné 
společnosti jako takové.     
 
Představa zářivosti lunárního světa nabyla nakonec spíše podoby bezhlavé honby za 
poznáním, privilegii, majetkem, uznáním, společenským postavením, snobstvím VIP 
osobností než něčeho, co by bylo pravdivější nebo vznešenější než svět, v němž za svoji 
užitečnost pro druhé jsou lidé odměňováni neokázalou, o to ale pravdivější  vděčností.  Ve 
světě vzájemné užitečnosti není důležité, co kdo umí, jaké má vzdělání, IQ, profesi či jak 
nahlíží na lidský rozum. Jediné, co platí, je být člověkem. Tento prostý a přitom tak náročný 
požadavek boří onu uměle vytvořenou bariéru mezi lidmi a staví život každého jednotlivého 
člověka do poněkud jiného světla. Nebýt na světě zbytečně - být alespoň pro někoho, alespoň 
jednou v životě, na jediný okamžik v něčem důležitý. Jsou lidé, kteří navzdory tomu, kolik 
toho vykonali takzvaně pro druhé nebo kolik toho rozdali, nikdy nepocítili něčí vděčnost. 
Vděčnost toho, komu ve chvíli, kdy tento člověk ani netušil,  že něco takového by bylo možné 
nebo že něco takového by mohl potřebovat, poskytl něco, co mu umožnilo někam se posunout 
- najít sám sebe. Nejde o činy vyžadující nasazení vlastního života. Bývá to často to správné 
slovo pronesené ve správnou chvíli, výraz tváře, jímž dá někdo najevo pohoršení nad tím, co 
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někdo jiný právě řekl či udělal, a tím mu pomohl se vzpamatovat, a možná i něco na první 
pohled tak nesmyslného jako předkládat zemřelým jídlo, jako by nikdy neodešli.  
 
Rozdílu v zadání, hledá-li někdo třetí cestu pro aristotelsky rozdělený svět nebo svět  
společenských individualit, odpovídá i rozdíl ve výsledku. V případě Giddense moderní forma 
nevolnictví, zaštiťující se liberální demokracií, ačkoli svoboda i demokracie skomírají na 
úbytě, ve druhém svět liberálně humanistický, v němž emisně podložené antipeníze jsou 
prvkem, který může vrátit lidstvo na tu cestu evolucí, po níž kdysi vykročili.           
 
Moje do jisté doby soukromé bádání přešlo v politickou činnost v okamžiku, kdy bylo zřejmé, 
že na půdě Konventu o evropské budoucnosti se připravuje institucionální reforma, jejímž 
účelem bylo omezit vliv tzv. postkomunistických zemí na dění ve společném evropském 
prostoru. Minulost, již jsme bezstarostně vymetli dveřmi, aniž jsme se s ní skutečně vyrovnali, 
se vracela oknem a nepadala na hlavu již jen nám, ale všem v Evropské unii. Dluhy 
z minulosti se dnes ventilují prostřednictvím zatím sice jalových diskusí na téma czexitu, 
plnících však úlohu myšlenky, jejíž uskutečnění čeká na někoho, kdo jí dodá potřebný náboj. 
Já to ale nejsem. Není potřeba rozpadu Evropské unie, aby si lidé v naší zemi a kdekoli jinde 
uvědomili, v čem spočívá svoboda a jak se získává zpět, když už si ji neprozřetelně nechali 
proklouznout mezi prsty.     
 
Nejsme zemí, již by bylo možné házet do jednoho pytle se stalinismem a hitlerismem, a 
pokud to někdo tvrdí, nechť to dokáže. Moji rodiče a prarodiče nebyli ani zločinci ani 
nebetyční hlupáci jen proto, že po dvou světových válkách a Velké hospodářské krizi z 30. let 
minulého století nevystupovali aktivně proti socialistickému zřízení. Nebo vystupovali? Jako 
by to nebylo jedno. V nálepce jako zločinecký režim nebo postkomunistická země se zcela 
stírá rozdíl mezi tím, kdo jak žil, jak smýšlel a co dělal. Svět nebyl nikdy černobílý a není ani 
dnes. Těžko můžeme očekávat od bývalých nepřátel, že o nás budou mluvit s pochopením a 
projevovat vůči nám respekt, jestliže my sami nedržíme tím správným způsobem hlavu 
vztyčenou. Dokud bude naše minulost démonizována, nezavládne v evropském prostoru 
soulad, jaký potřebuje každé společenství, chce-li normálně fungovat, notabene hrát ve 
světovém vývoji významnější úlohu. Válka je zkrátka válka, a není-li ukončena smírem, 
přenáší se do budoucnosti. Drancování, které obousměrně propuklo po stržení železné opony, 
vypovídá o nás – současných Evropanech - mnohem více než možná vznešená, nicméně od 
skutečného života odtržená tisková prohlášení rádoby evropských vůdců.   
 
Pokud jde o vnitřní oponenty jakéhokoli režimu, jsou součástí vývoje dané společnosti.  
Náprava neuspokojivého stavu by podle mého názoru vždy měla být především vnitřní věcí a 
procesem zrání, v němž jde o obrodu vlastní společnosti a překonání jejích vnitřních rozporů 
novým impulzem pro její rozvoj. Co platilo pro předchozí českou společnost, platí 
samozřejmě i v době, kdy je Česká republika členem Evropské unie. Neúspěchy, jakým bylo 
to, když představitelé naší země v šedesátých letech nedokázali sovětské vůdce přesvědčit, že 
dění v naší zemi není revoltou, ale tolik potřebnou korekcí dogmatismu, nebo těch, kteří v 80. 
letech minulého století nezareagovali dost pohotově na nástup Michaila Gorbačova, nemá 
smysl někomu vyčítat. Lze se z nich ale poučit dnes, když jde o charakter demokracie 
v evropském prostoru. Tento odstup od naší minulosti není tedy pláč nad rozlitým mlékem. 
Mluvím o umění, ale i úskalí demokracie – schopnosti nadhledu jednotlivých lidí při 
hodnocení společenských procesů, bezvýchodnosti černobílých postojů, naslouchání jeden 
druhému,  umění pojmenovat problém a vyjasnit si názory, o tom, jak společně překonávat 
rozdílné postoje. Nezapomínám ani na to, že každé z těchto období bylo zasazeno do širšího 
kontextu nějaké celosvětové situace, již jsme svým postojem měli možnost ovlivnit. 
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Společnost – ta minulá i současná řekla lidem, to a to udělám za vás. Za to, že to akceptovali a 
jaký způsob myšlení si jí nechali nebo nechávají vnutit, pak za to platí tam, kde jim záleží na 
tom umět se dohodnout – v rodině a při zvládání meziosobních vztahů.     
 
Myšlení těch, kteří se v Evropě považují za vítěze studené války,  se na rozdíl od myšlení lidí 
v postsocialistických zemích s koncem studené války nezměnilo. Stále se obávají komunismu 
a nejspíše nevěří tomu, že ti, kteří ho okusili na vlastní kůži, se k němu nechtějí vracet. 
Nenávidí ho proto, že se pokusil osvobodit lidi od nenasytnosti, již Sókrates a utilitaristé 
vyhlásili za univerzálně platnou lidskou vlastnost a působí na společnost tak, aby se takovou 
opravdu stala. K demokracii stále přistupují jako systému moci, nikoli způsob soužití. 
Přeceňují význam minulé zkušenosti lidí, kteří prošli komunismem, a podceňují vlastní 
dirigismus, který míří na samu podstatu lidství. Sami se nechtějí měnit, kolem sebe a v jiných 
lidech nenechají však kámen na kameni. Jakkoli komunismus je mrtvý, na jednu jeho 
vlastnost lidé hned tak nezapomenou: na dosud nedoceněnou úctu tehdejších představitelů 
moci k lidu, tolik odlišné od současného pohledu na obyvatelstvo jako bezejmenný dav, jímž 
je možno cloumat sem a tam,  množinu čísel v evidenci, konzumenty, spotřebitele či lidské 
zdroje. Čí zdroje a zdroje čeho?  
 
Nedopečení konce studené války se tak řeší až dnes. Jako první vyjádřilo však nespokojenost 
obyvatelstvo původních členských zemí – Francie, Nizozemí a Irsko negativními výsledky 
celoevropských referend - Velká Británie vystoupením, k němuž svým způsobem směřovala 
již od svého vstupu. Evropská unie se za přihlížení širokých vrstev obyvatelstva profiluje ve 
stále méně demokratický, stále byrokratičtější a stále totalitněji se projevující systém moci. 
Nikdo jiný než ona sama se přesto nemůže ochránit před tím, aby se v globálním světě nestala 
stejně formální mocenskou institucí, jakou sama učinila z vlád svých členských zemí. Ti, kdo 
upozorňují na podobná nebezpečí, jsou nazýváni extrémisty. Není však v demokratické 
společnosti extrémismem spíše vypjatý individualismus a byrokratický centralismus? Najít 
jednotící myšlenkovou platformu, která by umožnila překonat i tak zásadní rozpory, které se 
po skončení studené války začaly řešit válkami na pozadí střetu civilizací, není 
v individualisticky proměněné společnosti nijak snadné. Přesto – střet civilizací přivádí 
pozornost ke kořenům nepřátelství mezi lidmi a možnosti překonat je porozuměním nikoli jen 
v jejich civilizační podstatě, ale přímo evoluční.    
  
EVROPSKÁ MYŠLENKOVÁ TRADICE 
 
V určitých okamžicích své historie představovaly české země protiváhu tomu, co se dnes 
souhrnně nazývá evropskou myšlenkovou tradicí, někdy evropským duchem a já v evolučním 
kontextu vyjadřuji pojmem Sapiens². Mnozí lidé si dnes myslí, že jako evropská země jsme 
součástí této tradice. Mají pravdu jen do té míry, že do evropského myšlení a z něho odvozené 
společenské praxe měli čeští vzdělanci snahu zasahovat. Jejich jména však v evropských 
dějinách myšlení obvykle nenajdeme. Byli to lidé, kteří ve svém myšlení a chování vycházeli 
z reálného života, z čehož je zřejmé, že patřili k druhu Homo naturalis a že nebyli zasvěceni 
do proměny lidské mysli. Mylně se proto domnívali,  že je možné obhájit své názory ve věcné 
diskusi. Pokud nevěděli, že za názorovými rozdíly stojí v podstatě již druhová, na biologickou 
úroveň promítnutá odlišnost, byli nejen zranitelní, ale podléhali iluzi, že jde o problém 
společenské povahy, který je řešitelný změnou společenského uspořádání a výměnou 
mocenských elit.  
 
Ani já jsem do doby, než jsem v roce 2006 začala studovat na Fakultě humanitních studií 
Univerzity Karlovy, nechápala, proč se mi přes věcnost mých připomínek a námětů 
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k evropské integraci ze strany politických představitelů naší země nedostává sluchu. Jestliže 
jsem v tomto dopise rovněž navrhla určité systémové změny, jejich účelem není řešit tento 
rozkol na politické úrovni, ale ukázat, že existuje možnost jak se vymanit z bezvýchodnosti  
rozporu, který je biologické povahy a svádí jednu i druhou stranu k prosazování nějakého 
konečného řešení předem odsouzeného k neúspěchu, protože ani jedna strana nemůže 
ustoupit, když se jedná o biologickou determinaci. Jediný způsob, jak se podle mého názoru 
vyhnout opakování zničujících konfliktů, které jsou dnes nepřijatelné již i pro Sapiens², je 
umožnit jeho interaktivní řešení co nejtěsnějším každodenním soužitím obyvatelstva tak, aby 
na sebe mohli vzájemně působit a uvědomovat se v tom, co je jim společné – starost o to, kde 
žijí, jak naloží se společnými prostředky, jak vyřeší problémy, před nimiž nemohou nikam 
utéct. K tomu sice směřoval zřejmě tak trochu i koncept multikulturalismu,  ovšem na základě 
poněkud naivního předpokladu, že u těch druhých se o vše postarají geny, zatímco mne se to 
nijak nedotkne. Bez změny společenského klimatu tak, aby rozdílné druhy lidí mohly 
obousměrně prorůstat i svojí myslí, neměl tento projekt naději na úspěch. Ten může přinést 
jen to, když jedni, druzí a nakonec i třetí se oprostí od představy, že prosazení sebe sama 
v lidském světě je otázkou moci. Na pořadu dne je tedy demokracie – poprvé jako způsob 
života a už nikdy jako způsob vlády. Ani ona však nepřinese efekt, pokud součástí tohoto 
řešení nebude všeobecná důkladná očista od společenských jevů spjatých s dobou, kdy tomu 
tak nebylo.  
 
K závěru, že na rozpory současné společnosti je třeba pohlížet evoluční optikou, mne přivedlo 
studium na Fakultě humanitních studií - navýsost proevropské větvi naší Alma mater – a sice 
svým programovým cílem nahradit přirozeně vzniklé v člověku specificky lidským. Klade 
totiž otázku po tom, kde se nachází hranice mezi přirozeně vzniklým v člověku a specificky 
lidským. I když ji již přímo považuje za zodpovězenou ustavením druhu Sapiens² a 
v evolučním kontextu kognitivní revolucí Homo amoralis, lze vzít tuto otázku i doslova a 
podívat se na to, kdy a jak vnikly jednotlivé složky lidské fylogenetické podstaty. Umožní 
nám to posoudit, co vlastně je nahrazováno a nakolik je to, jak na ně působí Sapiens² 
slučitelné s další existencí člověka jako živého organismu. Odborníci, kteří operují ne zcela 
šťastně zvoleným pojmem Konec lidského věku, jej totiž zcela jistě chápou jen jako 
civilizační, případně vývojový předěl, nikoli jako svého druhu genocidu či soumrak lidstva, 
pokud jde o možnosti jeho přežití jako druhu. V odborné literatuře se objevují různé názvy 
člověka budoucnosti – člověk jako technologický artefakt, kyborg a další – které se snaží 
vyjádřit buď to, že v jeho životě budou hrát významnou úlohu technologie či možnost číst 
v jejich mysli. V předchozí části jsem se pokusila ukázat, že k těmto vizím existuje v zásadě  
rovnocenná, z přirozenosti však vycházející alternativa, jejíž principy se pozoruhodně shodují 
s těmi, na nichž staví Sapiens², ale přinesly by zcela odlišný výsledek.    
 
Se svým zájmem o evoluci lidské vzpřímenosti a posléze lidskou evoluci jako takovou jsem 
se nevědomky projevila jako příslušník druhu Homo naturalis a postavila se na tu stranu 
evropské myšlenkové tradice, která vychází z životní reality. Cvičení O-A metodou odpovídá 
tezi Sapiens², že přirozeně vzniklé v člověku je třeba nahradit specificky lidským. Ačkoli na 
Fakultu humanitních studií mne přivedl zájem o společenské otázky, bakalářskou práci jsem 
se nakonec rozhodla psát na téma Fenomén vzpřímenosti v evoluční perspektivě člověka.  
Umožnilo mi  to udělat si obrázek nejen o tom, co se o lidské evolucí dnes ví, ale také o tom, 
jak se o ní přemýšlí. To, že její výzkum se nese ve znamení předsudků, které se souhrnně 
nazývají antropocentrismem, není můj výmysl, ale jev, který nelze přičítat úmyslu Sapiens² či 
kohokoli jiného, ale souvisí s tím  že pro lidskou mysl je obtížné vžít se do toho, jak svoji 
situaci mohl vnímat, na své vývojové úrovni řešit a prožívat fylogenetický předchůdce 
člověka. Zjištěná fakta interpretují lidé ze pohledu – co jim to přineslo - jako kdyby to 
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vývojově nižší živočich mohl vědět a mohl jednat záměrně tak, aby jeho druhové proměna 
přinesla právě takový výsledek. Antropocentrismus je tak na jedné straně teleologický – 
pomíjí příčiny jevů, ale všímá si důsledků, které hodnotí z hlediska jejich významu pro 
člověka a svádí k tomu vysvětlovat evoluční jevy účelově. V tom však už může být záměr, 
čímž se teleologický antropocentrismus stává teologickým  – evoluční fakta jsou 
interpretována tak, aby současnému člověku poskytla něco jako evoluční rozhřešení za to, že 
je právě takový, jakým momentálně je nebo jakého by si ho přál Sapiens². Třetí případem je 
narativní antropocentrismus, v němž může být i notná dávka teologického. Britský  evoluční 
biolog Robert Foley vymyslel například evoluční příběh o vzniku vzpřímenosti tím, že 
jednotlivci závodili ve volném prostoru v chůzi o to, kdo z nich se dostane rychleji ke zdroji 
obživy. Klasickým příkladem teleologického antropocentrismu je názor, že člověk se vzpřímil 
proto, aby si uvolnil ruce k práci. Teologický podtext je zřetelný i u klamání. Jelikož bylo 
pozorováno i u nižších primátů, vydává se u člověka za antropologickou konstantu – jev 
nezměnitelný proto, že má svůj původ v evoluci. Účelovost  této argumentace, zvláště když 
jedním dechem se požaduje nahradit přirozeně vzniklé specificky lidským, je v tomto případě 
zcela očividná.  
 
Místo o antropologických konstantách hovořím proto o fylogenetické podstatě a jejích 
jednotlivých dimenzích. Každé dimenzi odpovídá celý komplex různých projevů chování, 
které mají společný vztah ke konkrétní biologické funkci. Klamání se v tom případě jeví jako 
součást společenské dimenze fylogenetické podstaty, tvořené celým spektrem životních 
projevů. Ze srovnání takovýchto komplexů u fylogenetického předchůdce a již lidského druhu 
pak vyplývá, v čem spočívá vývojový posun, a nemůže se stát, že bychom přecenili či 
nesprávně zhodnotili význam nějakého jednotlivého jevu - kupříkladu právě klamání. Toto 
srovnání nás navádí navíc k otázce, co mohlo živočicha na jeho vývojové úrovni vést k tomu, 
že přikročil k nějaké změně, přemýšlení o tom, jakou úlohu mohla tato změna sehrát v jeho 
vývojovém posunu, které dimenze jeho fylogenetické podstaty zasáhla a jak konkrétně. Tato 
metoda  je tedy též narativistická, nikoli však antropocentrická. Vyprávíme sice příběh, je to 
však příběh organismu – jeho druhové přeměny. Můžeme se v něm opírat o poznatky různých 
biologických věd a výzkumů v oblasti dalších věd jako paleontologie či genetika. Pokud 
příběh koresponduje s jimi zjištěnými poznatky, je pravdivý, i když nemusí být hned úplný. 
Hlavní rozdíl spočívá však v tom, že jde o finalistickou metodu – jasně stanoví počátek a 
konec druhové přeměny nebo jejích jednotlivých etap. Pro jednotlivé druhy je tedy obdobou 
evoluční teorie přerušovaných rovnováh Jamese Golda a obecné zákonitosti o přeměně 
kvantity v kvalitu.     
 
Člověk na sebe pohlíží jako na plně vyvinutý druh. Kdyby nic jiného, problémy většiny 
populace s pohybovým systémem svědčí o tom, že tomu tak docela není. Vývoj druhu je 
ukončen přechodem na nový systém řízení organismu a onen lidský pracuje stále ještě ve 
smíšeném režimu. Postavou jsou lidé vzpřímené bytosti, pohyb u člověka je však stále ještě 
do značné míry řízen stejnými reflexy jako u kvadrupedních živočichů.  V lidské motorice 
proto přetrvávají ještě pohybové stereotypy, které v pohybu vzpřímené postavy nejsou již 
náležité, a způsobují řadu typických zdravotních problémů. Pokud nepřihlédneme k jejich 
evolučním příčinám, při jejich nápravě zvolíme snadno postup, který neřeší problém ideálně, 
a z evolučního hlediska může dokonce zavádět organismus ze správné cesty. Přirozeně 
vzniklý jev v tomto případě nezpochybňujeme, ale analyzujeme a snažíme se přijít na to, 
v čem spočívá princip změny provedení téhož pohybu tak, aby ve výsledku byl již specificky 
lidský - tj. odpovídal vzpřímené stavbě lidského těla, byl efektivní a zdravotně  nezávadný, 
neboli lidsky přiměřený. Přeměna ve specificky lidské je v tomto případě objektivně 
odůvodněna výskytem nějakého nedostatku a potřebou se s ním vyrovnat na straně jedné a 
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optimem, které jako již rozumem nadané bytosti můžeme pro lidský druh stanovit na základě 
porozumění danému jevu na straně druhé. Nemůže se pak stát, že bychom od celé populace 
žádali, aby se z pohybového hlediska posunula na úroveň vrcholových sportovců a jako 
optimum nestanovíme ani kritéria odpovídající průměru zjištěného u celé populace.  
 
Potíže, s nimiž se setkáváme, když vedeme někoho k tomu, aby změnil pevně fixované 
nesprávné pohybové stereotypy - podmíněné fylogeneticky, dědičností i ontogeneticky - nám 
pomáhají pochopit, s jakými těžkostmi se v průběhu evoluce vzpřímenosti setkávali naši 
předkové. Pokud bychom se spokojili s tezí, že ke vzpřímení přivedla fylogenetického 
předchůdce člověka změna klimatu, ochudili bychom se o obrovské množství cenných 
poznatků o lidské evoluci, vývoji lidského mozku a rozvoji rozumových schopností. 
Vzpřímení, jak známo, lidskou evoluci odstartovalo, u jiných druhů, které se rovněž pohybují 
vzpřímeně, nepřineslo však stejný efekt jako člověka – evolučně je nijak neposunulo. Jinými 
slovy v lidské evoluci je nad čím se zamýšlet a co vysvětlovat a pojem kognitivní revoluce, 
zavedený kognitivně nejzdatnějšími z nás, nám v tom příliš nepomůže.    
 
Ačkoli je známo, že mezi vývojově nižšími živočichy a člověkem existuje předěl, který 
posunul člověka na vývojově vyšší stupeň, při interpretaci výsledků zjištěných u primátů se to 
podle mého názoru nebere v úvahu. Za situace, kdy není známo, v čem tento předěl spočívá, 
to ani není možné. Právě vzpřímení dokazuje, že jím nemůže být kognitivní revoluce, neboť 
proběhla v době, kdy lidé byli již vzpřímení a byli u nich vyvinuty již i další znaky, které 
charakterizují lidský druh – zvláště řeč. Pokud bychom chtěli být důslední a řídit se tezí o 
přirozeně vzniklém a specificky lidském, museli bychom současnému člověku zavřít pusu na 
zámek, postavit ho zpět na čtyři a tvořit jej rozumem od základu se vším všudy. To je 
smaozřejmě nesmysl a tuto ambici nemá ostatně ani Sapiens². Jinými slovy teze o náhradě 
přirozeně vzniklého specificky lidským má všeobecnou platnost jen v případě, že člověka 
jako vlastní dílo nevytrhneme předložkou contra z přirozenosti, ale uvažujeme ho jako její 
specifickou  součást.  
 
Hledaný vývojový předěl souvisí nepochybně se sebeuvědoměním. Vědci jej považují za 
znak, který jednoznačně odlišuje člověka od vývojově nižších živočichů. V tom bych s nimi 
souhlasila, nikoli však absolutně. Samo o sobě hledaným vývojovým předělem není, neboť 
určitou míru sebeuvědomění můžeme pozorovat i u vývojově nižších živočichů, jímž byl i 
fylogenetický předchůdce člověka. U sebeuvědomění hraje tak roli předmět vědomění nějaké 
své možnosti jako živého organismu. V případě květin například to, že mají v sobě možnost 
projevit se krásou.  U fylogenetického předchůdce člověka proto předpokládám, že si 
uvědomil, že disponuje rozumovými schopnostmi a člověkem se stal tím, že jich již vědomě 
začal využívat. Otázkou tak je, co v evolučním dění vyburcovalo Homo naturalis natolik, že 
rozum v sobě objevil několik miliónů let před kognitivní revolucí Homo amoralis, nejspíše 
právě v té době, kdy přikročil ke vzpřímení. Klimatická změna to zcela určitě nebyla. Jednak 
proto, že nastupuje povlovně, zatímco sebeuvědomění je okamžité prohlédnutí, a jednak 
proto, že živé organismy jsou pro podobné situace vybaveny adaptačními mechanismy, které 
spolehlivě fungují i bez přemýšlení. Z pojmu sebeuvědomění vyplývá, že to, co si o sobě 
jedinec uvědomil, v něm existovalo již dříve ve formě předpokladů. O jejich rozvoj se musel 
tedy zasloužit již primát - fylogenetický předchůdce člověka. Moment sebeuvědomění 
vylučuje, že evoluční jevy by mohly být plně vysvětleny  kteroukoli z existujících evolučních 
teorií: Darwinovou teorií přírodního výběru, makroevoluční teorií i teoriemi, které se  opírají 
o genetickou aritmetiku (teorií sobeckého genu či teorií zamrzlé evoluce). Nejblíže k tomu 
má, jak již bylo řečeno, Goldova teorie přerušovaných rovnováh.  
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Vedle nich stavím tedy hypotézu, že druh je založen svým druhovým sebeurčením, neboli 
postojem k situaci, která nějakému živému organismu umožní uvědomit si možnost něco ve 
svém dosavadním způsobu života změnit. Sebeuvědomění jako subjektu, který reaguje sám na 
sebe vyvažuje jednostrannost teorií, které při vzniku druhů počítají jen s vlivy vnějšího 
prostředí a na živé organismy pohlížejí jako na zcela pasivní objekty působení těchto vlivů, 
jakými jsou neživé předměty. Teorie vycházející z předpokladu sebeuvědomění by se mohla 
nazývat teorií autoevoluční. Velmi dobře koresponduje s tím, že člověk sám sebe označuje 
jako opus - svůj vlastní výtvor – a dále naznačuje, že živé organismy jsou schopny rozlišovat 
mezi podněty, jimž se skutečně jen přizpůsobují, a podněty vůči nimž se vymezují nějakou 
vlastní aktivitou. Tento typ podnětů nazývám proto evolučně směrodatnými. Jsou 
uvědomovány natolik dobře, že na jejich základě si je organismus jako subjekt vývoje vědom 
toho, jakým způsobem má na ně zareagovat změnou svého chování. I kdyby autoevoluční 
teorie neměla platit obecně, při vzniku člověka se uplatila docela jistě. Onoho „auto“ existuje 
kromě toho v živých organismech více. V odborné literatuře se hovoří o autoorganizační 
funkci, neboli schopnosti přeuspořádat se v jiný typ organismu. Moment sebeuvědomění se 
tak jeví jako mezičlánek mezi podnětem z vnějšího prostředí a autoorganizační funkcí a  
vysvětluje, jak může dojít k její aktivaci. Nerada bych, aby předchozí pasáž vyzněla, že si 
nárokuji zásluhu na nějakém objevu. Spíše jen nahlas říkám, co si myslí řada odborníků, že 
podstatnou úlohu v evoluci živých organismů hraje vědomí, které by si Sapiens uzurpoval 
nejraději jen pro sebe jako nejen lidský druh, ale pouze a jedině druh Sapiens².   
 
Pokud by věda setrvala u názoru, že rozhodným okamžikem pro vznik lidského druhu je 
kognitivní revoluce z doby 70.000 let před současností, zůstalo by před lidmi skryto nejen 
tajemství vzniku člověka jako druhu, ale i původu lidského rozumu. Pojem kognitivní 
revoluce, jakkoli je z evolučního hlediska irelevantmí, má pro výzkum lidské evoluce přesto 
určitý význam. Jeho zavedením antropocentrická evoluční věda přiznala totiž implicitně to, 
k čemu se zatím nechce hlásit - že podstatnou úlohu v evoluci života hraje psychický faktor se 
svojí vazbou na vědomí, v autoevoluční teorii vyjádřený pojmem druhové sebeurčení.  
 
Druhové sebeurčení jako evoluční pojem se principiálně neliší od toho, když se někdo 
rozhodne pro dráhu hudebního virtuóza nebo vysokého úředníka. Stejné povahy byla i 
kognitivní revoluce u Homo amoralis – uvědomil si, že není zvíře, jímž se do této chvíle cítil, 
ale že má předpoklady být – a tímto okamžikem již i je – člověkem. Toto sebeuvědomění se  
v něm přetavilo v cílevědomost – vědomí, čeho chce dosáhnout – a uchopení sebe sama jako 
národa. Homo amoralis nelze tedy upřít, že jeho sebeuvědomění je počátkem lidské historie. 
Než se dostanu k tomu, abych odvodila, jaké sebeurčení již předtím založilo druh člověka 
typu Homo natutalis, ráda bych ještě shrnula to, jak lidskou evoluci prezentovala věda do 
doby, než se pojmem kognitivní revoluce rozhodla odsunout onu první, evolučně rozhodující 
kapitolu lidských evolučních dějin do říše nevědomosti.  
 
O lidské evoluci se tradičně soudí, že ji odstartoval odchod antropoidních primátů 
z tropického pralesa před zhruba 5 – 6 milióny let. Podnětem k tomu byla údajně  klimatická 
změna, jejímž důsledkem měl být ústup tropického pralesa a nutnost přecházet postupně na 
nový zdroj obživy. V souvislosti s přechodem do stále nižších porostů mělo dojít k ústupu 
šplhavosti a střídavým užíváním kvadrupední a bipední lokomoce k převládnutí bipední 
lokomoce jako energeticky výhodnější. Vedle tohoto čistě  adaptivního pojetí lidské evoluce 
existuje i antropocentrický, účelový výklad příčiny vzpřímení potažmo vzniku lidského 
druhu. Vyznívá v tom smyslu, že ke vzpřímení (a ustavení člověka jako druhu) došlo proto, 
aby se přední končetiny kvadrupedních primátů uvolnily k práci. To, že předchůdce člověka 
nemohl vědět, že důsledkem vzpřímení budou lidsky zručné ruce a jaké možnosti se tím před 
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ním odkryjí, jsem vysvětlila v souvislosti s antropocentrismem. Ke vzpřímení musel mít tedy 
důvod, který je třeba hledat v evoluční situaci, kdy k němu došlo. Zručné ruce se kromě toho 
nevyvinuly ze dne na den a a už vůbec ne roztloukáním ořechů o kámen, jak je praktikují již 
vývojově nižší primáti. Po vzpřímenosti jsou tedy zručné ruce druhou konkrétní otázkou 
k vysvětlení. Třetí, zdaleka  ne však poslední, je vznik rozumových schopností.           
 
Statut Homo je přiznán až bytosti z doby před 1,6 milióny, známé jako Homo erectus. Do té 
doby se hovoří o tzv. australopitécích – bytostech ovládajících sice již bipední chůzi, velikostí 
mozkovny se však nelišící od svého fylogenetického předchůdce – některého z antropoidních 
primátů. I když je evidentní, že australopiték je spojujícím článkem mezi fylogenetickým 
předchůdcem člověka a Homo erectus, věda se dodnes zdráhá to připustit a tomuto homininu 
přiznat statut Homo nebo alespoň mezičlánku na cestě k člověku. Vychází z toho, že lidský 
druh je určen až určitým objemem mozku - ryze tedy somatickým znakem  - aniž si činí 
ambice vysvětlit, co již předtím podnítilo rozvoj mozku a vedlo ke zvětšení jeho objemu. Z 
autoevoluční teorie naproti tomu vyplývá, že rozvoj předpokladů lidství probíhá na vývojové 
úrovni předchůdce a na jeho vývojové úrovni přechází v sebeuvědomění, takže založení jako 
již lidského druhu zvětšení mozkovny nevyžaduje. Její objem se zvětšuje až na základě 
funkčních podnětů, tj. zapojením rozumu do činností v každodenním životě.   
 
Zvětšením mozkovny se projevil až vývojový skoku z úrovně australopitéka k Homo erectus. 
Tento lidský prapředek měl mozkovnu již zhruba dvojnásobně objemnější než australopitéci a 
postavu o 30 cm vyšší. Na tomto přírůstku velikosti hlavy se tedy  podílelo zrychlení tělesné 
přeměny, což se přisuzuje přechodu ke konzumaci masité stravy. Jelikož u Homo erectus byly 
již naznačeny hlavní znaky lidského způsobu života – je zřejmé, že fáze australopitéka byla 
již nesena rozvojem lidské psychiky, což odpovídá předpokladu autoevoluční teorie o 
sebeuvědomění jako lidského druhu v době, kdy začal vývoj vzpřímenosti. Na úrovni Homo 
erectus se ženy lovců s dětmi zdržovaly v ohraničeném prostoru kolem ohniště, což je známka 
jednak usedlého způsobu života a jednak dělby práce mezi mužem a ženou fungujících jako 
rodina. Tyto bytosti žily v menších společenstvích a na primitivní úrovni spolu nepochybně 
již komunikovaly. U mužů to vyžadovala spolupráce při lovu, u žen komunikace s dětmi a ve 
skupině to, že mezi sebou se musely domlouvat i více či méně uzavřené rodiny.  Homo 
erectus byl tradičně ceněn i proto, že záhy po svém vzniku se z domovské Afriky rozšířil do 
všech ostatních kontinentů. Možná proto, že lov, jímž prudce se rozrůstající populace 
nahradila konzumaci masa z uhynulé zvěře, narušil ekologickou rovnováhu africké přírody. 
Vývoj po ustavení Homo erectus pokračoval formováním lebky v lidskou co do velikosti 
mozkovny, jejího tvaru a vzhledu obličejové části. Postupně se zjemňující rysy lidského 
obličeje naznačují, že hlavní úlohu v tom sehrávalo rozrůstání lidské populace a proces 
zespolečenšťování člověka provázený rozvojem řeči. Tento vývoj vyústil ve vznik etnik a u 
lidsky nejprogresivnějších skupin lidí přímo již národů a civilizací.   
 
Za plně vyvinutý lidský druh byl označen kromaňonský člověk z doby 30.000 let před 
současností. Kostra se již nelišila od kostry současného člověka a jím vytvořené jeskynní 
kresby prokazují schopnost symbolického myšlení. Lidská historie se počítá od přechodu k 
zemědělství před zhruba 10.000 lety. Za lidské znaky se považuje bipední chůze, řeč a 
schopnost abstraktního a symbolického myšlení.  
 
Data určená v těchto případech konvencí, mohou sice pod tlakem pozdějších 
paleontologických nálezů podléhat určitému přehodnocení, nikoli však v onom zásadním - 
určení počátku lidské evoluce a jejích kritických fází. Přesto právě to se stalo, když bylo 
přijato harwardské dogma o šimpanzi jako jediném fylogenetickém předchůdci člověka a za 
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počátek lidské evoluce byla určena kognitivní revoluce Homo amoralis z doby 70.000 let před 
současností. Jelikož není dost dobře možné zpochybnit přelomový význam Homo erectus, 
tvrdí se alespoň, že beze zbytku vyhynul. Z druhů, které pokročily dále, se zmiňuje již jen 
Homo neanderthalis, o němž je známo, že se stal obětí historicky první genocidy, takže 
v současnosti již není třeba s ním počítat, a Homo florensis – jeskynní populace vzpřímených 
bytostí velmi malého vzrůstu čítající dnes pouhé desítky jedinců. Navzdory rasovým 
odlišnostem, svědčícím pro původ člověka ve více různých fylogenetických předchůdcích – a 
jimi může být kterýkoli z lidoopů žijící v současnosti -  gibbon, orangutan, gorila, šimpanz 
učenlivý či šimpanz bonobo - a jazykovým a civilizačním rozdílům, které ukazují na 
samostatný vývoj z nich vzešlých větví lidského rodu, předkládá se k uvěření, že všichni lidé 
jsou potomky jediné matky – tzv. mitochondriální Evy – a jediného otce, jímž vzhledem 
k harwardskému dogmatu nemá být nikdo jiný než lidský příbuzný  šimpanze. Druh člověka, 
který si nejpozději ze všech větví lidského rodu uvědomil, že již není zvířetem, ale člověkem 
– tedy bytostí, která disponuje rozumovými schopnostmi. Jako správný černý pasažér naskočil 
do vlaku vezoucího Homo naturalis, který to o sobě věděl řádově již milióny let a 
reprezentuje v lidstvu většinu populace, již nazývám Homo naturalis a Sapiens² se snaží 
přivést k onomu specificky lidskému, nějak však už zapomíná vysvětlit,  kde se jako 
většinová část lidské populace mezi námi vlastně vzala.  
 
KDYŽ SE ŘEKNE  ČLOVĚK 
 
S odvoláním na autoevoluční teorii, již jsem odůvodnila v předchozí kapitole, se domnívám, 
že člověk byl od prvopočátku své druhové přeměny aktivním subjektem své vlastní evoluce, 
již je navíc nutno uvažovat od vzniku primátů z doby zhruba 60 miliónů let před současností. 
Toto období dělím na dvě etapy – prehomininní, spojenou s vývojem primátů - a homininní 
charakterizovanou vzpřímením.  Z této hypotézy plyne, že oběma etapami prošla větev  toho 
fylogenetického předchůdce primátů, který stál u jejich vzniku a k sebeuvědomění u něj došlo 
již na této vývojové úrovni. Nazývám jej proto zakladatelem první generace – a toho, který 
ukázal cestu k vlastní hominizaci, zakladatelem druhé generace. Za klíčový moment pro akt 
založení lidského druhu  považuji druhové sebeurčení, neboli vnitřní podnět odůvodňující 
změnu postoje těchto jedinců k evoluční situaci, na kterou zareagovali změnou chování.  
Druhové sebeurčení se z tohoto hlediska jeví jako natolik významný spouštěcí podnět, že 
startuje autoorganizační funkci – spontánně probíhající komplexní transformaci organismu 
výchozího druhu v druh nový. Tento podnět musí působit z centrální, nikoli přímo genetické 
úrovně, neboť pouze mozek může kontrolovat sebezáchovnou funkci – to, že jedinec je 
v každém okamžiku druhové přeměny schopen reagovat na podněty z vnějšího prostředí 
způsobem, který neohrozí možnost jeho přežití. Autoevoluční teorie jinými slovy vyvrací 
teorii vzniku druhů náhodnou genetickou mutací.   
 
Podstatné v této teorii lidské evoluce je rozlišení paralelně se vyvíjejících druhů primátů na 
jednu či více na sobě nezávislých zakladatelských větví a daleko větší počet větví 
napodobitelských. Jak vyplývá již z názvu obou kategorií, nositelem evolučního drivu je 
pouze větev zakladatelská, zatímco vývoj oněch druhých je nesen výhradně nápodobou 
vnějších projevů jejího chování, neboli funkčními podněty. Moment nápodoby je svým 
způsobem rovněž druh sebeurčení, takže po určitou dobu probíhá vývoj všech větví podobně 
díky funkčním podnětům, psychicky se ale vyvíjejí odlišně. Zatímco příslušníci zakladatelské 
větve si v plném rozsahu uvědomují, co, proč a jak dělají, sebeuvědomění napodobitelských 
větví se vyčerpá aktem napodobení, takže jejich druhová přeměna má vlastně charakter čistě 
adaptivního procesu na zrakový podnět, kterým byl nový způsob chování zakladatelského 
druhu. Dělají tedy něco, o čem nevědí, proč vlastně a proč právě takto. Podobnost mezi 
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oběma kategoriemi je tedy čistě vnější. To je i podstata proměny současných lidí pod tlakem 
podnětů vysílaných moderní společností, pokud nepatří k druhu Sapiens² a řídí se tím, na co 
Sapiens² sází, že budou reagovat  – ekonomickým užitkem. Vývoj napodobitelského druhu 
končí ustrnutím v okamžiku, kdy se vyčerpá vývojový potenciál funkčních podnětů, 
organismus dosáhne nové rovnováhy funkcí, příslušníci této větve ale nevědí, k čemu jim to 
vlastně je a jak s tím dále naložit. Zatímco zakladatelská větev se od počátku cítí být po všech 
stránkách někým jiným, napodobitelská větev z psychického hlediska nepokročí oproti tomu, 
kým byla předtím a cítí se být nadále živočichem. Tento rozdíl mezi oběma větvemi se 
projeví v okamžiku, kdy zakladatelská větev si uvědomí, že způsob chování, k němuž 
přistoupila v okamžiku přijetí nového sebeurčení, se dostalo do rozporu s tím, kam vývojem 
postoupila, což ji nutí zareagovat na to opět změnou chování, diktovanou ovšem již touto 
novou, evolučně vyšší situací. Druhovou přeměnu zakladatelské větve provázejí proto kritické 
fáze a vývojové předěly, od nichž se zakladatelská  větev jako by odráží do vývojově vyšší 
fáze své druhové přeměny.  
 
Shrnu-li výše uvedené, vývojový skok spočívá v akumulaci vnitřních předpokladů ke změně 
chování vytvořených v předchozí fázi druhové přeměny. Podkladem vývojového skoku je 
sebeurčení vyšší generace, vnitřně provázané s oním předchozím, zakládá však 
fylogenetickou podstatu na kvalitativně vyšší úrovni, již v další fázi své evoluce zaplňuje 
rozvojem předpokladů z předchozí fáze své evoluce a přivádí sama sebe k dalšímu 
vývojovému předělu. Právě to umožnilo zakladatelské větvi postoupit z vývojového stadia 
primáta – do vyššího – již lidského. Klíčem k pochopení vzniku člověka je tedy porozumění 
vývojovému předělu na úrovni fylogenetického předchůdce člověka ze dvou hledisek: za prvé 
toho, jak se v první etapě proměnila fylogenetická podstata oproti fylogenetické podstatě 
zakladatele první generace, a za druhé tomu, co v závěru této etapy vyvolalo natolik zásadní 
rozpor, že přiměl zakladatelskou větev reagovat na něj přehodnocením způsobu života, který 
se ustálil na základě sebeurčení první generace. To nevylučuje, že část populace zakladatelské 
větve ke změně chování nepřistoupí a pokračuje postupným vývojem té dimenze, již si v sobě 
rovněž uvědomuje jako evolučně vyšší, cítí však, že se v ní bude rozvíjet dále i v případě, že 
tomu ponechá volný průběh. Slezení ze stromů tak nemusí být jen projevem zbabělosti či 
pohodlnosti těch jedinců zakladatelské větve, kteří se vyvinuli v současné druhy lidoopů, jak 
se domnívá Robet Foley, ale výsledkem zralé úvahy, jak bychom dnes řekli, neboli vědomého 
rozhodnutí. Vývojové procesy, jak jsem je v obecné rovině právě popsala, probíhají v lidském 
organismu dále a nepochybně již souvisí s uvědomováním sebe sama jako již bytosti nadané 
rozumem. V čem by případně spočíval další vývojový skok, však v tuto chvíli nelze přesně 
říci, neboť souběžně s těmi dimenzemi, které se u člověka rozvinuly v druhé etapě lidské 
evoluce, se uvnitř organismu rozvíjejí předpoklady ke vzniku dalších dimenzí naší již lidské 
fylogenetické podstaty, a právě ty musí být v evolučně nazrálém okamžiku tím správným 
způsobem teprve osloveny, abychom rozvinuli takový způsob života, který nám umožní je 
zúročit.  
 
Touto dimenzí není rozumová, která součástí fylogenetické podstaty již je, ale společenská, 
jejíž rozvoj v průběhu druhé etapy lidské evoluce posunul člověka na současnou úroveň jeho 
vývoje. Kromě toho se ví, že rozvoj inteligence se na počátku 20. století již zastavil, takže 
není pravděpodobné, že pro další vývoj lidského druhu bude mít význam ten typ podnětů, 
jimiž od té doby působí lidé nejen na rozvoj inteligence, ale i všechny ostatní složky své 
fylogenetické podstaty. Rozpor, který lidé správně chápou jako civilizační onemocnění, 
naznačuje, že vnitřní stav organismu přesáhl hranici, již je možné považovat za evolučně 
příhodnou  k posunu člověka na vyšší vývojový stupeň. Jelikož podněty pro rozvoj 
inteligence jsou důsledkem kumulovaného vlivu Sapiens² na lidský život, což se na rozhraní 
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19. a 20. století projevilo vystupňováním nesouladu se sociální dimenzí lidské podstaty, lze 
tento rozpor charakterizovat vznikem zásadní nerovnováhy, která v daném okamžiku 
vyžadovala evolučně relevantní změnu nastavení mezi rozumovou a společenskou dimenzí 
lidské podstaty tak, aby se mohla projevit vývojová rezerva vzniklá v druhé etapě lidské 
evoluce v souvislosti s rozvojem fylogeneticky mladší, společenské dimenze lidské podstaty. 
Pokud by lidé chtěli navodit evolučně příhodnou situaci, museli by přistoupit k důkladné 
analýze tehdejší situace z hlediska všech evolučních faktorů a uvést je do rovnováhy 
odpovídající tehdejším předpokladům člověka pro posun na vyšší vývojový stupeň. Jinými 
slovy zanalyzovat též vývoj, jímž se odchýlili od lidsky přiměřeného, neboli optimálního 
řešení tehdejšího rozporu.   
 
Hovořím-li tedy o evoluci, mám na mysli vždy změnu, jíž prochází organismus jako celek ve 
vazbě na podněty z vnitřního i vnější prostředí. To je i důvod, proč nový druh, včetně 
lidského, je nutné uvažovat od momentu jeho založení, nikoli jakéhokoli pozdějšího, byť 
sebevýznamnějšího vývojového předělu, a proč jsou z evolučního hlediska důležitější 
dovednosti než informace či znalosti. K lidským dovednostem patří nejen činnosti související 
s obživou, ale i čtení nebo psaní, považované někdy nesprávně za projev čistě duševní 
činnosti, mluvení a bavení se s lidmi, učení někoho něčemu a vychovávání, vedení lidí 
k nějakému cíli, dovednosti spojené s dáváním najevo svých citů, to, jak člověk zachází se 
svým rozumem, myslí, emocemi či tělem - neboli obrovská škála činností, do nichž jsou 
v různém poměru zapojeny všechny lidsky zformované funkce organismu oslovující různé 
dimenze lidské fylogenetické podstaty. Souhrnně je můžeme nazvat dovedností být člověkem.  
Z jejich výčtu je zřejmé, že současní lidé mají před sebou množství úkolů, s nimiž se musí 
vyrovnat, chtějí-li dosáhnout plné vyvinutosti, neboli dokonalosti v evolučním slova smyslu. 
To není jen otázka výchovy či mravů, jejichž prostřednictvím vznikají návyky, ale zvnitřnění 
celého spektra lidských dovedností na všech úrovních organismu, včetně genetické tak, aby se 
dovednost být člověkem mohla přenášet na potomstvo a zafixovat na genetické úrovni. 
Evoluční parafráze přísloví „Co se v mládí naučíš, ve stáří, jak když najdeš“, tak zní „Co se 
v mládí naučíš, tvůj potomek jako když najde“. Z toho je zřejmé, že v nejčistší formě může 
každý předat sám sebe pouze v tom,  co se v něm rozvinulo před dosažením pohlavní zralosti. 
Neotenie se z tohoto hlediska jeví jako velmi účinný evoluční nástroj. Jako vše v lidském 
životě, i neotenie může však sloužit jak k dobrému, tak zlému – urychlení vývoje člověka jako 
druhu i urychlení jeho zániku.   
 
Zatímco nově přijaté druhové sebeurčení udává jasný směr budoucího vývoje, výchozí stav 
organismu předurčuje, jakých biologických prostředků při tom může organismus využít. 
Fylogenetický determinismus z počátku druhové přeměny je vyvážen plasticitou, s níž 
nervová tkáň na centrální úrovni a genetický kód odpovídají na komplex podnětů působících 
na jedince z jeho nitra vnějšího prostředí, chápaného v nejširším slova smyslu. Tuto 
vícekolejnost souběžně působících evolučních vlivů dobře vyjadřuje představa mísení vod na 
soutoku řek. Fylogenetický determinismus na straně jedné a naprostá otevřenost mozku  na 
straně druhé vysvětluje neobyčejnou variabilitu druhů živých organismů – řádově se jedná o 
milióny – tak nemenší nitrodruhovou variabilitu lidské druhu ve formě individuality. Již to, že 
druhové sebeurčení může vést k tak rozdílnému výsledku, jakým je speciace u vývojově 
nižších živočichů a druhová stabilita u člověka, ukazuje na originalitu -.evoluční přelomovost 
druhového sebeurčení, jímž byl založen lidský druh na počátku první etapy své evoluce. 
Zvrátilo totiž mimořádně nepříznivý poměr vzniku a zániku druhů živých organismů 
mechanismem speciace. Odhaduje se totiž, že z nově vzniklých druhů jich přežije zhruba 1%.  
Individualitu můžeme tak považovat za vnitrodruhový typ variability, která sama o sobě 
působí jako vývojový faktor sui generis. Celé populaci umožňuje totiž těžit z podnětů, jimiž 
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na své okolí působí jednotliví lidé, aniž to má za následek jejich zánik. Tomu odpovídá i 
početnost lidské populace - vývojový faktor sui generis nutící lidstvo k hledání stále 
efektivnějších způsobů zajištění obživy a jiných potřeb. Účinností svalové práce pod  30% 
současně naznačuje, že člověk je mimořádně neefektivním druhem živého organismu, což 
kontrastuje s poznatkem, že bipední lokomoce je efektivnější způsob lokomoce než chůze po 
čtyřech. Zdá se tedy, že své evoluční výhody, mající úzký vztah k energetické bilanci, člověk 
jako druh zatím příliš nevyužil. Tvrzení, že Ježíš Kristus přešel jezero suchou nohou, tak 
vůbec nemusí být jen mýtus. Současná věda by možná měla potíže s jeho vysvětlením. Mne 
osobně by spíše zajímalo, jak k této schopnosti přišel. Z fyziologického hlediska to až taková 
záhada totiž není. Podle zkušeností se cvičením oscilačně-antigravitační metodou je to jen 
otázka koordinace mezi gravitačně a antigravitačně pracujícími svaly. Tedy toho, nakolik se 
člověk jako živý organismus nechá srážet k zemi gravitací, lhostejno za v klidu nebo při 
pohybu. Jelikož tato schopnost se u Ježíše Krista projevila jako u člověka, který dosáhl na 
svoji dobu naprosto výjimečné duševní vyspělosti, nelze vyloučit, že efekt v podobě 
odlehčení těla byl důsledkem povznesení duchem nad situaci, která vládla ve světě, vůči 
němuž se vymezil svojí myslí. Pokud je možné, že lidský mozek je schopen takto zásadní 
reorganizace vztahu mezi tělem a myslí, znamenalo by to, že cvičení oscilačně-antigravitační  
metodou není přímo vývojovým faktorem, ale pouze prostředkem navozujícím v organismu 
rovnováhu, při níž teprve by se tento vztah mohl uplatnit. Jinými slovy zdravotním cvičením, 
jehož účelem je překonat důsledky  evolučního původu člověka v kvadrupedně založeném 
organismu na straně jedné a důsledky podnětů, které na lidský organismus působí negativně 
od příchodu lidského jedince na svět do doby, než zplodí potomstvo. To odpovídá mému 
poznatku, že optimální věk pro korekci existujících nedostatků v pohybovém vývoji je období 
rané dospělosti, kdy je jedinec mentálně již natolik vyspělý, že je schopen uvědomit si 
význam podnětů, které jsou jeho organismu – mozku – předkládány k využití.         
 
Samotná druhová přeměna, jak již bylo řečeno, probíhá u evolučně nosných druhů  etapovitě. 
Projevuje se postupným náběhem jednotlivých dimenzí nové fylogenetické podstaty. Díky 
sebeurčení přijatému na počátku se vyvíjejí od počátku paralelně a ve vzájemných 
souvislostech, každá ale svým vlastním tempem do doby, než se v nějaké kritické mezifázi 
spojí v kvalitativně pokročilejší celek vývojově vyššího organismu. Rozhodující význam má 
při tom vývojová rezerva vzniklá u fylogeneticky mladých dimenzí jeho druhové podstaty. 
V případě lidského druhu tedy vzpřímenost, pokud jde o předpoklady fyzické povahy, a 
společenskost, pokud jde o předpoklady duševní, jichž je rozumová stránka jednou, nikoli 
však jedinou složkou.   
 
Evoluční determinismus, přesněji řečeno to, že stav výchozího organismu podmiňuje 
možnosti reorganizace organismu v průběhu jeho druhové přeměny, se pro některé evoluční 
biology stal záminkou k hodnocení evoluce jako příštipkáře, který údajně pouze napravuje své 
přehmaty z předchozích etap vývoje druhu. O člověku jsou naproti tomu přesvědčeni, že jako 
konstruktér by předem vše promyslel tak, aby rovnou stvořil dokonalý druh živého 
organismu. Úsměvné na tom je, že determinismus, který je takto kritizován, nahrazuje onen 
konstruktér evolučním finalismem. Dokonalost v evolučním slova smyslu znamená ustrnutí 
druhu ve vývoji a po čase jeho neodvratné vyhynutí. Všechny funkce jsou v tom případě 
zaklíněny do sebe tak pevně, že organismus ztrácí schopnost se dále měnit, a tudíž i adaptovat 
na změny ve vnějším prostředí. Právě to vyjadřuje pojem evoluční zamrznutí pozorovaný na 
genetické úrovni. Tuto tendenci vykazuje údajně již i lidská DNA. Nemohu samozřejmě 
zpochybňovat to, co z výzkumů DNA vychází jako fakt, nedomnívám se nicméně, že jde o 
stejný projev jako u evolučně plně vyvinutých druhů, protože tím lidé zdaleka ještě nejsou. 
Spíše bych se proto přikláněla k tomu, že jde o projev zablokování možnosti dalšího vývoje 



 

 
 

53

organismu v důsledku narušení vnitřní rovnováhy mezi jednotlivými dimenzemi lidského 
organismu a jim odpovídajícími funkcemi. Můžeme jen doufat, že tato nerovnováha nevyústí 
ve ztrátu schopnosti lidé se rozmnožovat, což je mechanismus, jímž jsou z populace 
eliminovány geny evolučně neperspektivních jedinců nebo jedinců, kteří se k sobě jako rodiče 
takříkajíc nehodí.     
 
Životnost plně vyvinutého druhu se odhaduje na 10 miliónů let. Z pohledu právě žijícího 
jednotlivce se tento časový horizont jeví absurdní, vývojově nižší živočichové si však na 
rozdíl od člověka neuvědomují ani fakt své smrtelnosti, ale ani plynutí času, takže jsou 
schopni si spokojeně vegetovat, aniž jim radost ze života kazí pomyšlení na smrt. Jejich život 
se řídí biorytmy, které určuje střídání dne a noci, neboli podmínky života na Zemi určené 
kosmickými zákonitostmi. Okamžik, kdy si člověk uvědomil svoji smrtelnost, představuje 
proto přelomový moment lidské evoluce. Nevedl však k hromadné sebevraždě, což by byla 
logická odpověď na toto zjištění, ale vyústilo v právě opačný efekt – uvědomění si ceny 
života a pocitu nemírné úcty k němu. Domnívám se, že právě tento pocit vynesl jejich duši 
vysoko nad úroveň prožívání života prostřednictvím vjemů, jejichž zdrojem jsou smyslové 
podněty zaplavující mozek v souvislosti s každodenní činností motivovanou existenčními 
potřebami. Existenční potřeby – jimiž se projevuje sebezáchovná funkce všech živých 
organismů – se tak při vývoji lidského druhu stala poutem, které zabránilo tomu, aby se 
vědomí jedinců, kteří prošli tímto vývojovým předělem, přehouplo do opačného extrému než 
sebevražda a jejich duše vylétla obrazně řečeno jako komínem do opojných výšin, kde by 
ztratila ze zřetele, že je součástí živého organismu majícího své potřeby, o něž je třeba se 
starat jako dosud. Uvědomění si své smrtelnosti mohlo tak být vyváženo uvědoměním si 
smyslu reprodukční funkce, neboli svého významu v evoluci života jako tvůrce nového 
života.  
 
To, že pozvednutí duše nad vegetativní úroveň představovalo mimořádně riskantní moment 
lidské evoluce,  naznačuje pojem nirvána. Je to stav čistého vědomí sebe sama, kdy jedinec se 
natolik zklidní, že intenzita biologických pochodů se sníží ne nejnižší možnou míru 
slučitelnou se životem a načas umožní vědomí se od nich zcela odpoutat a uvědomit si díky 
tomu hlouběji své lidství. Vegetativní potřeby se dříve či později  přihlásí o slovo a navrací 
meditujícího plné životnosti. Ačkoli stav nirvány připomíná na první pohled stav mysli, do 
něhož se obratem uvádí Sapiens², jsou to dvě naprosto rozdílné situace. Jelikož Sapiens² při 
tom nepomýšlí na odpojení vědomí od těch částí mozku, které jej spojují s vegetativně 
podmíněnou úrovní organismu, k tomu odpojení nedojde, vědomí se napojí na prožívání 
vegetativnosti způsobem, který předcházel přijetí lidského sebeurčení první generace. Zůstane 
plně životný, ale dojde k přemazání veškeré jeho zkušenosti jako lidského druhu, a to včetně 
prožitku úcty k životu a všeho, co souvisí se společenskou dimenzí lidské fylogenetické 
podstaty a předpokladů, z nichž vyrostla. Aniž je to nutně jeho záměr, svých rozumových 
schopností využívá tak nakonec vždy k maximalizaci intenzity vegetativně podmíněné slasti. 
Základním pocitem Sapiens².je proto opojení. Ať už ze sebe sama jako právě takového, jakým 
se stal obratem – jedincem žijícím se svým rozumem výhradně sebou samým a pro sebe – 
smyslovými vjemy maximální intenzity či jevy a počiny, které v něm vzbuzují obdiv protože 
ví, že sám by jich nebyl schopen. Proto je nejen milovníkem umění, ale i mecenášem, dokáže 
ocenit intelektuální výkon jedinců, kteří objevili něco, na co by se svými předpoklady sám 
nepřišel nebo jsou ochotni obětovat svůj život za něco, co pro něj samotného nemá žádný 
význam. Stejně intenzivně, jako ho dokáží obdivovat, pokud se jich to osobně netýká,  dokáží  
nenávidět, pokud v tomto jedinci cítí ohrožení pro sebe jako druh. Mezidruhová rivalita u 
lidského druhu přesahuje proto míru obvyklou v přírodě, jak se fyziologicky projevila i u 
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lidského druhu teritoriálním rozčleňováním v souvislosti s konstituováním populací na 
národním principu.               
 
 Jednotlivý člověk se ve svém jednání nemůže dost dobře řídit výhledem, který přesahuje jeho 
ontogenetickou zkušenost dítětem počínaje a rodičovstvím či prarodičovstvím  konče. Může ji 
jakoby nastavit pochopením své existence na racionální úrovni jako rodu, případně národa či 
civilizace. Na rozdíl od oněch bezprostředně prožitelných na úrovni rodiny si ony další 
podněty ke svému sebeuvědomění musí v sobě cílevědomě pěstovat. Proto zavádí 
celospolečenské rituály, buduje památníky a muzea, jejichž  účelem udržuje v sobě vědomí 
své historičnosti. Posledně jmenované nástroje jsou však nižší síly než ony rodinné. To se 
projevuje mimo jiné tím, že státní svátky – na rozdíl od vánočních – slaví dnes formálně již 
jen oficiální představitelé a připomínají veřejné sdělovací prostředky, zatímco lidé je vítají jen 
jako dny volna bez toho, aby onomu upomínanému byli z něj  ještě ochotni obětovat byť 
jedinou minutu. I tak si ale mohou jednotliví lidé srovnat v hlavě, v čem spočívá lidství a vést 
své děti k tomu, aby s ohledem na svoji budoucnost dokázaly vždy zaujmout postoj k tomu, 
co v aktuálním dění lidství jakýmkoli způsobem ohrožuje.  
 
Podíváme-li se na současné druhy lidí z hlediska dalších možností jejích vývoje, pak Homo 
naturalis i Homo amoralis jsou přinejmenším teoreticky evolučně perspektivní. Sapiens² se 
svým odcizením své historii jako lidského organismu a odlidštěným způsobem myšlení 
bohužel - nebo bohudík? – však nikoli .  
 
OPUS IN NATURAE 
 
Po přiblížení těchto východisek k pohledu na lidskou evoluci nastal tedy čas přistoupit 
k pokusu o její rekonstrukci. Jak jsem již předeslala, první krok ke své druhové přeměně 
učinili fylogenetičtí předchůdci člověka v době diferenciace savců. A to tak geniálně, že svým 
potomkům umožnili překonat čistě vegetativní úroveň existence živých organismů a 
prostřednictvím duševní dimenze lidské fylogenetické podstaty vynesli život do nadorganické 
sféry. O duši se soudí, že v nějaké podobě ji mají všechny živé organismy. Ani člověk s 
organickými zdroji své duševní podstaty - tedy pocity, morálními postoji, myšlením, 
estetickým cítěním, či symbolickým vyjadřováním - se neobejde bez toho, aby byly zajištěny 
vegetativní potřeby jeho organismu. Není tedy bytostí čistě duchovní, a to ani v posmrtné fázi 
své existence, kdy není sice již závislý na uspokojování vegetativních potřeb, v duši jsou 
přesto zahrnuty ve formě životní zkušenosti vázané na tělesnost. Duše jednotlivých druhů 
živých organismů se tak v konečném důsledku od sebe liší poměrem vegetativnosti a 
duchovnosti, jimiž byly utvářeny v průběhu života, a charakterem duševní podstaty. Ve svém 
základu je duševní podstata dána sebeuvědoměním, které alespoň v minimální míře 
probleskne každým živým jedincem v souvislosti s přijetím nového druhového sebeurčení, a 
v jejich potomstvu je na podvědomé úrovni udržováno pro daný druh typickým  chováním.  
 
Vedle duchovnosti se lidé vyznačují inteligencí, která v podobě obecné inteligence je rovněž 
vlastní všem živým organismům. Tím, že u člověka došlo k jejímu uvědomění, mohl jí začít 
vědomě využívat a rozvíjet. Onen základní, všem živým organismům společný typ inteligence 
se v odborné literatuře nazývá obecnou inteligencí a podmińuje ji pudy, v nichž je veškerá 
evoluční zkušenost zakotvena ve formě evolučních zákonitostí, člověk chápanými jako 
zákonitosti přírodní. Vývojově vyšší typ inteligence, vlastní člověku a ve větší či míře i 
několika málo jiným druhům živočichů, se nazývá inteligencí dynamickou. Neprojevuje se již 
jen sebezáchovným reagováním na podněty z vnějšího prostředí jako u vývojově nižších 
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živočichů, ale více či méně uvěvomovaným nakládáním se sebou samým, ústícím u člověka 
v často bolestné, nicméně velice naléhavé hledání odpovědi po smyslu vlastní existence.  
 
Odpověď na tuto otázku hledal, přesněji řečeno na počátku lidské evoluce našel i pra-
prazakladatel lidského rodu, když zvažoval, jak bude poté, kdy byla završena jeho přeměna 
v teplokrevného savce, hospodařit nadále se svojí životní energií. (To, že předpokládaný 
průběh lidské evoluce přibližuji veskrze již lidskými, až mnohem později vzniklými pojmy, 
neznamená, že zakladatel lidského rodu by snad byl již schopen opravdu přemýšlet nebo si 
něco říkat, ale pouze a právě to, že pocity, které v evolučně rozhodném okamžiku prožíval, a 
jednání, k němuž ho to přivedlo, jsou téže povahy jako vnitřní procesy, které jako lidé 
dokážeme již racionálně zhodnotit a pojmenovat).  
 
Prostě si řekl, že svojí energií nebude mrhat bezhlavou honbou za potravou, k níž se  sám 
odsoudil, když si jako studenokrevný živočich uvědomil, že čas života může trávit 
smysluplněji než zažíváním právě zkonzumované potravy v mnohadenním hlubokém spánku. 
Pokud se toto odůvodnění vzniku teplokrevných živočichů zdá někomu vykonstruované, nechť 
si prosím uvědomí, že suchozemští živočichové zdědili studenokrevnost po mořských 
obratlovcích, kteří jsou neustále bdělí, kdykoli připraveni přejít k aktivitě. Jinými slovy 
zakladatel savců mohl vyjít z dvojí velmi odlišné, po sobě jdoucí životní zkušenosti způsobu 
života. Vývojový posun v teplokrevné měl sice i své vnější příčiny – ochranu před velkými 
plazy v houštinách a dokonce podzemí - není však vyloučeno, že někteří jedinci mohli tuto 
vynucenou změnu životních podmínek pochopit jako příležitost ke svému  vývojovému posunu. 
Jisté je, že ke vzniku teplokrevnosti vedlo zaměření na drobnou potravu nutící k neustálé 
aktivitě. Při vysokém životním tempu, které malí savci nasadili na počátku své druhové 
přeměny, začalo ve fázi, kdy toho bylo více méně dosaženo, docházet setrvačností pro ně 
typického chování k nadprodukci tepla, jehož organismus využil k rozvoji savectví. Tezi o 
nadprodukci tepla jako vývojovém faktoru sui generis potvrzuje vysoká míra plodnosti, která 
sama o sobě představuje nejen riziko přemnožení a vyhynutí, ale brání i dalšímu rozvoji 
organismu. Některé jedince z řad malých savců  - a pojem exploze savců naznačuje, že 
takových nebylo právě málo - to mohlo přimět k další změně způsobu života – a sice návratu 
do volné přírody, odkud mezitím vymizeli velcí plazi.   
 
Prvními z druhé generace savců druhé generace byli býložravci. Život v prostředí, v němž 
nebylo zprvu predátorů, musel být hotový ráj.  Přechod na čistě rostlinnou, avšak méně 
vydatnou, poklidně konzumovanou potravu přinesl kýžené zmírnění životního tempa i ústup 
nadměrné plodnosti. Oproti několikatýdenním reprodukčním cyklům u malých savců se jejich 
mláďata rodí jedním až dvěma vrhy za rok. U býložravců klesl i jejich počet v jednom vrhu 
na 1, výjimečně 2. Ve srovnání s malými savci se mláďata býložravých savců rodí plně 
vyvinutá, bezprostředně po narození schopná samostatné lokomoce. Adolf Portmann je trefně 
nazval malými dospělými. A to byl rozdíl, který mohl upoutat další z malých savců. Jejich 
mláďata přicházejí totiž na svět slepá a trvá několik dnů, než se dovyvinou v samostatné 
jedince schopné pohybu. Tento rozdíl mohl některé z nich podnítit, aby býložravce 
napodobili. Skutečnost, že si je zvolili též za potravu – stali se predátory - naznačuje, že jejich 
nástup do další etapy evoluce nemusel být veden jen snahou vyrovnat evoluční náskok 
býložravých savců, ale mohl být veden snahou je překonat a možná  dokonce vyhubit. Svoji 
roli mohl tak sehrát  sobecký gen ve smyslu Dawkinsonovy teorie a každopádně vysvětluje, 
odkud se v nich mohla vzít do té doby neobvyklá agresivita, bez níž se predátoři neobejdou,  
první generaci savců však docela jistě chyběla, neboť konzumace vydatnější masité stravy by 
bránila jejich přerodu v teplokrevné. Predátorům z druhé generace savců umožnil příjem 
energeticky bohatší stravy zmírnit životní tempo a přiblížit se reprodukční ekonomice 
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býložravců, za úsilí, které v evolučně citlivém období své druhové přeměny vynakládali na 
rozvinutí nové životní strategie, zaplatili však tím, že počet mláďat v jednom vrhu zůstal 
přibližně stejný jako na předchozí vývojové úrovni a při narození nedosáhla plné vyvinutosti 
jako u býložravců.     
 
Zakladatel primátů, který k přeměně v savce druhé generace přistoupil zřejmě nejpozději, měl 
tak při zvažování svého postavení mezi savci druhé generace evoluční výsledek jimi zvolené 
strategie jako na dlani. Bylo zřejmé, že navzdory celkovému zmírnění životního tempa oproti 
savcům první generace vztah oběť – predátor strhává k rozvoji vyšší úrovně zdatnosti, než pro 
kterou měli teplokrevní živočichové předpoklady v podobě aerobního režimu svalové práce, 
v němž může organismus pracovat dlouhodobě. Predátoři zavedli tak  vlastně první dvě 
kategorie z druhé generace savců, provázané vzájemnou závislostí na přežití, do slepé 
evoluční uličky. To, v čem predátoři viděli existenční nutnost  a vlastní evoluční příležitost 
v jednom – býložravce jako zdroj potravy – představovalo pro potravně zabezpečené 
býložravce vnější podnět ohrožující je na životě. Můžeme v tomto případě hovořit o 
přírodním výběru jako samoregulucím vývojovém faktoru, neboť predátoři se mohli 
rozmnožit jen v té míře, aby si nepodřezali větev, na které seděli.   
 
I kdyby nebyl zakladatel primátů nebyl ještě schopen posoudit,   že vztah oběť – predátor je 
slepá evoluční ulička, mohl jej vnímat právem jako mrhání životní energií. V jeho zvažování 
vlastních možností se za této situace mohl uplatnit ještě další vývojový faktor - odpor ke krvi. 
V evoluci se totiž poprvé objevil jev spočívající v prokusování hrdla a rvaní masa z těla 
kořisti, která v důsledku úprkové strategie vyrostla natolik, že predátoři nebyli s to pozřít ji 
vcelku. Museli ji nejprve dostihnout a zabít za  pohybu. Pach krve, odlišný od pachu, podle 
nějž se suchozemští živočichové rozpoznávají při pohybu prostorem a vymezují si teritorium, 
mohl být zakladateli primátů natolik odporný, že chtěl-li se vymanit z bludného kruhu, do 
něhož zabředli ranější savci druhé generace, musel přijít na to, jak to udělat, aby se nestal ani 
tím, kdo rdousí, ale ani tím, kdo je rdoušen. V tomto svém předchůdci se člověk ocitl poprvé 
před hledáním třetí cesty.   
 
Opus sapiens  
 
Řešení svého evolučního dilematu našel zakladatel primátů v tom, že při obstarávání potravy 
odstavil čich – počínaje savci první generace nejdůležitější smysl při obstarávání potravy. 
Svým umístěním na předním konci horizontálně protáhlé lebky je čich u kvadrupedních savců 
úzce propojen s pohybem vpřed – za potravou se ženou vlastně hlavou. Malí savci ji mají 
navíc hlavu skloněnou k zemi, takže potravu ze země jako by luxují. Evoluční inovace 
zakladatele primátů spočívala tedy v rozhodnutí nesklonit již nikdy hlavu k zemi, uchopovat 
potravu zásadně předními končetinami a jimi si ji podávat do tlamičky. To je ostatně něco, co 
někteří ze savců první generace již běžně dělali – s potravou v předních tlapkách přisedají na 
zadní a při konzumaci potravy se rozhlížejí po okolí. Soudí se proto, že fylogenetickým 
předchůdcem primátů by mohl být některý z hlodavců. Osobně si myslím, že tímto 
předchůdcem  byl spíše ten malý savec, který se v úkrytu křovin stavěl  na zadní a natahoval 
se za potravou čumákem vzhůru – vlastně již ve stoji. Potřeba hlodavců zpomalit životní 
tempo byla uspokojena již tím, že si nacházeli potravu, jejíž konzumace vyžadovala delší čas. 
Při své stavbě těla mohl vzpřimující se malý savec první generace hledět právě a pouze 
vzhůru, takže zakladatele primátů mohlo u hlodavců zaujmout to, že umí sedět. Ať tak či 
onak, zakladateli primátů stačilo vyhlédnout si na všech čtyřech potravu ve výši očí a tomu 
přizpůsobit své pohybové návyky - přiblížit se k ní po čtyřech, přisednout, uchopit ji 
uvolněnými předními tlapkami a při konzumaci pozorovat okolí. Nikoli však již bezcílně  



 

 
 

57

jako hlodavci, ale také to, co jedí. To je podle mého názoru důvod,  proč se zaměřil na odlišný 
druh potravy než hlodavci. Potvrzuje to mimo jiné tezi, že mu šlo skutečně o smysluplnost  
využití času, nikoli jen návrat k využití zraku, který je u studenokrevných živočichů 
dominantním smyslem při obstarávání potravy.   
 
S počátkem první etapy své evoluce jsou lidé spojeni dodnes – jednak odporem ke krvi a  
používáním rukou při jídle a jednak velice silným prožitkem pohany, mají-li před někým 
sklonit hlavu,  nebo naopak úcty, učiní-li totéž o své vůli. Mnohé o průběhu této etapy lidské 
evoluce napovídá vývoj lidských novorozenců v prvním roce života. Skutečnost, že motorická 
vazba ruka - ústa se u člověka objevuje již v prenatální fázi vývoje, odkazuje nejen  k první 
etapě lidské evoluce, ale i jejímu evolučnímu významu, neboť v prvním roce života 
novorozence je podmínkou aktivizace již vrozených intelektuálních předpokladů. Říká nám 
tedy, že tyto předpoklady se vyvinuly právě v době, kdy fylogenenčtí přechůdci člověka začali 
používat přední končetiny jako ruce. Pokud  novorozenec nemá v tomto období svého života, 
kdy se vlastně dokončuje jeho vývoj jako lidského jedince, podmínky k tomu, aby mohl 
uplatnit vazbu ruka – ústa, v lidského jedince se vůbec nevyvine. Těžko bychom hledali 
výmluvnější argument pro to, abychom se jako lidé smířili s tím, že o své evoluci musíme 
uvažovat od vzniku primátů. V odborné literatuře zaznívá často názor, že v průběhu prvního 
roku života dochází k rekapitulaci 500 miliónů let trvajícího období vývoje obratlovců. 
Osobně tento názor nesdílím, neboť vazba ruka – ústa v projevech lidského plodu i 
novorozenců jasně naznačuje, že fylogenetická minulost tohoto rozsahu byla na genetické 
úrovni přepsána druhovým sebeurčením jako primáta. Ani lezení lidského novorozence po 
čtyřech na pokrčených nohou není stejným typem pohybu jako chůze po čtyřech u 
kvadrupedních živočichů. Ukazuje, jaký druh pohybu zvolili našli naši předkové v druhé etapě 
lidské evoluce, aby si jako vzpřimující se bytosti nezadali, když byli nuceni vrátit se k hledání 
potravy při zemi. S předchozími fázemi evoluce spojuje člověka pouze faktor tělesné stavby – 
čili počet končetin – nikoli motorika, která je nedílnou stránkou chování a při druhové 
přeměně musí korespondovat s evolučně vyšším typem druhového sebeurčení. Kdyby tomu tak 
nebylo, lidský novorozenec by po fázi lezení neměl důvod se vzpřímit.        
 
Jak onen zakladatel řekl, tak učinil a stal se primátem. Lidské druhové sebeurčení tvoří 
komplex všech výše zmíněných motivů ke změně životního postoje – zmírnění životního 
tempa za účelem smysluplného využití životní energie, odpor k pachu krve a odhodlání 
nesklonit již nikdy hlavu k zemi – a způsobu, jak na samém počátku své druhové 
přeměny promítl tyto motivy do svého chování. Rozhodnutím nesklonit již nikdy hlavu 
k zemi se vlastně již vzpřímil. Nikoli ještě ve fyzickém slova smyslu, neboť to zatím 
nedovolovala stavba těla, ale duchem. Mozkové kůře – vývojové rezervě vzniklé 
v průběhu evoluce první generace savců - tím poskytl více podnětů k rozvoji než všichni 
savci druhé generace dohromady.  
 
Aby zakladatel první generace nemusel sklánět hlavu k zemi, zvolil si za potravu dužinaté 
plody křovin, čímž dokonale vyřešil i otázku svého bezpečí. To, že nezměnil hned prostředí, 
mu pomohlo vymanit se ze všeobecného boje o přežití a zaujmout vůči němu neutrální postoj, 
jako by se ho vůbec netýkal. Energie, již ušetřil na pohybu, mohl tak mozek využít ke 
zpracování množství podnětů, které poskytoval nový druh potravy, a rozvoji mozkové kůry. 
Díky novému způsobu využívání předních končetina se zdrojem vývojových podnětů stal 
nejen hmat a zrak, ale i chuť – tedy smysl, které v souvislosti s potravní funkcí nehraje u 
čichových savců, ale ani u zrakových studenokrevných živočichů takřka žádnou roli. Životní 
tempo tím zpomalil na nejnižší možnou míru slučitelnou s přežitím a díky uvolnění zraku od 
země získal nad živočišnou říší nadhled, jehož základem je již uvědomované pozorování.  
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Svoji roli v rozvoji mozku sehrávalo nepochybně to, že záplava nových vjemů dávala zpětně 
zapravdu tušení zakladatele, že musí existovat něco smysluplnějšího než bezhlavá honba za 
potravou.       
 
Opus moralis  
 
To, co se z dnešního pohledu říká tak snadno, předpokládalo, že zakladatel lidského rodu 
první generace – ještě živočich - potlačí v sobě všechny pevně fixované životní návyky, které 
ho až dosud provázely spolehlivě životem. Nešlo při tom o žádnou maličkost – vývoj prvních 
savců trval zhruba 100 miliónů let. Biologicky významné potravně-pohybové návyky – jako 
ostatně každé jiné – jsou vryty do nervové tkáně v mozku, jednotlivých řídících struktur a 
paměti. Ve formě nervových drah prostupují organismem skrz naskrz od hlavy až k patě a 
zase zpátky. Chtěl-li projít úspěšně druhovou přeměnou, musel se ovládat natolik, aby se 
svým chováním nikdy ani v nejmenším nezpronevěřil svému druhovému sebeurčení a 
neudělal nic, co by v něm proces druhové přeměny zastavilo, narušilo nebo zvrátilo. Nevím, 
jestli si někdo ze současných lidí dovede vůbec představit, co pro tvora na této vývojové 
úrovni znamenalo kontrolovat tímto způsobem své chování. Alespoň částečně to může 
přiblížit představa, že něco podobného by sám od sebe udělal ze dne na den některý 
z domácích mazlíčků – přestal by například strkat čumák do misky, pes venku očuchávat 
okolí a začal by se krmit výhradně předními tlapkami. Možná pak jako lidé lépe porozumíme 
tomu, odkud se v nás vzala morální dimenze naší fylogenetické podstaty, jak pro nás jako 
druh byla a je důležitá, a jaké je povahy – zříci se teď hned a jednou provždy něčeho 
nutkavého ve prospěch budoucího, i když ještě přesně nevím, co mi to vlastně přinese.  
 
To, co se může jevit zpětně jen jako neuvěřitelné martýrium - živočichům naprosto cizí, 
neboť organismus je reflexně řízen tak, aby byl chráněn před bolestí a neúčelným 
vynakládáním energie - bylo vzápětí odměňováno uspokojením tohoto živočicha z toho, že se 
ovládl a provedl onen existenčně motivovaný úkon již způsobem, který byl v souladu s jeho 
sebeurčením. Moment ovládnutí, jak ví většina lidí z vlastní zkušenosti, je více než 
dostatečnou odměnou za přestálé odříkání. Pro muže typická nervozita z hladu dává dokonce 
tušit, že zakladatelem první etapy lidské evoluce byla Ona. Svědčilo by to ve prospěch teze,  
že v druhovém sebeurčení první generace mohla hrát určitou roli i neotenie. Postřeh, že ačkoli 
se mláďata šelem rodila nehotová, jejich vývoj to nijak nepoškozovalo.Na téma, jak dalece by 
ovlivnilo vývoj člověka to, kdyby zakladatelem první generace byla skutečně samička, by 
bylo možné hovořit ještě velmi dlouho. V každém případě by to však vysvětlilo poznatek  
genetiků o společném původu všech lidí v mitochodriální Evě. Nelze ho brát sice doslova, 
protože by vylučovalo neméně průkazný fakt o různých druzích fylogenetických předchůdců 
člověka, jde však o odlišnost v buněčné stavbě mitochondrií u člověka oproti vývojově nižším 
živočichům, vázanou na druhové sebeurčení, nikoli patent nějakého jednotlivce na lidství. 
Evoluční situace, která dala vznik primátům, mohlo totiž vnímat stejně více jedinců z řad 
malých savců nezávisle na sobě a nezávisle na sobě na ni mohli i stejně zareagovat, neboť 
vysvětlení, které jsem k tomu podala výše, má evoluční logiku. Mitochondrie je zvláštní 
buňka v jádru každé jednotlivé buňky a jejím úkolem je dodávat buňce jako takové energii. 
Odlišení lidských mitochondrií tak zajímavým způsobem potvrzuje autoevoluční hypotézu 
vzniku člověka v tom, že významným motivem druhové přeměny v primáta byla snaha najít 
způsob smysluplného nakládání s životní energií.    
 
Evolučně novým prvkem, odlišným od prostého utišení běžné vegetativní potřeby důvěrně 
známého vývojově nižším živočichům, bylo uspokojení jako již primáta po přestálém 
sebezapření. Je známo, že uspokojení posiluje chování, které ho vyvolalo. Změnit se 
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v primáta nebylo sice zadarmo, ale - řečeno ekonomickou  hantýrkou – zisk v podobě 
uspokojení jednoznačně převyšoval ztrátu v podobě úsilí vynaloženého na sebeovládání.  
Nový způsob druhově přiměřeného chování se tak mohl zautomatizovat na evoluční poměry 
velice rychle. Svoji roli v tom sehrává čas – upevní se ten podnět, který je buď silnější nebo 
zapůsobí jako poslední. Při přeměně v primáta se mohly uplatnit oba tyto faktory najednou, 
neboť vzdát se starých potravních  návyků není v pravém slova smyslu ztráta, jíž by 
z biologického hlediska bylo až hladovění.   
 
Struktura lidského myšlení a chování, jak jej jako lidé máme v sobě zafixované, vznikla tedy 
v době, kdy na vztahu odříkání – uspokojení záviselo  bytí a nebytí jako nového druhu, a to 
zhruba v této podobě: „Vím, co nechci a co naopak chci. Abych dosáhl toho, co chci, vím co 
nesmím a co jedině mohu. Díky věrnosti svému předsevzetí žít po svém zjišťuji, že toho, co 
jsem si předsevzal a uložil sám sobě, jsem i mocen, a mám obrovskou radost z toho, že jsem 
se nebál zvolit si vlastní cestu životem, a vydržel to nepříjemné, co je s tím spojeno, protože 
vše mne přesvědčuje o tom, že jsem udělal dobře, když jsem se rozhodl právě pro tuto vestu 
evolucí“. Protikladnost pocitů spojených s odříkáním a uspokojením, zákonitost jejich 
posloupnosti a bezprostřednost jejich vybavení těsně po sobě byly na počátku druhové 
přeměny nejintenzivnější, jak je vůbec možné, a byly navíc vázány na jednu z biologicky 
nejvýznamnějších funkcí. Vznik svědomí – prvního z nových center řízení organismu - 
můžeme proto bez obav, že se zmýlíme, zařadit do této fáze své evoluce.  
 
Lidé si často myslí, že podstatou morálky je vztah k druhým lidem. Usuzují tak ze společenské 
dimenze své fylogenetické podstaty. Ta se však plně rozvinula až ve druhé etapě lidské 
evoluce. Když někdo horlí proti morálce, zjevně si neuvědomuje, že v první řadě odráží vztah 
k sobě samému jako příslušníku druhu Homo a tomu, co dělá člověka člověkem – jeho lidství. 
Každý sice ví, že v sobě má kontrolku v podobě svědomí, které se v něm ozývá s více či méně 
jasným vědomím, zda to, co se chystá udělat nebo již udělal, je či není správné. Pokud však 
lidem není známo, že smysl svědomí je evoluční, jsou náchylni k libovůli, která spočívá 
v hledání racionálních důvodů pro vysvětlení toho, že se zachovali jinak, než k čemu je 
nabádalo svědomí. Sapiens² při četbě tohoto odstavce zpočátku nejspíše zaplesal, neboť 
zdůvodňuje fylogenetické kořeny individualismu. Méně radosti bude však mít již z toho, že 
nepřehlédnutelným způsobem vrací do hry svědomí, které se snaží zpochybnit.popíráním jeho 
existence. Za sebe má sice pravdu, nikoli však za ty, kteří se s ním narodili  a nezaprodali – 
jak se říká - svoji duši ďáblu. V lidském světě je svědomí strážcem svobody každého 
jednotlivého člověka. Umožňuje být za každých okolností sám sebou – člověkem v obecném i 
individuálním slova smyslu a- nezávislým na tom, co si právě sám myslí, co mu v dané chvíli 
kdo říká nebo se mu přímo snaží namluvit.    
 
O tom, co vlastně vyčlenilo člověka z živočišné říše, mají vědci stále ještě spíše vágní 
představy. Shodnou se pouze na tom, že člověk si na rozdíl od vývojově nižších živočichů 
uvědomuje sám sebe. Z toho, co bylo až dosud řečeno, vyplývá, že to nemusí být tak docela 
pravda, neboť sebeuvědomění vychází z vnitřního pocitu nové možnosti vlastní existence, 
jakým bylo kupříkladu vyjíti mořských živočichů na souš. Moderními lidmi často skloňovaná 
svoboda rozhodování je do určité míry vlastní všem živým tvorům, uplatní se však pouze 
v okamžiku přijetí nového druhového sebeurčení. Člověk si však – již na úrovni 
fylogenetického předchůdce první generace uvědomil, že tuto svobodu má a zhostil se jí tak, 
že díky morální dimenzi jeho sebeurčení dala vznik tomu, co bychom mohli považovat za 
orgán svobody. V sousedství motorického okrsku mozkové kůry vznikla totiž tzv. 
premotorická area, kde se reflexně připravená reakce na nějaký podnět na okamžik zastavila, 
aby tento lidský pra-prapředek mohl posoudit, zda spontánně připravená reakce na určitý 
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podnět je či není v souladu s jeho novým sebeurčením. Pokud v souladu nebyla, mozek začal 
prostřednictvím sebeuvědomění jako specifického druhu dostávat zpřesńující zadání pro 
vypracování druhově náležité odpovědi. Morální dimenze sebeurčení měla ten význam, že k 
k sebeuvědomování docházelo s každou novou životní situací, tj. opakovaně a  natolik často, 
že přinejmenším z hlediska předpokladů se stalo trvalou součástí lidské existence. Neznamená 
to, že by se člověk sebeuvědomoval a musel přemýšlet o každém jednotlivém kroku, neboť i 
lidské chování je dnes do značné míry automatizováno podobně, jako je tomu u vývojově 
nižších organismů. Svědomí ho však může vytrhnout kdykoli z toho, aby nepodléhal rutině či 
negativním společenským vlivům. To se děje vždy, kdy ž své jednání obhajuje slovy „ale 
vždyť to tak dělají všichni“. Zpočátku se jednalo o jakési šťouchnutí, jehož účelem bylo 
připomenout dotyčnému sebe sama jako nový druh a to, že když se spontánně vybavil 
původní komplex potravního chování,  se má zachovat jinak. Ozvěnu této fáze lidské evoluce 
pozoruji občas i při cvičení. Někteří lidé se leknou, když je upozorním, že něco v jejich 
pohybu nebylo zcela správně, nebo jsou na sebe naštvaní, když jim to neřeknu, ale uvědomí si 
to již sami. Ačkoli lidské potravní chování patří k fylogeneticky nejvíce upevněným, 
v okamžiku extrémního ohrožení života nedostatkem potravy se stále ještě může stát, že na 
potravu, když nečekaně přinese záchranu, se člověk vrhne jako zvíře. S tím, jak se v průběhu 
druhové přeměny vynořovaly další a další situace k posouzení, stala se činnost tohoto okrsku 
mozkové kůry jednou z funkcí mozku a trvalou složkou řízení organismu primátů. 
Dosvědčuje to mimo jiné přítomnost premotorické arey u všech primátů, tedy i opic. 
Vymezení lidského druhu prostřednictvím sebeuvědomění je tedy třeba upřesnit v tom 
smyslu, že je bytostí, která si sebe sama uvědomuje  opakovaně, nikoli jen v okamžiku přijetí 
druhového sebeurčení, a rovněž vždy, když je něčím vážně ohrožena jeho druhová podstata - 
lidství. Svědomí je tak vlastně u člověka jako bytosti, která se řídí vlastními pravidly chování, 
transformovaným pudem sebezáchovy a prostředkem, který zpřítomňuje účast vědomí na 
životě.         
 
Když dva dělají totéž, není to totéž  
 
Ve své čisté podobě se nové druhové sebeurčení zafixovalo pouze v jedinci, který byl 
v pravém slova smyslu zakladatelem primátů – dnes bychom řekli vynálezcem know how, jak 
se stát člověkem. Podle reflexní fyziologie plnilo úlohu nového nepodmíněného podnětu, 
k němuž se vztáhla veškerá činnost organismu. Díky tomu si tento jedinec věděl vždy rady – 
organismus mu prostřednictvím svědomí jako by napovídal, jak se má  postavit k té které 
situaci. Můžeme spekulovat o tom, jak takto zásadní změna činnosti mozku ovlivní děje 
probíhající na genetické úrovni. Vrchní velení v průběhu druhové přeměny připadá však 
v každém případě mozku. Pouze on může totiž zajistit, že proces druhové  přeměny neohrozí 
životaschopnost jedince, který jí prochází, a je vždy s to reagovat přiměřeně na proměnlivost 
vnějších podmínek.      
 
Zakladatel lidského rodu nevěděl samozřejmě nic o fyziologických zákonitostech, jako každý 
živý organismus ale instinktivně tušil, jak své geny šířit mezi těmi, které změna jeho chování 
zaujala natolik, že se k němu přimkli. Přimknutí je rovněž druhovým  sebeurčení svého druhu. 
Jeho podstatou je zaujetí způsobem chování zakladatele a zajišťuje, že přimykající se jedinec 
nikdy neodstoupí od prvotního impulzu, který ho přiměl k následování zakladatele. Přimknutí 
jedinci akceptují proto tímto jedincem zavedená pravidla chování a vzájemného soužití a 
podíleli se na jejich upevnění tím, že si v tom vzájemně pomáhali. To se neobešlo bez 
zvýšené pozornosti vůči chování ostatních příslušníků své skupiny, což vyústilo v dalším 
vývoji zakladatelské větve vyústilo v rozvoj společenské dimenze lidské fylogenetické 
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podstaty. .Jedním z pravidel soužití na úrovni primátů bylo exkluzivní právo dominantního 
samce na oplodńování všech samic.  
 
Tímto pravidlem byl fakticky překonán tzv. pohlavní výběr, který se uplatňuje na vývojově 
nižších úrovních, kdy samičky k sobě lákají samečky, a u druhů, kde jsou samičky pasivní, o 
ně samci svádějí boje na život a na smrt. Kromě toho, že nový mechanismus zajištění 
reprodukční funkce u primátů byl geneticky efektivní - umožńoval šířit geny po sobě jdoucích 
nejzdatnějších jedinců, vnesl do soužití primátů další evolučně nový prvek – příbuzenství mezi 
všemi členy téže tlupy. Sebeuvědomění jedince jako základ jeho individuality, se díky tomu  
propojovalo s vědomím trvale platného pouta druhově-rodové povahy, a  prostřednictvím 
genetické úrovni posílilo tendenci k rozvoji společenské dimenze fylogenetické podstaty 
každého jednotlivce a vnímaní sebe sama jako bytosti jako individuální a společenské 
zároveň. Tento vývoj na úrovni jednotlivců vytvořil předpoklady k pozdějšímu  
zespolečenštění člověka jako druhu. Díky druhovému sebeurčení k tomu mají předpoklady 
všechny druhy živých organismů, těch  které jich dokázaly využít, je však mezi milióny 
existujících druhů necelá dvacítka, včetně druhu lidského. Pro zespolečenštěné druhy 
organismů je příznačné, že na rozdíl od těch, které ustrnuly na individualistické bázi své 
existence, jsou schopny vytvořit velmi početnou populaci, v přírodě naprosto ojedinělé délky 
své druhové životnosti. Požadavky na zcela určitý způsob chování, vycházející u 
zespolečenštěných druhů z jasného uvědomění si své identity, vnímají všichni jedinci stejně a 
pociťují je jako závaznou normu. Lidé si ji připomínají napomenutím jako „chovej se jako 
člověk“, „nedivoč“, „ovládej se“ apod.  
 
Odchylky od druhově náležitého chování u jednotlivců nutily primáty k tomu hodnotit jejich 
význam. Díky tomu se v nich rozvíjela schopnost vnímat nitro druhého jedince a mají ji 
všichni primáti. Pouze u zakladatelské větve – a to díky racionálnímu charakteru morální 
dimenzi jejího  sebeurčení - přerostla chopnost vnímat druhé jedince ve vztahy mezi nimi. 
Ústup od niterně pociťované, avšak striktní a úzce vymezené normy chování vyústil díky 
tomu v určitou toleranci, neboť porozumění vnitřním důvodům toho, jak tutéž normu vnímá 
onen druhý, jim umožnilo pochopit, že zvláštnost chování konkrétního jedince nemusí nutně 
znamenat porušení normy druhové přiměřenosti - a z hlediska existence druhu není tudíž 
nebezpečná - ale je projevem jeho jedinečnosti. Pouhá sympatie zprostředkovaná smysly se 
porozuměním druhému na racionální úrovni propojovala s vědomím, že mu jsem svojí 
existencí užitečný, protože ho chápu .U primátů se tato schopnost nazývá vcítěním, odkud se 
tento pojem přenesl i do klasifikace lidské schopnosti vnímat druhé jedince. U člověka není 
však tento výraz  na místě, neboť sympatie k někomu – není-li smysly podnícenou vášní – jv 
sobě vždy zahrnuje i racionální složku porozumění jeho jedinečnosti a vzájemné přitažlivosti.  
 
Objektem vnímání - stejně jako cokoli jiného - se pro primáty stali i jiní jedinci. Na rozdíl od 
neživých objektů rozehrávalo jejich vnímání ve vnímajících určité pocity, v nichž se jejich 
pozorování jako objektů propojovalo s tím, jak svojí životností působili na smysly 
vnímajících, ať už pozitivně nebo negativně. Mohli si tak uvědomit, kteří jedinci je přitahují, 
odpuzují nebo je nechávají netečné. Z toho se v mozku vyprofilovala kategorie nejrůzněji 
zabarvených pocitů, které pudily obě strany k jednání, jímž si tyto pocity začali dávat 
vzájemně najevo a navazovat mezi sebou jim odpovídající vztahy. Tento proces byl 
z vývojového hlediska podstatně intenzivnější  než paralelně probíhající vnímání neživých 
předmětů. Živé objekty poutaly proto větší pozornost. To v zakladatelské větvi podnítilo 
rozvoj citové dimenze jejich fylogenetické podstaty. Intelektuální stránka vnímání se v ní 
propojila se smyslovou dříve, než si lidský prapředek uvědomil sebe sama jako bytost 
disponující rozumem. Díky tomu se citová dimenze stala vedle svědomí druhou polovinou 
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opratě, s jejíž pomocí mohou lidé kontrolovat rozum jako by ze dvou stran. Obě části této 
opratě v sobě zahrnují rozumovou složku a každá z nich i něco navíc: jedna z nich morální,  
druhá citovou. Citová napomohla tak zjemnit kategoričnost morálního odsudku v rámci toho 
čistě utilitaristického hodnocení své situace. Opět se tak musíme sklonit před genialitou 
zakladatele lidského rodu a být mu jako lidé za sebe vděční. Výzkum primátů totiž jasně 
ukázal, že již na této vývojové úrovni je rozvoj inteligence provázen zvyšující se tendencí ke 
klamání vlastních soukmenovců. S neskrývaným potěšením bývá v odborné literatuře uváděn 
příklad šimpanzího mláděte, které začalo vydávat poplašné signály jako při ohrožení tlupy, 
aby odvedlo pozornost dospělých od toho, že se jej za něco chystali potrestat. Poznatky o 
klamání u primátů jsou tedy interpretovány v duchu teologického antropocentrismu v tom 
smyslu, že schopnost klamat je zcela náležitý průvodní jev rozvoje i lidské inteligence. U 
lidsky rozumné bytosti bych očekávala, že se zamyslí nad možnými důsledky podobných 
úskoků, pokud by je nějaký druh živočicha přijal za projev dětsky roztomilé vynalézavosti a 
rozplýval se nadšením nad inteligencí svého potomka. Právě tak vyznívá i rozšiřování 
obecného povědomí o schopnosti mentalizace. V opojení nad lidskou inteligencí je 
v mentalizaci spatřována rezerva v jejím rozvoji a lidé celkem správně tuší, že kdyby se 
k tomu nepřipojili, stanou se hříčkou v rukou těch, kteří ji pochopí tak, jak je myšlena – jako 
návod k ještě účinnějšímu obohacování se na úkor jiných lidí, manipulaci s jejich myslí či 
přímo k tomu, aby jim škodili. V odborné literatuře k tzv. teorii mysli nastavuje v tomto hledu 
laťku. teorii mysli postava Jaga z Shakespearova Othella. Od počátku manipuloval s myslí 
Othella s vědomím, že ho chce přivést k zavraždění Desdemony. Neboli k tomu, co by nikdy 
neudělal, kdyby od počátku věděl, o co se Jagovi jedná. Pokud by lidé připustili, aby se tento 
způsob myšlení mezi nimi rozmohl, znamenalo by to pro ně, že již nikdy nebudou moci 
nikomu a v ničem sebeméně důvěřovat. To, že přejímání úskoků by zcela zaměstnalo jejich 
mysl a odvedlo je od toho podstatného v  životě, je nabíledni.  
 
Soužití u zakladatelské větve bylo díky rozvoji citovosti provázeno rozšiřováním vědomí 
vlastní niternosti o niternost jiných jedinců. Je to jev, který dalece přesahuje pouhou 
společenskost, která se zvláště v moderní době stává stále více jen organizačním principem 
bez významnějšího vlivu na prožitek svého lidství. Rozšíření vědomí vlastního já o jiné jedince 
zakládá člověka jako trojrozměrný živý organismus. Vedle individuality a společenské 
dimenze jeho fylogenetické podstaty v něm rozvíjí předpoklady k přerůstání a sdílení sebe 
sama s jinými živými bytostmi a schopnost komunikovat mezi sebou obsahy svého nitra. Právě 
v této schopnosti může spočívat vývojová rezerva pro kosmickou etapu lidské evoluce, kdy  by 
zřejmě  došlo k rozptylu lidství vesmírem dnes netušených rozměrů. Jelikož komunikace má 
primárně vztah k sebezáchovné funkci, je alespoň v minimální míře rozvinuta u všech 
živočichů. Na vývojově nižší úrovni se projevuje prostou pospolitostí, ať už ve formě stádního 
chování nebo schopnosti účelně se organizovat, jako to vidíme u  tahu ptáků nebo soužití 
zespolečenštěných druhů vývojově nižších živočichů. Vývoj pospolitosti dosáhl zatím vrcholu 
u lidského druhu, a to v době, kdy vznikal jazyk.  Umožnil převést obsahy mysli a duševní 
pochody do zvukové podoby, a to způsobem, který jednak nenarušil dosaženou úroveň 
vzájemného porozumění a jednak ji zafixoval pro budoucnost. Lidé si díky jazyku mohli plně 
uvědomit šíři poznání sebe sama i okolního světa, sjednotit jeho úroveň a zafixovat  v jazyce 
pro budoucnost svoji lidskou podstatu v té podobě, jak existovala v té době. O fylogenezi 
jednotlivých národů vypovídají zajímavým způsobem rozdíly v lexikologii způsobových sloves  
smět - moci, muset - chtít, mít chuť - mít povinnost,  vztažených vždy k vždy k tomu, čeho se 
týká ta která modalita prožitkovosti konkrtního  jednání. V  některých jazycích se k nim počítá 
též sloveso vědět ve smyslu, že něco je právě tak, jak to v sobě člověk cítí.       
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Jestliže Sapiens² dnes rozděluje schopnost porozumění druhému na její složky - vcítění a 
mentalizaci, kteréžto stavy popisuje jako „cítím, co cítíš“ na straně jedné a „vím, co cítíš“ na 
straně druhé - činí tak proto, aby ozřejmil podstatu duševní operace, která jemu samému jako 
bytosti, která se odpojila od morální, citové i společenské dimenze své podstaty, umožńuje 
klamat. Oním „cítím, co cítíš“ nevyjadřuje tedy to, co by znal z vlastní zkušenosti, ale jak si 
mysl, že u plně rozvinutých lidí probíhá citový život, nebo v čem by chtěl,  aby si mysleli, že 
spočívá. Citovost ve skutečnosti vyjadřuje formulace, z níž vnímání, myšlení a jednání 
vystupuje jako vnitřně provázaný celek: „Vím, co cítíš, a proto se chovám tak, jak to cítím“. 
Jakkoli tento algoritmus je společný všem lidem druhu Homo naturalis, na stejnou situaci 
může každý z nich reagovat jinak. Nejen proto, že citová ani rozumová stránka nejsou u všech 
lidí rozvinuty stejně, ale též proto, že myšlení samo o sobě nezahrnuje moment vědomé 
kontroly jednání. Ta je sice v lidském chování zastoupena prostřednictvím hodnotící funkce, 
ta ovšem proběhne ve zlomku sekundy, takže výsledné jednání není v pravém slova smyslu 
vědomě kontrolované, ale odráží fylogeneticky již ukotvenou přirozenost konkrétního jedince. 
Nejen tedy jeho individualitu, ale i to, na co je sám zvyklý, a proto to považuje za normální 
nejen u sebe, ale i u jiných lidí. Svým jednáním se ukazuje ostatním lidem v tom, jaký je.  Lidé 
je neporovnávají jen s tím, co sami považují za normu, ale i  optikou fylogeneticky podmíněné 
obecné představy lidství (jsi větší zbabělec než já, v čemž je implicitně vyjádřeno vědomí, že 
člověk by zbabělý být neměl). Pokud si informace, které k němu  přicházejí od jiných lidí, umí 
si je brát takzvaně k srdci a neodráží je od sebe, rozvíjí jet jako osobnost a duševně roste.  
Sapiens² jako bytostný individualista je zářným příkladem člověka, který je vůči tomuto 
zrcadlu imunní. Vnímá sice informace, které  němu vysílají jiní, v jeho lidsky vyprázdněném 
nitru nenacházejí však odezvu a používá  jich jako zbraň proti těm, kteří jeho  zrcadlením 
zrcadlí z jeho pohledu hlavně  sami sebe. Bez opratí pro rozum se život v lidském světě stává 
pro mnohé výkonem, který přesahuje jejich intelektuální schopnosti, nebo také ochotu 
vynakládat svoji životní energii na to, co je odvádí od toho, v čem vidí smysl svého života.  
 
Názornou představu toho, kam by dospěl lidský druh nebýt opratí držících rozum na 
uzdě si můžeme učinit z chování psychopatických jedinců – zpravidla velmi  
inteligentních, ale citově prázdných lidí, kteří rozumových schopností využívají vědomě 
a bez sebemenších skrupulí ke zločinné činnosti, spojené často s rafinovaným mučením 
svých obětí. Jediné uspokojení, které znají, jim přináší to, jak někdo trpí. Psychopaté 
jsou někdy považováni za oběť citové deprivace v dětském věku. Je však otázka, nakolik 
jsou jejich mučitelé z řad alkoholiků, drogově závislých a jinak nezpůsobilých rodičů 
sami obětí deprivace, kterou jim způsobuje to, že citově vyprázdněná je sama společnost 
– kolektivní duše vřazující duši každého jednotlivého člověka do celku lidstva.             
  
Na tomto místě bych ráda ocitovala dva úryvky z knihy Františka Koukolíka, lékaře a 
předního českého neurobiologa, Před úsvitem, po ránu - eseje o dětech a rodičích. V závěru 
předmluvy vysvětluje těmito slovy, proč zvolil formu  esejů. „Hranice poznání se podobají 
vlně v pohybu. Překonávají samy sebe a snad se nezastaví. Kromě toho jde o vlnu tak 
obrovskou a hlubokou, že není v silách žádného člověka, aby ji zachytil jako celek, byť 
v jediném úseku pohybu. Proto jsem napsal eseje, nikoli příručku“. V těchto esejích uvádí 
nejnovější poznatky vědy do souvislosti s různými stránkami každodenní péče o děti a jejich 
výchovy. Jeho záměrem bylo poukázat na neuvěřitelnou složitost a křehkost člověka a význam 
nejen láskyplné péče o děti v prvních letech života, ale i to, že takovou péči jim mohou 
poskytnout jen lidé, kteří ji jako děti měli také. To, co možná není v silách jediného člověka, je 
však v silách celku Sapiens², který má nad jednotlivými lidmi na celém světě s jejich 
každodenními starostmi a povinnostmi obrovskou přesilu.   
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Důraz na individuální svobodu po roce 1989 se v naší zemi neprojevil jen do té doby 
nebývalým selháváním rodičů v péči od děti, ale  též tím, že mnozí lidé – díky množství knih, 
které dnes vycházejí k problematice rané fáze ontogeneze a výchovy dětí - přistupují k péči o 
své děti mnohem poučeněji než jejich rodiče, řídící se jen zkušeností vlastního dětství a 
vrozenými rodičovskými instinkty. Co je to však platné, když v konečném důsledku je jen 
připraví na to, aby v dospělosti o to lépe splynuly se světem, pro nějž Sapiens² s dětmi a 
rodiči, základ rodiny, jak ji dnes ještě známe, do budoucna nepočítá. Svůj pocit z tohoto světa 
vyjádřil František Koukolík ve Slovu na závěr těmito slovy: „ V současné době je v našem 
civilizačním okruhu „normální“, zdravé, fyziologické, „přirozené“ rodičovství, dětství a 
dospívání ohroženo. Národy si pod sebou podřezávají větev, na které sedí. Příčinou jsou 
stávají socioekonomické a mocenské vztahy. Altruistická péče o děti není ten správný kšeft, 
ale zatěžující práce snižující životní úroveň. Porodnost klesá, mateřství se odsouvá do 
věkového pásma zatíženého vyšším rizikem pro narozené děti, podíl poškozených dětí 
v populaci narůstá. Vlády evropských zemí investují do zbrojení, migrantů a debilizace, do 
rodičovství vlastní populace však nikoli. Ohrožují tak její biologickou, etnickou a politickou 
budoucnost. Co dělají, dobře vědí. Jen trochu rozumný člověk by se měl bránit.“       .     
 
Hlavu vzhůru    
 
Komplex vývojových změn, které změnou svého postoje k životu rozběhl zakladatel lidského 
rodu první generace jako ještě živočich, se stal pro organismus natolik mocným a současně 
smysluplným vývojovým podnětem, že rozsáhlá přestavba organismu vyústila po desítkách 
miliónů let v to, že lidský prapředek - geneticky ještě kvadrupední primát – mohl přistoupit ke 
vzpřímení.  Prvotní vzpřímení duchem, působící na psychické úrovni po celou první etapu 
lidské evoluce, prostoupilo ve druhé etapě na fyzickou úroveň. Zprvu negativně vymezené 
druhové sebeurčení – nesklánět hlavu k zemi – se překlopilo v pozitivní - držet hlavu zpříma. 
Ani v tomto případě není však vzpřímenost jen fyzickým znakem lidského druhu. Lidský 
prapředek nepřecházel totiž ke vzpřímení střídáním kvadrupední a bipední lokomoce, jak se 
uvádí nesprávně v odborné literatuře, ale vzpřímil se podobně jako v první etapě na základě 
rozhodnutí. V tomto případě  chodit od určitého kritického okamžiku své druhové přeměny již 
pouze takto bez ohledu na fyzické utrpení, které mu přinášelo a sebezapření, které to od něj 
vyžadovalo.  
 
Vzpřímení bylo symbolickým vyjádřením předělu mezi vlastní minulostí jako primáta a 
současností a budoucností jako již lidské bytosti, ale též věcí cti - nepřehlédnutelným 
signálem pro okolí, že člověk není obyčejný živočich. Vzpřímení předcházelo totiž 
sebeuvědomění jako již myslící bytosti. Uvolnění předních končetin od lokomoce nespadá 
tedy až do její druhé etapy, kdy zakladatelská větev opustila tropický prales, ale  završuje 
proces, jehož předpoklady byly položeny v etapě první. Do jaké míry je vzpřímenost nosným 
faktorem lidské evoluce potvrzuje i neutuchající péče lidí o držení těla a možnost pohybovat 
se oscilačně-antigravitačně naznačuje, že tento svůj význam si nejspíše podrží i při přechodu 
do etapy třetí.      
 
Ke vzpřímení mohlo dojít až v té fázi druhové přeměny, kdy bylo slučitelné s přežitím a 
představovalo něco jako výkladní skříň již vpravdě lidského druhu. Je souhrnem všech 
vývojových posunů, k nimž u zakladatelské větve došlo i v psychické oblasti v průběhu 
prehomininní etapy lidské evoluce. Rozumí se samo sebou, že lidsky vzpřímená bytost si od 
počátku druhé etapy své evoluce již naprosto samozřejmě – tj. bez rozmýšlení – podává 
potravu do úst předními končetinami – od této chvíle rukama – že je citově rozvinutá – cítí se 
být příslušníkem zcela konkrétního živočišného druhu – již lidského - a řídí se pro něj 
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typickými, druhově podmíněnými pravidly chování. Z imperativu vzpřímenosti jako 
druhového sebeurčení druhé generace vyplývalo, že nikdo si neuleví tím, že by jako již člověk 
klesl na všechny čtyři notabene lezl po stromech. Zahrnul i vše, co prapředka z první etapy 
lidské evoluce přivedlo k tomu, že přistoupil k tak radikální změně způsobu života, jakou bylo 
opuštění tropického pralesa. Imperativ vzpřímenosti byl druhovým sebeurčením a 
nepodmíněným podnětem druhé generace v jednom pro nadcházející etapu lidské evoluce. 
Nenahradil nepodmíněný podnět z počátku etapy první, ale překryl ho a rozšířil. Jelikož chůze 
po dvou je oproti chůzi po čtyřech naprosto jednoznačným signálem pro autoorganizační 
funkci organismu, jakým způsobem se má transformovat, tento nepodmíněný podnět umožnil, 
aby potomstvo všech jedinců, kteří se ztotožnili s tímto novým druhovým sebeurčením a 
svým chováním ho též osvědčovali, bylo geneticky zakládáno již jako vzpřímený druh.  
 
Máme tedy co do činění s jevem, o němž se ve vývoji druhů  zatím neuvažuje. Nazývám 
ho evoluční linearitou. To, že něco takového může existovat, bylo naznačeno již v pasáži 
o první a druhé generaci savců. Pokud se nemýlím v tom, že smysluplné využití životní 
energie a času života bylo evolučně směrodatným podnětem již pro první generaci 
savců, znamenalo by to, že vývoj člověka jako druhu můžeme uvažovat do minusu. 
Pomyslnou nulu na této přímce představuje ustavení sebe jako primáta, neboli prvního 
živého organismu založeného sebeuvědoměním jako opus moralis. Právě to vymanilo 
člověka z přírody, neboť tím učinil první krok k tomu, aby se vymanil z přírodních 
zákonitostí a začal se řídit pravidly, která si pro sebe sám vytyčil svým druhovým 
sebeurčením. Odstartoval tím proces, v jehož průběhu se vše přirozené, co v něm 
v tomto okamžiku bylo, začalo měnit ve specificky lidské.       
 
Další zvláštností počátku druhé etapy lidské evoluce je to, že zakladateli vpravdě již lidského 
druhu se stali vlastně všichni jedinci, kteří společně překonali pomyslnou propast dělící 
člověka od ostatních druhů primátů. Rozdíl mezi tím, jak vstoupil do hominní etapy lidské 
evoluce Homo naturalis a Homo amoralis, se projevuje mimo jiné v početnosti jedné a druhé 
populace. U Homo naturalis se rozrůstala nesrovnatelně rychleji a byla později schopna 
profilovat se v samostatné národy. Naproti tomu zprvu jednotná populace Homo amoralis 
prošla v důsledku událostí, které vyústily v jeho kognitivní revoluci, vážnou krizí. Rozpadla 
se na skupiny, které se buď distancovaly od chování, které této revoluci předcházelo, nebo se 
neztotožnili s vírou, o niž zakladatel tohoto historicky prvního národa opřel svoji identitu pro 
další období své evoluce a nahradil jí někdejší sebeurčení jako černého pasažéra.     
 
Všech pět pohromadě 
 
Než došlo ke vzpřímení – a příprava na to trvala zhruba 50 miliónů let - proběhlo v organismu 
příslušníků zakladatelské větve množství změn, z nichž nejnápadnější je  rozdělení zvířecí 
tlamy na dvě samostatné dutiny – nosní a ústní. Tento proces byl zahájen již na úrovni  
prvních savců, a to právě osazením horní části tlamy čichovými průduchy, které se u primátů 
osamostatnily v dutinu, která umožnila oddělit dýchání (a čich) od příjmu potravy (a chuti) a 
posléze i mluvení. Způsobem jemu vlastním mohl organismus vědět, jakým směrem se bude 
ubírat vývoj primáta. Uchopováním potravy ve vazbě na zrak se začal totiž rozvíjet evolučně 
nový smysl – hmat. Díky němu začal mozek dostávat obrovské množství informací, kterých 
se mu předtím nedostávalo a které se týkaly nikoli již biologických potřeb, ale uchopovaných 
předmětů jako takových. Vývojem ovšem prošel i zrak. Z prosté orientace v prostoru či 
fixování předmětu jako zdroje obživy se díky hmatu nově vydělila evolučně nová vyšší 
dovednost, která odstartovala rozvoj rozumových schopností  - prohlížení uchopovaných 
předmětů a jejich zkoumání. Při manipulaci s nimi se zrakové a hmatové vjemy přímo již 
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propojovaly s myšlením, neboť vnímané bylo uvědomováno. V souvislosti s tím se jako 
specifický vývojový faktor uplatnil čas – doba, po jakou byly při prohlížení jednotlivé smysly 
a mysl nepřetržitě vystaveny dráždění, aniž toto dráždění uvádělo jedince do pohybu. Do 
pohybu tak mohla být uvedena mysl - nervové procesy v mozku, jejichž výsledkem se stala 
představa vnímaného předmětu v mysli - jeho mentální reprezentace. Té vývojově nižší 
živočichové, vnímající předměty ve vnějším prostředí takřka výhradně z hlediska své obživy, 
bezpečí, či jiné vegetativní potřeby - nemají zapotřebí. Jeho výskyt jednak zprostředkuje 
jednoduchový smyslový počitek a je jim obrazně řečeno šuma fuk, co je to, čím zaplní kručící 
žaludek. Jediným existujícím jsou pro ně vnitřně pociťované potřeby a jejich uspokojování 
způsobem, který jako druh mají vrozený, takže nemají důvod nad něčím přemýšlet. Žijí a 
basta. Jejich život je však pouhým vegetováním.  
 
Bobule, po níž živočich z první etapy lidské evoluce – nyní již primát - natáhl přední tlapky, 
měla sice jako potrava také vztah k vegetativním funkcím, byla ale také uchopeným 
předmětem, který si primát mohl před podáním do úst důkladně prohlédnout a ohmatat a při 
ohmatávání ústy si tytéž vlastnosti díky chuti uvědomovat i s vyloučením zraku. Zjišťoval tak, 
že tento konkrétní předmět je nevelký, hladký, zakulacený, na omak příjemně chladivý, při 
silnějším stisku praskne a zcela změní své dřívější vlastnosti, na jazyku má jinou chuť než 
bobule z jiného keře, nějak voní - a tak bychom mohli pokračovat do nekonečna tím, co 
všechno se s tímto předmětem nechá dělat. Mozek primáta si musel nějak poradit s přílivem 
obrovského množství nových druhů vjemů, jimiž byl najednou zaplavován jen díky tomu, že 
potravu prostě jen nezhltl, ale věnoval jí pozornost jako objektu vnímání. Pro uspořádání 
těchto vjemů měl k dispozici mozkovou kůru – předchozím fylogenetickým vývojem dosud 
nepopsaný list. Začal do ní přenášet jednak smyslové výstupy z fylogeneticky starších center 
a nově je zpracovával ve vazbě na činnost organismu usměrněného již novým druhovým 
sebeurčením a jednak do ní vřazovat nové druhy vjemů vztahující se jak k vnějšímu prostředí 
– předmětné realitě - tak k vjemům ze sebe sama jako vnímajícího – pocitům. Hmotnost 
předmětu neměla ještě charakter fyzikální veličiny, ale pocitu větší či menší tíhy vázané na 
fyzickou schopnost té které části těla se s ní vyrovnat. Mozková kůra se tím měnila v místnost 
zaplňující se postupně šuplíčky s dojmovými štítky, které označovaly, kde je uložen určitý typ 
informace - o barvách, velikosti,  tíze, tvaru, lidských tvářích apod. V mozku nastartované 
mechanismy nervové činnosti mezi nimi běhaly jako skladník, který z nich na základě 
objednávky vědomí sestavoval smysluplné celky plnící jím stanovený účel.   
 
U zakladatelského druhu přetrvával díky mysli celkový dojem z vnímaného, i když dráždění 
ustalo. Mozek s těmito dojmy, neoddělitelně spojenými s pocity, které stály u vzniku 
jednotlivých dojmů, mohl díky rozvoji paměti začít pracovat jako s podněty extrasmyslové 
povahy. Bylo možné si je zpětně vybavovat a nechat je v sobě působit v různých situacích, 
k nimž měl ten který dojem nějaký vztah,  
 
Najít tento vztah je schopnost mozku a stojí za ní jeho asociativní funkce. Když se přestaneme 
zabývat něčím konkrétním, rozběhne se nám proto mysl nerušeně po cestách, jejichž existenci 
si v zahledění do aktuálně prováděné činnosti neuvědomujeme, ve formě možností jednání či 
poznání však existují samy o sobě rovněž. Můžeme tak najednou uvidět leccos, co před námi 
zůstávalo dosud skryto. V tom, jak funguje náš mozek, je skryta celá záhada lidsky rozumné 
mysli. Umožňuje nám dospívat k objevům – uvědomit si existence něčeho mimo naše 
subjektivní vědomí – zaměřovat pozornost k jevům, které pro svůj život nepotřebujeme,  ale 
probouzejí zájem - což je již vysloveně již stav mysli – ale také zapomínat na to, jak v nás 
dojmy, měnivší se časem v poznatky , myšlenky a posléze i pojmy, vlastně vznikly. Nejde o 
zapomínání v pravém slova smyslu, ale ztrácení ze zřetele toho, jakým způsobem došlo 
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v organismu v průběhu lidské evoluce k probouzení mysli. To je i podstata jevu, který se 
nazývá odcizením. Ztrácíme pojem, do jaké míry jsme jako myslící bytosti utvářeni činností 
svého organismu a v něm proklestěných přístupových cest k lidsky formované mysli. Poznatky 
tohoto druhu nás dnes omračuje věda a odvádí tak svým způsobem pozornost od toho, jak s 
touto myslí můžeme přímo již žít.  I mozek šetří totiž svojí energií a přechází na stále účelnější 
mechanismy, jimiž zprostředkuje vědomí celkový, biologicky vždy však relevantní výstup o 
aktuální situaci a lidsky přiměřených možnostech, jak na ni reagovat. Svědomí například 
naznačí „toto se nedělá“a přeorientuje nás tím automaticky k tomu, co je protikladem onoho 
zapovězeného a na rozdíl od něho má pro nás jako živý organismus smysl. Povědomí o smyslu 
svého jednání máme v sobě jako lidé hluboce zakořeněni. Nevíme sice, jak naši předkové 
dospěli k uvědomění si smyslu svého  jednání v té které situaci a právě v té podobě, jak ji 
máme již vrozenou nebo jsme k vedeni  výchovou, tradicí, určitými rituály či společenskými 
zvyklostmi. Za předpokladu, že jsme ochotni přijmout toto dědictví, to postačuje k tomu,  
abychom šli v životě správnou cestou. Každá žena díky tomu ví,  co má dělat, když se jí narodí 
dítě a že ho má vést k tomu, aby rodiče poslouchalo. Když to nedělá, je zřejmé, že něco 
v rodině je špatně, a teprve nyní je as na to  přemýšlet o tom, co se děje, a něco ve svém životě 
změnit. Uvádím tento nejtypičtější příklad  toho, že se subjektivně pociťovanou přirozeností si 
v životě vždy nevystačíme. Je  to však modelová situace, v níž se ocitáme vždy, když se v životě 
setkáme s jakoukoli znepokojivou nesrovnalostí. Teprve to, že jako jednotlivci nejsme 
dokonalí, dává smysl tomu, že se jako lidé nezajímáme jen o to, co se nás bezprostředně týká, 
ale snažíme se pochopit život jako takový i rozumem v tom, co je podstatné právě pro nás.  
Neměli bychom však při tom nikdy zapomínat na to, že v činnosti mozku je rozumu vyhrazeno 
jen 10% a zbylých 90% je zajištěno samovolným a většinou bezchybným fungováním našeho 
fylogeneticky utvářeného organismu. Čím méně mu do toho zasahujeme svojí vědomou myslí, 
zvláště když pro to není objektivní důvod v nějaké vnitřně pociťované disharmonii, tím pro nás 
lépe, neboť nepůsobíme strojeně, ale přirozeně.   
 
V době mého dětství se výchova odehrávala v duchu, že facka ve správnou chvíli je lepší než 
10 minut přesvědčování. Přesto ty, které jsem dostala, bych spočítala na prstech jedné ruky. 
Pořádných výprasků, jako když jsem v 6 letech přišla na to, že by byla náramná legrace dávat  
před jedoucí vlak na koleje barevné skleněné koule ze sloupků nedalekého plotu, abychom 
zjistili, zda vykolejí, bylo více. Musím říct, že splnily svůj účel. Pokud mne v životě něco 
poškodilo, bylo to, že mne tatínek chtěl za jednu extra vylomeninu potrestat tím, že mne 
vyloučil z obvyklého sobotního ranního mazlení v posteli. Škoda, že mne tehdy jen nedal na 
zadek. Mračila jsem se za to na něho mnoho let, ačkoli  i jako tříleté dítě jsem velice dobře 
věděla, že bych bývala trest zasloužila.  Neutišitelným řevem v otevřeném okně jsem chtěla 
dostat rodiče domů z kina. Mohla nás přijít hlídat babička, byl ale přesvědčen, že už 
zvládneme být doma samy. Zmiňuji tyto příhody proto, že fyzické tresty, považované dnes za 
zcela nepřijatelné, vrací člověka do doby, kdy nebyla řeč a umravnit nezvedence nebylo 
možné jinak než citelným plácnutím. Bolest je pro mozek jednoznačným signálem toho, že 
něco se nedělá, a proto plní úlohu poučení na celý život stejně jako to, když se dítě poprvé 
spálí o horká kamna. Projasňuje vztahy mezi rodiči a dítětem, aniž se dotkne duše, do níž 
rodič tak úplně nevidí. Slovo navíc neplatí na ty, kdo to, co se nemá, dělají vědomě. Velice 
ráda bych proto přetáhla každého, kdo učí naše děti mentalizovat  - ať už na vysokých školách 
nebo prostřednictvím rádoby komických televizních pořadů – aby uměly někomu škodit. Je 
totiž zbytečné těmto lidem říkat, o čem  vědí, jaký by na to měli lidé názor. Slyšet v tramvaji 
mentalizovat desetiletou dívku při telefonickém hovoru – zřejmě s  maminkou – byl jeden 
z mých nejsmutnějších zážitků ze setkání s nějakým dítětem v poslední době. Druhým byl ten, 
kdy stejně stará dívka se snažila velice citlivě naznačit své zjevně hysterické mamince, že 
samo odstěhování ze společné domácnosti s manželem by v jejím životě příliš nevyřešilo. Před 
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touto dívkou jsem se však na rozdíl od oné předchozí musela skutečně sklonit v hlubokém 
obdivu. Byla v něm i nemalá dávka lítosti nad smutným, leč statečně a s neobyčejnou dětskou 
moudrostí  snášeným  osudem tohoto dítěte. Když už jsem byla velká, zmlátil mi otec obličej 
do modra. Na rodinný nedělní výlet, který naplánoval, - zřejmě jako dárek na usmířenou své 
manželce - ale já jsem se to dozvěděla, až když už jsem měla na odpoledne domluvený nějaký 
program,  jsem nakonec jela. Několik let trvalo, než jsem se přes to přenesla, ale nakonec 
jsem  životu za tuto příhodu vděčná, a hned ze dvou důvodů. Jednak mi tím ukázal sílu mé 
vůle a jednak se tím sám změnil z extrémně autoritativního člověka  v toho nejlepšího tátu pro 
období mého dospívání. Lidský život není zkrátka černobílý a jde svou vlastní cestou, nikoli 
podle toho, co by mu chtěli předepisovat ti, kteří si myslí, že všemu rozumí. Zatracení 
fyzických trestů působí velice lidumilně. Pouze ovšem do doby, než si člověk uvědomí, jak 
chabá je to úlitba za vlastní, nikdy neodčiněný zločin těch, kteří vědomě ubližují lidem stále, 
ale podstatně sofistikovaněji než kdysi.         
 
To, že se u primátů rozbíhalo myšlení, neznamená, že ho od počátku hned i používali.  
V souvislosti s novým způsobem využití smyslů se však začaly v mozku spontánně rozvíjet 
mechanismy, které myšlení umožňují a ve formě předpokladů byly k dispozici pro situaci, 
jejíž správné vyřešení by se bez uplatnění rozumových schopností již neobešlo. Taková 
situace nastala a předznamenala osud právě toho druhu primáta, který se stal fylogenetickým 
předchůdcem člověka.   
 
Čich a do značné míry i sluch ustoupily sice u primátů do pozadí, nezanikly však a dostaly jen 
nové místo v komplexu vnímání, jehož ústředím se stal hmat, hned po něm zrak a taktéž chuť. 
Její rozvoj jako samostatného smyslu můžeme přičíst tomu, že pro hmatové poznávání byla 
zpočátku důležitější ústní dutina než chápající končetiny, neboť kůže je v ní mnohem 
citlivější, než mohla být na tlapkách pokrytých zdrsnělou kůží. Chuť svým významem pro 
organismus nahradila tak vlastně čich a přiváděla primáty k závěru, že je pro dobré to, co jim 
chutná. Vracela je tedy do stavu živočišné spokojenosti připomínající to, k níž dochází po 
ukojení hladu. Živočišně prožívaná spokojenost byla však již obohacena vědomím 
smysluplnosti toho, co se s nimi děje v důsledku změny postoje ke svému životu a vracelo se 
jim v podobě nových druhů pocitů. Mozek třídil i ty a rovněž je ukládal do mozkové kůry. 
Jejich základní vlastností je protikladnost, mezi níž mohou  jednotlivé druhy pocitů nabývat 
různé intenzity. Tu později vyjádřili lidé slovy jako málo, hodně, úplně, téměř, která 
vysvětlují, jakým způsobem se rozvíjela schopnost uvědomovat si skutečnost i 
z kvantitativního hlediska. Pocitová sféra se tak stala předpokladem rozvoje exaktního 
myšlení, vždy však propojeného s působícím předmětem, jeho vlastnostmi a druhově 
podloženou smysluplností. „Tento druh ovoce“, převedeme-li tyto evoluční procesy na 
konkrétní životní situaci, „mi  chutná, a je proto pro mne (jako primáta) dobré. Když se ho 
však sní moc, bolí z toho břicho, a to dobré není. Proto si musím dát pozor, abych to nikdy 
nepřehnal a znal vždy tu správnou míru“.  
 
Rozhodnutí nehnat se bezhlavě za potravou, neboli odpojit se od závislosti na jediném smyslu, 
který předtím stačil k pokrytí veškerých životních potřeb, se v důsledku rozvoje 
vícekanálového smyslového vnímání u člověka projevilo nárůstem složitosti činnosti mozku. 
Mozek zakladatelské větve primátů by nebyl schopen se v něm orientovat, kdyby se dílčí 
podněty různého druhu neuspořádávaly na centrální úrovni hned do vztahů předvolených 
morální povahou jeho druhového sebeurčení. Tyto vztahy umožňovaly mozku vypracovat 
z jednotlivých podnětů biologicky náležitou odpověď i za těchto podmínek.  Fylogenetickým 
výsledkem tohoto procesu je tzv. hodnotící funkce. Chování v běžných každodenních situacích  
se díky ní zautomatizovalo do té míry, že není třeba zastavovat se u každého jednotlivého 
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úkonu a porovnávat ho s druhovým sebeurčením jako na počátku, ale v reakci na vnější či 
volní podnět vznikne rovnou celek správně naprogramované jakkoli složité činnosti. Není to 
však nic, co by mozek neuměl již dříve.  Zvláštností lidského mozku je tak pouze to, že  
k rušivým momentům, které aktivují vědomí, patří i ty, které jsou morální povahy a vyžadují  
zpracování lidsky přiměřené odpovědi. Jako něco neznámého vyžadují  uvědomění si povahy a 
významu konkrétního rušivého momentu.  
 
Charakter rušivého momentu mají i podněty, které signalizují vývojový posun, neboli stavy, 
kdy kumulace určitých vnitřních dějů vyvolá naléhavé nutkání něco ve svém životě změnit. Na 
tento typ podnětů dokáží však zareagovat jen ti jedinci, kteří si ve svých genech nesou 
autentické lidství a sebe sama si uvědomují právě jeho prostřednictvím. Jsou proto jediní, u 
nichž se aktuální úroveň druhového vývoje může dostat do rozporu s výchozím druhovým 
sebeurčením. Evolučně vnímavý jedinec musí v tom případě vyhmátnout, co ve svém chování 
musí změnit, aby se na vyšší úrovni v organismu opět ustavila vnitřní harmonie, neboli 
rovnováha mezi všemi složkami jeho fylogenetické podstaty. Změna, k níž musí sám i 
přistoupit, má pro ostatní význam vnějšího podnětu,  který je nutí nějak na něj reagovat.      
 
Svátost těla    
 
Na rozdíl od zraku, který poskytuje celkovou, vždy ale povrchní informaci o pozorovaném 
předmětu týkající se například jeho vzhledu či vzdálenosti od sebe, hmat umožňuje zkoumat 
pozorované též zevnitř. Přivádí k uvědomění si toho, že existuje pohled z různých stran, že 
každá věc má svůj rub a líc a obsah -  umožňuje zkrátka poznat zkoumaný předmět do 
hloubky - uchopit ho v jeho podstatě. Z hlediska rozvoje lidských rozumových schopností byl 
proto ze všech smyslů nejpodnětnější. Přesto v mozkové kůře primátů nevznikl zvláštní 
okrsek pro registraci vjemů tohoto druhu. Hmatové centrum ve skutečnosti existuje, jen si 
vždy neuvědomujeme, že orgánem hmatu je celé tělo. Centrální reprezentací hmatu je tudíž  
senzomotorický okrsek mozkové kůry. Říká však vědomí pouze to,  kterou částí těla předmět 
vnímáme, nikoli již to, jakými pocity předmět na tělo působí. Tyto informace zařazuje mozek  
na jiná místa mozkové kůry v podobě pocitů  - tlaku, tíhy, tepla, bodovosti, plošnosti, ostrosti 
apod. Aby mohl vzniknou hmatový vjem, musí mezi tělem a předmětem dojít ke kontaktu. 
Předpokladem existence tohoto smyslu je proto pohyb - možnost se k něčemu přiblížit nebo 
něčemu naopak dovolit, aby se přiblížilo k nám. Ačkoli vývojově nižším živočichům pohyb 
rozhodně nechybí, jejich přežití závisí na tom, jak úspěšně se kontaktům vyhýbají. Omezují se 
proto je jen na ony nezbytně nutné, které souvisí s obstaráním potravy či reprodukcí – a 
vystavují se jim jen na nejkratší možnou dobu. Pokud tedy existuje v evoluci nějaká revoluce, 
spočívá v přeměně primátů z bezkontakních živočichů nejen v kontaktní, ale přímo 
kontaktůmilovné. Toto novum je zahrnuto i v pocitech - zvláštní kategorii vjemů, které na 
rozdíl od zrakových, čichových či sluchových zprostředkují dotykovost rovněž z hlediska 
životnosti a neživotnosti zkoumaného objektu. Součástí vývoje intelektových schopností 
primátů bylo tedy prozkoumávání toho, k čemu a jakým způsobem se mohou přiblížit, a co na 
sebe mohou a nemohou nechat působit tak, aby při tom došlo k dotyku, a jaké pocity to v nich 
vyvolává. Hmatové vjemy bylo tedy nutno zpracovat ještě na vyšší než jen kategoriální 
úrovni, která informuje o fyzikálních vlastnostech, ale zahrnovalo i hodnocení kontaktu 
z hlediska jeho biologického významu. Propojilo se tedy s tím, jak vnímání rozvíjela chuť. 
Chuť a příjemnost doteku slovuje totiž tutéž část mozku, vázanou na fylogeneticky starý  
čichový mozek, v anatomické terminologii limbický systém. Zatímco tlakový vjem je citově 
neutrální, pocity z něj v podobě hrubosti, drsnosti, hebkosti, poddajnosti a podobných 
probouzely preference ohledně toho, co k sobě připoutat a čemu se naopak vyhnout. Živý svět 
byl z tohoto hlediska mnohem podnětnější než neživý. To vysvětluje, proč vývoj v první etapě 
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lidské evoluce probíhal rozvojem citovosti, nikoli hned rozumových schopností, které se pod 
ní rozvíjely současně, ale vskrytu.Nejdůležitější součástí vnějšího světa byli pro primáty jiní 
jedinci. Nikoli již jako ti, kteří představují v přírodním prostředí vesměs hrozbu, ale jedinci 
vlastního druhu.  Zvýšenou pozornost vůči nim vyžadovalo již to, že v zakladatelské větvi 
všem záleželo na tom, aby se rozvinuli jako druh, takže prvotním důvodem pozornosti, kterou 
si vzájemně věnovali, byla druhová přiměřenost jejich chování. Nedotýkali se jiných jedinců  
jen přímo - nějakým tím šťouchancem – ale i tím, že vůči nim nebyli neteční. Jedním 
z důsledků vícekanálovosti smyslového vnímání a rozdílů v tom, jak se s novými druhy 
podnětů vyrovnával mozek každého jednotlivého příslušníka tlupy bylo totiž to, že se utvářeli 
nejen jak jednotlivé bytosti, ale i bytosti jedinečné, a takto na sebe i působili. Náznaky 
preferenčních vztahů pozorujeme ostatně i u nižších primátů a vyslovenou citovost u 
některých druhů lidoopů žijících v současnosti – zvláště goril. V odborné literatuře je původ 
citovosti u člověka připisován péči o mláďata. Ta na rozdíl od citovosti nebyla však pro 
primáty ničím novým. Vztah k matce nabývá u člověka na důležitosti až v souvislosti 
s neotenií, která se plně projevila až ve druhé etapě lidské evoluce. Citovost jako taková je 
vynálezem dospělých, a to již z první etapy lidské evoluce.  Nejdále v jejím rozvoji postoupili 
jedinci, jimž vděčíme za vznik lidského typu sexuality.    
 
Samou láskou bych tě sněd´  
 
U vývojově nižších živočichů slouží kopulace výhradně reprodukční funkci a období říje je 
naprogramováno geneticky. Pokud se do sebe zahledění primáti chtěli ochutnat - poznat se 
hmatem - museli stát k sobě čelem. Tak mohli zjistit, že k pohlavnímu aktu může dojít i 
v postavení tváří v tvář. Druhově přiměřenou se proto stala u člověka tzv. misionářská poloha. 
Skutečnost, že se vyskytuje již na vývojové úrovni lidoopů, je důkazem toho, že k rozvoji 
citovosti došlo již v této etapě lidské evoluce. Byla pozorována u současných goril, 
nepoužívají ji však šimpanzi bonobo, kteří se od mateřského druhu přímo odlišili právě 
novým přístupem k sexualitě. Z toho soudím, že rozvoj sexuality u goril byl podnícen 
citovostí a vyjadřuje posun od Já a Oni přes Já a Ty k My dva. Předchůdce bonoba, zaujat 
zřejmě navenek pozorovatelným momentem sexuálního vzrušení, setrval naopak u kopulační 
polohy a projevuje se dnes již poněkud směšně vlastně jen maximální vstřícností samic vůči 
samcům, pro něž „sex“ s nimi za těchto okolností zjevně také příliš neznamená.    
 
To, jaký význam měla citovost již v první etapě lidské evoluce, dosvědčuje jazyk. Stejné 
slovo pro cítit ve smyslu vnímat čichem a cítit ve smyslu prožívat city svědčí pro to, že 
bytosti v první etapě lidské evoluce přikládaly citovým vztahům zhruba stejný biologický  
význam, jaký pro ně měl čich na předchozím stupni vývoje. Bez znalostí anatomie tak lidé 
v druhé etapě nevědomky vystihli, že jedno i druhé oslovuje tutéž část mozku. Románské 
jazyky svědčí o tom, že citovou sféru si lidé plně uvědomili až v  době, kdy se utvářel jazyk – 
sentir ve smyslu prožívat city je zde homonymem sentir, které odpovídá českému slyšet. 
Podobně jako v románských jazycích je citovost vyjádřena v českém rčení „slyšet trávu růst“,  
V těchto případech se odkazuje na sluch jako smysl, který probouzí pozornost vůči něčemu 
neznámému, co není sice vidět, je však přinejmenším tušené včetně toho, že přichází (přímo 
to slyšíme), ještě ale nevíme (nevidíme), co to je. Románské jazyky vystihují současně rozdíl, 
pro nějž čeština nemá vlastní výraz, a sice mezi fylogeneticky mladými city (sentiments) a 
fylogeneticky starými emocemi (émotions). Z časového rozdílu v uvědomění si citové 
dimenze své podstaty vyplývá,  že u Homo naturalis přerostly emoce přímo v city a 
vysvětluje, proč se o Češích říkávalo, že jsou holubičí povahy. A možná i to, proč jsou dnes 
Češi tak cyničtí a negativističtí. Zatímco emoce mají vztah k fylogeneticky prastarému 
pudovému základu živých organismů, jsou tedy biologicky významné, od člověka se očekává, 
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že je kontroluje. City a pocity jsou něčím, co patří až k člověku. Co ale s emocemi, když je 
toho tolik, co člověka rozčiluje? Vědomí hodnoty citovosti pro člověka vyjadřuje i to, že 
slova cit se užívá i v přeneseném významu. A sice pro hodnocení lidského chování ve složité 
situaci. Mít cit pro věc znamená vnímat situaci z různých hledisek, mezi nimiž hledáme to, 
které je pro její posouzení a chování, které vyžaduje, to pravé. Citovost ve smyslu přirozenosti 
se projevuje tím, že se do něčeho dokážeme vložit celou svojí bytostí a nebojíme se projevit 
se ve svém  jednání celou svojí osobností - tedy právě přirozeností a citovostí. To, že je lidé 
skrývají, má své důvody. Možná v tom, že skrze tuto  fylogeneticky mladou dimenzi jsme tak 
snadno zranitelní, zvláště když to někdo dělá úmyslně.  
    
Živočich rozumný   
 
Z předchozího vyplývá, že lidské myšlení je racionální ze své podstaty. Rodilo se z více 
zdrojů najednou: v první řadě vychází z obecné inteligence vlastní všem živým organismům, 
která spočívá ve schopnosti posoudit evolučně významnou situaci a zaujmout k ní postoj. 
Kognitivní funkce se v tom případě projeví schopností vztáhnout na sebe pozorované jevy a 
vyhmátnout v nich pro sebe to podstatné. Tomu odpovídají myšlenkové operace typu ANO – 
NE  a JAK, KDYŽ NE TAK? Angažován je při tom celý organismus,  proto přinejmenším u 
zakladatelské větve primátů můžeme hovořit již přímo o jeho oduševnění. Na něm se  
prostřednictvím morální dimenze podílela jak rozumová složka, tak prostřednictvím pocitů 
složka smyslová. Vše se v člověku vzpouzí, otřásá se hnusem, jímají ho mdloby, podlamují se 
mu kolena strachem nebo se ho naopak zmocní radost, chvěje se dojetím či brečí smíchem. 
Jako již sebeuvědomělá bytost se musí jedinec ptát po tom, co pro něj jako primáta má smysl. 
Oduševnění je proto spojeno s osmyslením člověka jako živého organismu. Třetím 
významným zdrojem rozvoje racionality byla restrukturalizace smyslového vnímání. 
Zformovala mozkovou kůru v kategoriální systém umožńující poznávat předmětný svět z více 
různých hledisek zvlášť i současně. Proces gyrifikace mozkové kůry považuji za přidanou 
hodnotu první etapy lidské evoluce, neboť probíhala spontánně bez účasti vědomí díky tomu, 
že k tomu zakladatel, aniž si toho mohl být vědom, vytvořil svým novým způsobem chování v  
organismu podmínky. Čtvrtým předpokladem rozvoje racionality byla pak vnímavost vůči 
živému, včetně sebe sama, a jedinečným a neopakovatelným podnětům, které vycházejí 
z vlastního organismu a podněcují inovativní myšlení a chování. Přes rozvoj citovosti vyústil 
tento zdroj racionality ve společenskost lidského typu, kdy se také vznikem jazyka plně 
projevil posun v rozvoji inteligence. Souběh těchto faktorů vedl od pouhé registrace vjemů 
k jejich uspořádávání prostřednictvím samovolné činnosti mozkové kůry – myšlení - a spojí-li 
se s uvědoměním, tak poznání. Tyto procesy probíhaly zhruba 50 miliónů let a v první etapě 
zůstaly na úrovni předpokladů, které se u primátů rozvinuly odlišně a v nestejné míře 
v závislosti na tom, zda se jednalo o zakladatelský či napodobitelský druh.         
 
Navěky svoji  
 
Pozornost vůči jiným jedincům, jak již bylo řečeno, vedla u zakladatelské větve k rozvoji 
citovosti a dala vznik sexualitě, v niž  přerostla původně jen reprodukční funkce. Intenzita 
citů, které byli schopni prožít duševně spříznění dospělí jedinci opačného pohlaví, mohla u 
nich vyústit v touhu po společném potomstvu. Právě tento výsledek první etapy lidské 
evoluce se stal podle mého názoru podnětem pro přechod zakladatelské větve do její druhé 
etapy. Je totiž zřejmé, že cítění spárovaných jednotlivců se dříve či později muselo střetnout s 
privilegiem dominantního samce na oplodńování všech samic. Skutečnost, že tento nový jev 
se týkal biologický významné reprodukční funkce a fylogeneticky nových, tudíž mimořádně 
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intenzivně prožívaných citů, učinilo ze sexuality rozbušku, která volala po změně vztahů ve 
skupině oproti tomu, jak byly založeny na počátku první etapy lidské evoluce.  
 
Citovost je něco, co na rozdíl od nového typu sexuálního chování nelze prostě jen napodobit. 
V Homo amoralis jako napodobitelském druhu byl její rozvoj brzděn navíc sebeurčením jako 
černého pasažéra, zaměřeného na dění v okolí spíše než prožívání sebe sama. Můžeme proto 
předpokládat, že nové projevy v chování zakladatelské větve v něm vyvolávaly určitou 
nervozitu z toho, že něco podstatného mu uniká. Napětí přerostlo ve vyslovenou averzi, když 
podobně se začali projevovat i někteří jedinci vlastního rodu. Ti, mezi nimiž byly určité 
sympatie, mohli význam nového sexuálního chování u zakladatelské pochopit v plném 
rozsahu a mohlo v nich dokonce odblokovat i černé pasažérství – u živočichů něco velmi 
nepřirozeného, co se  v porovnání s návalem dosud potlačené citovosti muselo zdát navíc 
nesmyslné. Nejde o  spekulace, neboť o rozkolu mezi šimpanzi svědčí vznik nového, jim  
příbuzného druhu gibbona. Byl prvním z lidoopů, který žil v nukleární rodině, jako první 
přesídlil do tropického pralesa a rozvinul zde brachiaci – nejvyspělejší typ stromové 
motoriky, již jiné druhy lidoopů neovládají. To vše nasvědčuje tomu, že uklidit se z očí 
nestačilo a že gibbon byl svými soukmenovci vysloveně pronásledován. Genocidní výpravy 
proti jiným tlupám vlastního druhu,  pozorované u šimpanzů žijících  v současnosti, mohou 
být pozůstatkem někdejší honby na gibbony.  
 
K přechodu gibbona do tropického pralesa došlo podle odborné literatury 12 miliónů let před 
současností. O 3 milióny let později tak učinili též orangutani, o další milión let později 
gorila. Šimpanz se k tomu odhodlal až o 6 miliónů let později, tedy v době, kdy se 
zakladatelská větev chystala již odtud odejít. Tato periodizace ukazuje na možný scénář 
událostí ve světě lidoopů, které bezprostředně  předcházely spuštění hominizační laviny. 
Prorodinně založeným, citově vyspělým jedincům v obou zakladatelských větvích určitě 
neuniklo, jakou nenávist probudilo v šimpanzi směřování některých jedinců jeho rodu 
k vlastnímu potomstvu,. Tedy vývoj jímž procházeli také, ale byl zřejmě tolerován neboť byl 
přirozenou součástí jejich druhové přeměny. S odstupem času si mohli  povšimnout, jak 
pohyb ve stromech proměňuje vzhled gibbona a napřimuje ho. Před jejich myslí se mohla 
začít rýsovat nová budoucnost jako vzpřímené bytosti mající podobně jako gibbon vlastní 
potomky. V cestě jí však stála hrozba, již představovala zášť šimpanze vůči podobným 
změnám a zvláště potomstvu těchto novátorů.  Zášť byla něčím evolučně rovněž zcela novým, 
co v citově založených primátech vyznačujících se mírumilovností muselo vyvolávat dosud 
nepoznanou úzkost a pocit existenciálního ohrožení. Z obavy, aby na sebe neobrátili 
pozornost šimpanze nebo proto, že si na nich příležitostně vztek již  vyléval se tedy též 
k přesunuli do tropického pralesa. Nikoli však proto, aby se stali stromovými živočichy jako 
opice, které v průběhu své evoluce nechávali za sebou, ale pojali tento přesun již přímo jako 
přípravu na hominizaci. Že tedy - pod tlakem existenčního ohrožení  - se v některých z nich 
jako ještě lidoopech rozběhl rozum.   
 
Těžká hodina   
 
Zabíjení mláďat je sice u lidoopů běžný jev, který provází výměnu na místě dominantního 
samce, pro citově rozvinuté jedince to však byly již vlastní děti a to, že by mohly být zabity - 
bez ohledu na to, zda cizími či vlastními - se pro ně stalo nadále nepřijatelným. Již samo 
přihlížení tomuto rituálu muselo pro stále více jedinců představovat utrpení a chování, s nímž 
nesouhlasili, i když ho museli trpět. Přípravy na hominizaci se mohl ujmout samec, který sám 
porušil privilegium dominantního samce a proto se rozhodl nastoupit na jeho místo s jasně 
uvědoměným cílem připravit se na odchod z tropického pralesa s hlavou vztyčenou jako již 
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nový druh. Nedoprovodil tedy svůj nástup do té doby obvyklým vyvražděním mláďat 
počatých svým předchůdcem, ale zavedl další změny, jichž k tomu bylo zapotřebí.  
 
Prožitek hrůzy z uvědomění si konkrétní hrozby působí na psychiku jinak, než když tatáž 
hrozba přijde nenadále a živočich na ni reaguje fylogeneticky podmíněným komplexem 
obranného chování, až když nastane. Vědomí hrozby vyvolává sice úzkost, také ale podněcuje 
k přemýšlení o tom, jak jí uniknout. Skutečnost, že hrozba se týkala potomstva, burcovalo 
pudový základ organismu a vyhnala podle mého názoru emoce do vyššího – nadvegetativního 
patra psychiky - kde zmobilizovaly dosud dřímající racionalitu, aby se zapojila do řešení 
celého komplexu problémů spojných s lámáním evoluční minulosti jako antropoidního 
primáta s evoluční budoucností jako člověka. Mysl jedince, který se tímto přerodem v sobě 
samém stal zakladatelem lidského rodu druhé generace, se tak rozběhla již lidským způsobem. 
V tom případě by si uvědomil, že nemusí čekat, až se hrozba naplní, a rovněž to, že není kam 
se před ní ukrýt, ale že jí unikne pouze tím, že vezme svůj život do vlastních rukou. Před jeho 
myslí mohla tedy vyvstat představa toho, co konkrétně je třeba nyní dělat. Na co přišel, 
můžeme vyčíst jednak z určitých jevů pozorovaných u lidoopů žijících v současnosti, jednak 
z rozdílů, mezi nimi a lidmi. Abychom pochopili, v čem spočívá vývojový předěl mezi těmito 
dvěma vývojovými úrovněmi, musíme se do  jeho situace vžít a představit si, jak bychom se 
k ní s možnostmi, jaké měli předchůdci člověka na této vývojové úrovni, postavili my sami. 
Nemusíme se obávat, že se nějak zásadně zmýlíme, neboť způsobem myšlení byl tento 
zakladatel již jedním z nás.     
 
První, co jako vůdce v lidském slova smyslu, nikoli již dominantní samec, musel udělat, bylo 
dát ostatním jasně najevo, že nastala nová doba a něco zásadního v jejich životě se  změní. 
Zřekl se proto exkluzivního práva na oplodňování samic a zrovnoprávnil všechny své syny 
jako otce. To, co bylo tak jasné v jeho mysli, musel ostatním zprostředkovat tak názorně, aby 
pochopili, že od nynějška se jako páry nemusí skrývat, ale právě naopak mohou vystavit své 
city všem na odiv. Toto právo bylo nutné spojit s povinností samců starat se o svoji rodinu. 
Proto se domnívám, že zavedl obřad, jímž svěřil samcům do opatrovnictví jimi preferovanou 
samici, učinil je tím mužem a ženou a založil je jako rodinu. Obřadu, jemuž byla přítomna 
celá tlupa, mohl využít k tomu, aby neméně názorně předvedl, že od nynějška musí všichni 
samci jednat pod jeho vedením jako skupina. V některými ze samců  mohl předvést to, co 
bychom dnes nazvali bojovou přípravou. Lidoopi si totiž museli začít  zvykat na fyzické 
utrpení, jehož byli jako přírodní a navíc neutrální druh až dosud ušetřeni. Je pravděpodobné, 
že přidělováním určitých úkolů začal vést jednotlivé samce k odpovědnosti a nejschopnější z 
nich zapojil do vedení tlupy. Zrovnoprávnění samců jako otců bylo tedy počátkem přípravy 
na hominizaci a po ustavení rodiny druhým zásadním krokem k zespolečenštění primátů 
v nadcházející etapě lidské evoluce. 
 
S ustavením rodiny přišlo podle mého názoru rozhodnutí nepřipustit již nikdy zabíjení 
žádných mláďat – jejich vzetí pod ochranu. S prožitkem strachu o vlastní mláďata muselo 
totiž vyvstat před vědomím s plnou silou to, co bylo do té doby před živými tvory skryto – že 
jsou smrtelní. A s tím nejspíše též struktura času jako minulého, přítomného a budoucího, 
podvědomě tušená již v rozhodování o tom, jaké chování má pro primáty smysl. Vzetí mláďat 
pod ochranu muselo být logicky doprovázeno vztažením ochrany i na jejich matky a obecně 
každého, kdo byl ohrožen na životě, jehož vzácnost si nyní již uvědomili. K navození změny 
myšlení mohl využít předvedení všem známého obrazu ze života, který znázornil předchozí 
zvyky na straně jedné a ty, které budou nadále určovat jejich život, a poskytnout jim tak 
možnost srovnání z jejich emocionálního prožitku. Jinými slovy mohl zinscenovat situaci, již 
provázelo vraždění mláďat na straně jedné a vystoupení rodičů a celé skupiny na jejich obranu 
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s happyendem v podobě zachráněného mláděte, šťastných rodičů a radující se skupiny. 
Základy symbolického myšlení mohly být tedy položeny již v této době.    
 
Bojová příprava, od nynějška součást každodenního života v tropickém pralese, musela 
zahrnovat i systematickou přípravu na vzpřímení. Bylo totiž třeba zajistit, aby odchod 
z tropického pralesa zvládly i matky s mláďaty. O symbolickém významu vzpřímenosti pro 
nástup do druhé etapy lidské evoluce jsem se zmínila již dříve. Na rozdíl od gibbona se tyto 
druhy lidoopů držely proto při zemi a žily i nadále jako skupina, nyní podstatně sevřenější než 
dříve. Soudě podle zvyklostí lidoopů žijících v současnosti využívali stromů jen ke spánku a 
jako jednoho, nikoli však jediného ze zdrojů své obživy. Na vzpřímení se tak mohli 
připravovat nejen pohybem ve stromech, ale též vstáváním ze sedu, v němž trávili volné 
chvíle, a dálkovými pochody za vzdálenou potravou, pozorovaných u goril žijících 
v současnosti, i když v bezprostředním okolí je jí dostatek. Nevypěstovali si tudíž závislost na 
stromovém způsobu života a jediném druhu potravy. Předtím volně žijící jedinci si tak zvykali 
na organizovaný život ve skupině, disciplínu a fyzickou zátěž, jíž budou vystaveni po 
odchodu z tropického pralesa. Samci se mezi sebou učili bojovat a je možné, že úmyslně 
provokovali srážky s jinými tlupami, aby si prověřovali své bojové schopnosti. Střety tohoto 
charakteru pozorujeme dodnes v chování současných, divoce žijících lidoopů. Skutečnost, že 
samice z obou tlup  se těmto srážkám snaží zabránit a odvést od nich pozornost samců 
sexuálními výstupy, naznačuje, že tento rys nového způsobu života nesly samice těžce již 
proto, že mezi bojovníky měly nyní své syny a muže a možnost jejich ztráty je musela 
traumatizovat. Odpojení šimpanze bonobo, o němž jsem se zmínila v kapitole týkající se 
sexuality, by v tom případě bylo krajní formou protestu proti dění v tropickém pralese a 
projevem toho, že samice si uvědomily, jakou moc jím dává sexualita nad samci. Vznik druhu 
šimpanz bonobo kromě toho dosvědčuje, že bojůvek v tropickém pralese se účastnili i 
šimpanzi.    
 
Hlavním úkolem bojové přípravy vedle přivykání samců na fyzické strádání bylo naučit je 
nedat se před nepřítelem na útěk, ale bojovat s ním tváří v tvář až do vítězného konce. Šlo o 
překonání fylogeneticky velice staré, pevně fixované a zakladateli dobře známé úprkové 
reakce – základu sebezáchovné strategie všech druhů živých organismů, rozvinutého zvláště 
oběťmi z řad savců druhé generace. Zakladatel lidského druhu druhé generace si mohl 
uvědomit,že tato strategie nyní již nevyhovuje, neboť obvyklým terčem útoků predátorů jsou 
právě mláďata. O tom, že příprava na hominizaci probíhala právě tímto způsobem, svědčí 
rozdíl mezi lidoopy a člověkem v rychlosti habituace (přivyknutí) na silně stresující, život 
ohrožující podněty. Lidoopi k tomu potřebují 40 expozic, zatímco člověku stačí pouze 2.  
Zakladatel druhé generace si byl kromě toho zcela jistě vědom toho, že jako primát  se 
rychlostí a obratností nemůže rovnat šelmovitým savcům, a i kdyby se pokusil jim vyrovnat a 
šel cestou rozvoje zdatnosti, dostal by se stejně jako oni do slepé evoluční uličky. Utvrdil by 
v sobě navíc kvadrupedii, z níž chtěl naopak vyklouznout. Jako lidsky se ustavující druh 
nemohl spoléhat ani na bezpečí ve stromech – chování, které by ho rovněž strhávalo do 
minulosti. Stejně jako v první etapě své evoluce byl tedy nucen hledat východisko ze situace 
jasné definované tím, co nechce a nesmí, a tím, co chce a musí. Řešením se ukázala být sázka 
na čest: buď v boji tváří v tvář obstojí, nebo zahyne.  To samozřejmě nechtěl, nicméně 
vyhrocenost této volby jej vedla k tomu, aby nic neponechal náhodě.  
 
Za předpokladu, že příprava na hominizaci probíhala podle tohoto scénáře, šarvátky v rámci 
bojové přípravy byly již víceméně rutinou. K tomu, aby ji překonal, potřeboval vystavit svoji 
skupinu skutečné bitvě, která rozhodne o jejich dalším osudu. Bitvě, v níž nešlo o to zničit 
protivníka, ale získat jeho respekt a ověřit si, že příprava na hominizaci splnila svůj účel. 
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V této souvislosti nemusel zakladatel druhé generace myslet ani tak na predátory, setkávání 
s nimiž po odchodu z tropického pralesa nebylo možné se vyhnout, ale na střet s tím, kdo jeho 
sebeuvědomění jako již člověka podnítil tím, jakou představoval hrozbu pro jeho potomstvo. 
Předpokládám proto, že střet se šimpanzem – fylogenetickým předchůdcem  Homo amoralis -
naplánoval tak, aby ho vyvedl z míry a zaskočil.  Jako již lidsky uvažující bytost si dokázal 
představit, jak bude reagovat Homo amoralis – v té době ještě živočich - až  zjistí, o kolik se 
zakladatelská větev posunula ve svém druhovém vývoji. Předpokládám proto, že rozhodující 
střet pojal jako ukázku toho, co tento posun obnáší, aby ho tím rozzuřil a vyprovokoval 
k bezhlavému útoku. Tento efekt by měly zřejmě idyly z rodinného života, po nichž by 
následovalo semknutí k účinné společné obraně. Je známo, že orangutan opustil Afriku 
dlouho předtím, než k tomu došlo, a tohoto vývoje se tudíž již neúčastnil. Obranná strategie, 
již samostatně rozvinul, když se usadil, svědčí o tom, že si své lidství uvědomil jinak a 
hlouběji než gorila, příliš zahleděná do bezprostřednosti hrozby pro mláďata. Založil ji na 
klidné kontemplaci, která mu umožňuje uvědomit si dokonale sama sebe jako živý 
organismus nadaný myslí i fyzickými schopnostmi, což obojí uplatnil v bojovém umění – 
dynamické variantě průpravných cvičení, jimž se pravidelně věnuje celá populace. Je zřejmé, 
že tento lidský prapředek se chtěl vyhnout konfrontaci, k níž směřovala bojová příprava, 
protože odporovala citovosti – přidané hodnotě první etapy lidské evoluce.   
  
Důkazy o tom, že africkému zakladateli lidského rodu jeho strategie vyšla, poskytuje 
paleontologie. Kosterní ostatky subtilních a robustních australopitéků – tedy příbuzných 
šimpanze a gorily – se od nejstarších dob až po úroveň Homo erectus vyskytují v některých 
lokalitách společně. Nasvědčují tomu, že po bitvě, která přiměla Homo amoralis sklonit před 
zakladatelskou větví hlavu, nebo v některých jedincích z řad šimpanzů vzbudila takový 
respekt, že se k ní přimkli, vyšly obě větve z tropického pralesa společně. Je také možné, že 
šlo o potomky osiřelých mláďat, jichž se zakladatelská větev ujala a vzala je  s sebou, neboť 
přeživší šimpanzi by je jinak zabili nebo je ponechali sobě samým. Za to, že i on postoupil do 
druhé etapy lidské evoluce, vděčí Homo amoralis paradoxně právě své porážce. Ve druhé 
etapě lidské evoluce převzal již bez problému to, co v závěru první nadělalo tolik zlé krve – 
rodinný způsob života - a stejně jako Homo naturalis prošel zespolečenštěním. 
Paleontologické důkazy, důkazy v literárních památkách a konec konců i v odborné literatuře 
svědčí však o tom že duši jako černého pasažéra lidské evoluce si nesl dál s sebou.  
 
Ustavení lidského druhu tímto vítězstvím a vzápětí i odchodem z tropického pralesa spustilo 
lavinu, z níž vzešly více než dvě desítky různých druhů tzv. homininů – bytostí  směřujících 
rovněž ke vzpřímení. Většina jich vyhynula, neboť samotné vzpřímení bez odpovídajících 
psychických předpokladů k úspěšnému průběhu druhové přeměny v této etapě již nestačilo. 
Pro účely tohoto textu není ani třeba,  abych se podrobněji zabývala poměrně nepřehlednou 
situací, která tím vznikla. Na závěr této kapitoly pouze shrnuji, že sebeuvědomění 
zakladatelské větve jako vzpřimující se bytosti propojilo první a druhou etapu lidské evoluce 
v  jeden celek. Podnětem k přechodu do její druhé etapy bylo pnutí, které mezi zakladatelskou 
a napodobitelskou větví antropoidních primátů vyvolal posun zakladatelské větve k citovosti a 
rodinnému způsobu života. Ohrožení, jež pro život potomstva citově rozvinutých primátů 
představoval zášť těch, kteří vývojem citovosti neprošli, zaktivovala v zakladatelské větvi 
rozumové schopnosti, které jim pomohly dozrát k lidskosti. Zrovnoprávnění samců, 
organizace skupiny pod vedením strategicky uvažujícího vůdce lidského typu a vznik lidsky 
specifické obranné strategie spadají časově do první etapy lidské evoluce, svým pojetím však 
již vyjadřují posun od primáta jako ještě živočicha k primátu lidského typu. Ke zdrželivosti 
z první etapy, pokud jde o bezhlavost zvířecí honby za potravou, přibylo v této přechodné fázi 
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uvědomění sebe sama jako myslící, smrtelné a společenské bytosti, která bere pod ochranu 
mláďata s matkami a starší, protože poznala cenu života.    
 
Ecce homo  
 
Prožitek pocitu nesmírné radosti po onom rozhodujícím střetu na život a na smrt, kdy mužští  
příslušníci zakladatelské větve ubránili  jako jeden muž ženy s dětmi a nemohoucími ve svém 
středu, završil jejich přerod v lidský druh. Vítězství bylo dozajista provázeno pocitem 
nesmírné radosti a hrdosti na sebe, neboť věděli, že pro to, aby mohli překročit pomyslnou 
propast mezi živočišnou říší a již lidským světem, který se před nimi právě otevřel, mnoho 
vykonali. Otevřel je to správné slovo, neboť svátečnost chvíle, kterou právě prožili, vzápětí 
vystřídalo o nic menší zděšení z toho, co si v tomto novém světě vlastně počnou. V zahledění 
do bezprostředního cíle - přípravy na hominizaci - si totiž až nyní uvědomili, že si vyrvali z 
nitra sebezáchovné instinkty, které je až dosud chránily, a že bez nich se ocitli jakoby ve 
vzduchoprázdnu, kdy nemají nic jiného než sami sebe. Příroda, jak ji znali až dosud, zde byla 
sice dál, bez sebezáchovných instinktů již však do ní nepatřili.  Jejich pozornost se proto 
upnula doslova ke každému kroku.  
 
Všem, kdo v onom slavnostním okamžiku stáli u zrodu lidství, se nesmazatelně vepsalo do 
genů vědomí jejich lidské důstojnosti. Je psychickou složkou imperativu vzpřímenosti jako 
druhového sebeurčení druhé generace. Člověk je od tohoto okamžiku sám pro sebe bytostí,  
která díky schopnosti používat rozum stojí mimo přírodu na vlastních nohou. Zde také 
vyvrcholil pocitu převahy člověka nad živočišnou říší. Pokud se mu lidé nechtěli zpronevěřit, 
museli se od této doby držet alespoň duchem a chováním zpříma, i když trvalo zhruba 3 
milióny let, než to umožnila i stavba jejich těla, vzhled a možnosti pohybu. Imperativ 
vzpřímenosti – propojující ideálně psychický a somatický aspekt evoluční události, za níž 
došlo k jejich přeměně v lidský druh - koresponduje s tím, jak lidé vstoupili do první etapy 
své evoluce a plně odpovídá i tomu, jak byla v druhé etapě  založena psychofyzická jednoty 
jejich povýtce již lidského organismu.   
 
Sebezapření, které provázelo počátek první etapy lidské evoluce, mělo ve druhé etapě podobu 
fyzického strádání, které lidé zakoušeli proto, že se nevzpřimovali postupným vývojem, ale na 
základě vědomého rozhodnutí. Chápali, že jediný způsob, jak mohou přimět organismus 
k tomu, aby se napřímil, je stimulovat ho vhodnými funkčními podněty, zatnout zuby a 
chodit, chodit a chodit. Stejně jako použili rozum k tomu, aby jednou provždy ochránili své 
děti, použili  jej i k tomu, aby jako lidský druh rozvinuli tomu odpovídající způsob života. 
Pohyb ve volné přírodě byl snadnější a potřeba zajistit si v neznámém prostředí dostatek 
obživy a úkryt na noc plnila účel donucovacího prostředku k ustavičnému pohybu. 
Organismus jim vyšel vstříc tím, že na evoluční poměry velmi rychle je zbavil zátěže 
v podobě srsti a nahradil ji evolučně novým potním systémem termoregulace vyhovující i 
tomu, kam se v souvislosti s rozvojem rodinného způsobu života ubíral rozvoj lidské 
sexuality.    
 
Úkolem Homo naturalis pro nadcházející etapu lidské evoluce se tak stalo položit základy 
lidského světa. Nevěděl sice, že změna, jíž právě prošel, je tak hluboká, že není cesty zpátky a 
každé šlápnutí vedle, pokud jde o chování, by dříve či později vyústilo ve zvrhlost, již lidé 
poněkud nespravedlivě nazývají zvířeckostí. Pochopil rovněž, že i člověk, chce-li se vyvíjet a 
přežít, se musí řídit zásadami, které platí v přírodě. Zpětně si uvědomil, v čem a jak ho 
chránily v době, kdy byl ještě živočichem, vztáhl je na nové podmínky svého života a lidsky 
přiměřeným způsobem je transformoval. K někdejšímu nehnat se bezhlavě za potravou a držet 
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hlavu zpříma přibylo vědomí důstojnosti člověka jako bytosti stojící nad živočišnou říší a 
znající cenu života. Pocity, které v době přerodu prožili první lidé, je přivedly k uvědomění si 
toho, že tím nejcennějším, co si přinesli do nové etapy své evoluce, je duše neoddělitelně 
svázaná s vědomím svého lidského já, smysluplností jednání vycházejícího z citovosti. Její 
čistota se pro druhou etapu lidské evoluce stala proto nejvyšší hodnotou, již byli odhodláni 
chránit i za cenu vlastního života.      
 
Způsob života byl primárně určen existenčními potřebami. Po životu v blízkosti stromů byli 
sice nuceni vrátit se ke sběru potravy ze země, dbali však na to, aby vše dělali již lidsky 
přiměřeným a veškerou pohybovou činností v sobě podporovali rozvoj vzpřímenosti. Sběr 
potravy ze země bral smysl tomu, co až dosud podstoupili, neboť je vracel ke způsobu života 
malých savců. Začali se proto připravovat na přechod  k masité stravě.  
 
ZÁPLETKA     
 
První fáze druhé etapy lidské evoluce se proto odvíjela ve znamení snahy o výrobu 
kamenného nástroje. Je výsledkem trpělivého, několik miliónů let trvajícího úsilí 
zakladatelské větve o zaostření kamene – nejtvrdšího materiálu, jaký bylo možné v přírodě 
nalézt. Dostat se k hodnotné potravě, již měli  na dosah, zůstávala však nevyužita jen proto, že 
na rozdíl od šelem neměli ostré tesáky, aby prokousli kůži, stálo však za trochu námahy i 
trpělivosti. Konzumace masa z uhynulé zvěře se současnému člověku může zdát sice 
odpudivá, pro bytost, která na počátku první etapy své evoluce vyloučila z rejstříku svého 
chování predátorství, to však byla jediná lidsky přiměřená možnost jak přejít na masitou 
stravu. Zaměstnávání se prací na kameni byl kromě toho užitečný prostředek přeměny 
lidoopích rukou v lidské, neboť to vyžadovalo pevný úchop a přesné zacílení úderu. Tuto 
povýtce již lidskou činnost si proto předávali z generace na generaci, Jakkoli nepřinášela 
bezprostřední efekt, první lidé si byli vědomi její smysluplnosti. Těžko nalézt lepší příklad 
toho, jak již na úrovni raného australopitéka dobře rozuměli evolučním zákonitostem. Včetně 
toho, že jejich přechod k masité stravě nesmí narušit rovnováhu v přírodě, a to ani v případě, 
až se jejich populace díky konzumaci masa mnohanásobně rozroste.  
 
Z paleontologických nálezů je známo, že subtilní autralopitéci, neboli Homo amoralis – tuto 
činnost nepřevzal a v době, kdy nástroje již existovaly, je sám neuměl vyrobit. Komentáře 
v odborné literatuře, které s trochou nadsázky můžeme parafrázovat v tom smyslu, že „jen 
nebetyčný hlupák může bušit kamenem o kámen, když z toho nemá žádný užitek“ – 
vypovídají výmluvně o rozdílu mezi zakladatelskou a napodobitelskou větví lidského rodu, 
pokud jde o schopnost evolučně perspektivního myšlení jedné a druhé. Nebýt evoluční 
prozíravosti Homo naturalis, Homo amoralis by nejspíše putoval dodnes Afrikou s klacíkem 
v ruce. K tomu, aby se uživil, zcela postačoval. Když konečně subtilní australopiték zjistil, v 
jak užitečný výsledek tato činnost vyústila, jal se zvěř přímo lovit a existují náznaky, že se 
onoho „hloupého dělníka“ pokusil ovládnout. Výsledek, jehož dosáhl – a sice narušení 
ekologické rovnováhy v Africe a nekompromisní odchod většiny populace Homo erectus 
z Afriky – nijak velkolepý však už není. Rozdíl ve smyslu pro ekologickou rovnováhu mezi 
oběma větvemi lidského rodu se projevuje ostatně dodnes.    
  
Jako projev hlouposti robustních australopitéků bývá v odborné literatuře interpretována i 
skutečnost, že měli ve zvyku žvýkat tvrdé předměty jako stromová kůra. Svědčí o tom jejich 
masivnější stoličky oproti tmu, jaký se chrup vyvíjel u homininů subtilního typu. Pohled na 
evoluční význam tohoto počínání vyznívá však poněkud jinak. Za pomoci žvýkacích svalů 
stimulovali robustní australopitéci těmito funkčními podněty přestavbu své lebky v lidskou, 
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přesněji řečeno snažili se tím předejít zhroucení kostry vzpřimujícího se těla. Hlava 
robustních australopitéků byla totiž příliš těžká na to, než aby jí šíjové svalstvo bylo s to 
pootočit do vzpřímeného postavení. U robustních australopitéků nacházíme proto na lebce 
šípový hřeben zpevňující lebku v místě úponu žvýkacích svalů. Je sice pravda, že vzhledem 
k příhodnější výchozí stavbě těla toho subtilní australopitéci neměli zapotřebí – mimo jiné 
díky krátké době strávené v tropickém pralese - od odborníků na lidskou evoluci bych však 
očekávala, že podobné jevy vyhodnotí věcně a bez předsudků, svědčících u nich o hluboce 
zakořeněném, dosud nepřekonaném pocitu vlastní nadřazenosti. Jelikož pro ni neexistuje 
fylogenetické opodstatnění, základem tohoto pocitu nemůže být nic jiného než dodnes 
nepřekonaný pocit méněcennosti lidí původu Homo amoralis.   
   
KRIZE  
 
Se svým sebeurčením jako Homo naturalis jsou lidé evoluční raketou. Nehrozí jim, že 
evolučně zamrznou jako vývojově nižší živočichové proto, že jsou svázáni s čistě vegetativní 
dimenzí své existence. Zásluhu na tom nemá ani tak to, že mají svobodnou vůli, ale otevřenou 
mysl. Lidé díky ní vnímají každý trochu jinak a jinak se také rozvíjejí, právě proto jsou ale 
nevyčerpatelným zdrojem inspirace pro ostatní a příležitostí k tomu, aby se lidé mohli od sebe 
učit. Lidsky specifická struktura vnímání člověka sice omezuje, současně ale orientuje lidskou 
mysl evolučně perspektivním směrem.  
 
Každý z nás stojí v dnešní době před rozhodnutím, k jakému směru evoluce lidstva se 
přimkne. V chaosu, v němž se dnes utápí lidská mysl, si bude muset ujasnit, co to znamená 
být člověkem. Nikdo jím není svým vzhledem, který je každému člověku přidělen při 
narození takříkajíc za hubičku, ale myšlením, jednáním a způsobem života. Pokud by tak 
neučinil sám za sebe, nikdy by nepochopil, kdy, jak a proč své lidství ztratil. Když se mluví o 
morálním bahnu, mívají lidé na mysli případy padlých dívek, zločinců a dnes například i 
drogově závislých, zatímco ti, kteří mezi ně nepatří, se jaksi automaticky považují za 
normální, psychicky zdravé, plnohodnotné lidské bytosti. Jen málokdo navíc věří, že některý 
z těchto padlých by se mohl povznést ještě někdy ze své bídy. Pocit normálnosti čerpaný 
z pohledu kolem sebe, je ve skutečnosti záludnější, než když je na první pohled zřejmé, v čem 
kdo nemá dost odvahy bojovat o své lidství. Proto si  Sapiens² dovoluje hovořit otevřeně o 
konci lidského věku. Nevěří totiž, že by se Homo naturalis nebo člověk jakéhokoli jiného 
původu mohl ještě vymanit z pavučiny modernity, do níž jsme zamotali sami sebe.   
 
V morálním marasmu nevědomosti tohoto druhu se v liberálních společnostech potácí zhruba 
polovina obyvatelstva. Někdejší – dalo by se říci ještě fyziologická pluralita názorů, odvíjející 
se od vlastní životní zkušenosti, přerostla v pseudolevicovost denaturalizované části populace, 
ventilující se citově vyprázdněným aktivismem ve prospěch něčeho, co s rozvojem člověka 
prostřednictvím jeho fylogenetické podstaty nijak nesouvisí. Inteligence, již lidé nesprávně 
ztotožňují s racionálním myšlením, není jednou z jejích dimenzí. Prostřednictvím vědomí je 
inherentní stránkou živé hmoty – podstatou života. To život každému živému tvoru a člověku 
zvlášť říká: “Inteligenci máš od toho, abys poznal, která cesta životem jako takovým je pro 
tebe ta pravá, a zařídil se podle toho“. Je to cesta úcty k životu, neboli rozvoje sebe sama jako 
živého organismu prostřednictvím dovedností, jak odpovídá Homo naturalis, nebo cesta 
opovrhování životem a nenávisti k němu, jak z pýchy nebo kalkulu odpovídají Homo 
amoralis a Sapiens² tím, že inteligenci vytrhli z lidské podstaty a obrátili proti životu? První 
etapou své evoluce člověk sám sobě jako budoucímu vzkazuje: „Vynakládej svoji energii 
vždy smysluplně“. V druhé etapě k tomu kamenným nástroje doplnil toto: „Chceš-li utvářet 
svět, musíš nejprve změnit sám sebe“. Bez porozumění zákonitostem života, které jsou ve 
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zdravém rozumu Homo naturalis, by  jeho souputník od počátku lidského věku chodil dodnes 
savanou s klacíkem v ruce. Nevím, co si z toho vezme Sapiens² a každý, v kom opojení 
z vlastní moci a nekonečných lidských možností probouzí fanatickou nenávist vůči 
přízemnosti lidského života. Velmi bych si ale přála, aby se probudili a postavili se nohama 
opět pevně na zem.  
  
PERIPETIE  
 
Důkazem, že vznik prvního nástroje je okamžikem historického významu,  je sama kniha 
knih. Podíváme-li se na jednotlivé biblické mýty evoluční optikou, zrod současného Homo 
amoralis je zde symbolicky vyjádřen jeho sebeuvědoměním jako bytosti žijící v blažené 
nevědomosti, dokud si neuvědomoval, že na rozdíl od Homo naturalis není jako druh schopen 
samostatného vývoje. Úlohu stromu poznání sehrál kamenný nástroj. Nikoli však v době 
svého vzniku na úrovni australopitéka někdy 2 milióny let před současností, ale až desítky 
statisíciletí poté, co Homo naturalis na úrovni Homo erectus opustil Afriku a ponechal Homo 
amoralis sobě samému. Ten se sice ještě předtím stačil naučit vyrábět nástroje také, při nálezu 
nástrojů před zhruba 80.000 lety v jedné blízkovýchodní jeskyni, zanechaných zde Homo 
neanderthalis, však zjistil, že jsou pokročilejší oproti těm, které sám vyrábí stále po staru, a 
ukázaly mu, bez Homo naturalis ustrnul. Poznal tedy, že nejde jen o nástroje, ale obecnou 
schopnost Homo naturalis se vyvíjet, zatímco sám je jako druh nemá evoluční drive a je 
předurčen k ustrnutí. Jak se Kain vyrovnal s poznáním, že bůh miluje jeho bratra Abela, a 
jeho nikoli, není snad třeba připomínat. Na genocidu neandrtálců se Homo amoralis 
připravoval zhruba 10.000 let, než ji u půlmiliónové populace neandrtálců do všech důsledků i 
uskutečnil. Nepřímo ji dosvědčuje množství nepohřbených ostatků neandrtálského člověka 
z doby, kdy své zemřelé již běžně ukládal do země. Ilustrací toho, že Homo amoralis  při tom 
využil inteligence, která se v něm rozvíjela stejně jako v Homo naturalis, jen si toho nebyl do 
této doby vědom, může být mýtus o 7 morových ranách, zmíněných však v souvislosti s jinou 
dobou a zemí. Egypt byl v době vzniku bible výkladní skříní Homo naturalis jako 
zespolečenštěné bytosti, žijící již jako národ. Se svojí alexandrijskou knihovnou byl Homo 
amoralis stejným trnem v oku jako svého času technicky pokročilejší nástroj vyrobený 
neandrtálským člověkem.   
 
Kognitivní revoluce Homo amoralis přišla až po bratrovražedném činu Kaina diktovaném 
ještě emocemi. Vždy je snadnější svalit vinu za své neštěstí na někoho jiného než se zamyslet 
nad tím, jaký na tom mám sám podíl. Toto opožděné prozření, že je vlastně myslící 
inteligentní bytostí, a vzepětí, k němuž ho přivedlo pokoření, že si to až dosud neuvědomoval, 
dodalo paradoxně Homo amoralis převahu nad pokojně se vyvíjejícími populacemi Homo 
naturalis, vyústilo však v extrémy, jakým byla ve své době nejen mykénská civilizace, ale i 
jeho touha po pomstě jako nově ustaveného národa.  Problémem, s nímž se neuměl vyrovnat 
lidsky přiměřeným způsobem, je absence evolučního drivu. Aby předešel tomu, že jako 
inteligentní bytost permanentě ohrožená ustrnutím by mohl opět někdy přihlížet tomu, že 
Homo naturalis bude postupovat evolucí bez něho, přijal strategii, jak tomu zabránit. 
Předsevzal si, že Homo naturalis ovládne. Nikoli primárně z vypočítavosti, ale proto, aby mu 
znemožnil se rozvíjet.                 
 
Soudě podle mýtu o Sodomě a Gomoře a mýtu o potopě světa, i Homo amoralis dospěl časem 
k poznání, že jako již člověk se neobejde bez pravidel uzavírajících lidské chování do rámce, 
který chrání člověka před zvrhlostí a tím, aby si zaneřádil duši pocity křivdy a viny. Vetkl 
proto do Desatera vše, co Homo naturalis přenesl intuitivně z přírodních zákonitostí do 
lidského způsobu života a transformoval do nepsaných zákonů soužití v lidské společnosti. . 
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Ačkoli v Desateru je  výslovně uvedeno Nezabiješ, bible se nezmiňuje o tom, že by se Kain 
kál někdy za zločin, který spáchal na svém bratru Abelovi. Po gibonnovské fázi své evoluce 
tak již podruhé promeškal příležitost k tomu stát se plnohodnotným člověkem schopným 
vyvíjet se i jako organismus.     
 
Místo toho, aby si na prahu své vpravdě již lidské historie vyčistil duši, své původní 
sebeurčení jako černého pasažéra převedl na dědičný hřích – druhové sebeurčení Homo 
amoralis druhé generace. Kainovým znamením v podobě obřízky zavazuje každého 
příslušníka národa založeného Starým zákonem, aby svým životem naplňoval antievoluční 
záměr svého rodu, a před zraky celého světa jej povýšil na bohem vnuknuté poslání a konečný 
cíl. Aby se s dědičným hříchem ztotožnili i ti, na něž se Kainovo znamení díky jejich původu 
nevztahuje a nemají proto tušení, co se jím myslí – Sapiens², jím nebyl nikdo jiný než apoštol 
Pavel - spojil Starý zákon v jeden celek s Novým, jehož je autorem. S předstihem se tak 
postaral o znehodnocení myšlenkového odkazu Ježíše Krista, jak se jej zhostili první 
křesťané, protestující tím proti pragmatismu římské světovlády nad tehdy známým světem. 
Když pokus o ovládnutí Homo naturalis prostřednictvím katolické církve selhal proto, že 
myšlenka vzkříšení, ale i nezkreslený odkaz Ježíše Krist podněcovaly duševní rozvoj širokých 
vrstev obyvatelstva  mnohem více, než bylo Sapiens² milé, prostředkem dosažení konečného 
cíle se stalo psané právo, individuální svoboda a - racionalismus.  
 
Každý, kdo se těmito pojmy nechá ošálit a zapomene, kým jako člověk vpravdě je, napomáhá 
nevědomky tomu, aby Homo amoralis s přispěním všech, kteří se ztotožnili s myšlením 
Sapiens², dosáhl toho, co si předsevzal - ukrást  Homo naturalis lidskou evoluci, až to bude 
stát takzvaně za to, a postavit se do jejího čela, aby ji jednou provždy ukončil. O životném 
lidském světě hovoří proto jako o kultuře, a moment vývojovosti přenesl do světa neživé 
technologie.    
 
Tím, co Homo amoralis stojí opravdu za to, není však rozum. I pro něj je jen  prostředkem. A  
sice k tomu, aby dosáhl spásy – posmrtné odměny za služby, jež díky svém sebeurčení jako 
černého pasažéra prokazoval za svého života bohu Konce v lidském světě. To, co se někomu 
může zdát jako fantasmagorie - má svůj ideový základ v obecné zákonitosti, že každý začátek 
má i svůj konec. Evoluce je pokusem toho, kdo jako obecné vědomí a čistě logický rozum si 
je této zákonitosti vědom, se snaží ji překonat. Společně říkají člověku, že život je hra o jeho 
smysl probíhající v čase. Být něčím věčným je možná fascinující, zvláště pro bytost, která si 
je vědoma své smrtelnosti. Nikoli však pro toho, kdo věčným je, vnímá ji ale jako neměnnost, 
která ho přivádí k šílenství. Fascinuje ho proto myšlenka změny do té míry, že obecné vědomí 
a čistý rozum se jako ženský a mužský princip sebe-uskutečnili životem. Bohem, od něhož 
Homo amoralis očekává spásu, je prázdnota, která po nich zbyla, čekající možná rovněž na 
své naplnění podobně jako zanedbávané dítě na projev něčí lásky. V evoluci tak nakonec jde 
možná o spásu. Docela jistě ale jinak, než jak ji chápe Homo amoralis a uskutečńuje Sapiens². 
První, kdo se teď musí spasit, je Homo jako takový. Snad bude mít dost rozumu, aby našel tu 
pravou cestu.         
 
ZÁVĚR  
  
Svojí preambulí se Lisabonská smlouva hlásí k židovsko-křesťanské tradici, a tudíž i 
k dědičnému hříchu. Ten se v podobě Apokalypsy promítá i do Nového zákona. Ačkoli 
historie svědčí o opaku, Nový zákon vzbuzuje dojem, že se hlásí k Ježíši Kristu - člověku 
původu Homo amoralis, který vyjma příslušníků vlastního rodu dokázal oslovit lidi na celém 
světě. Prostřednictvím vzkříšení si Homo amoralis nárokuje v Novém zákoně spásu, po níž 
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úpěnlivě volal již ve Starém zákoně, vědom si problematičnosti  svého působení v lidském 
světě. Jelikož soud nad člověkem odkládá Nový zákon až na dobu po jeho smrti, bible jako 
celek Starého a Nového zákona vyvazuje toho, pro nějž je knihou knih, ze soudu vlastního 
svědomí i žijících lidí. Bezstarostnost, s níž Nový zákon umožňuje poručit svoji duši bohu, je 
neklamnou známkou toho, že se jím nemyslí bůh Počátku, jak může být vykládán 
starozákonní mýtus o stvoření světa, ale bůh Konce, který stál u zrodu Homo amoralis, a svojí 
milostí domněle zprošťuje jeho lidské odpovědnosti každého, za to, čím slouží Konci lidského 
věku. Proto si Patricie Churchlandová v souvislosti s potraty dovoluje s prominutím kašlat na 
spásu své duše, a opíjí se ve své mysli velkolepostí životaprázdného prostoru, v němž může 
brouzdat její mysl.     
 
Jako Olga Chválová, státní příslušnice České republiky - členské země Evropské unie - na 
svou čest nyní prohlašuji, že s dědičným hříchem nemám nic společného a nikdy mít ani 
nechci. Proto také nemohu sklonit hlavu před Lisabonskou smlouvou. Pokud s odvoláním na 
židovsko-křesťanskou tradici bude vydávat dědičný hřích za jednu z evropských hodnot 
zavazující nás jako obyvatele společného evropského prostoru usilovat o zánik lidství, 
neučiním tak ani nikdy v budoucnosti. 
 
Jsem si vědoma toho, že více, než jak jsem právě učinila, není snad ani možné přihlásit se ke 
svému původu v Homo naturalis. Být člověkem tohoto druhu není však zločin, ale 
nezměnitelný fakt. Proto nemohu souhlasit ani s perzekucí, již na mne uvalil někdo, kdo se 
snaží tento fakt popřít a zneplatnit. Perzekuci odmítám i proto, že žiji v demokratické 
společnosti, která tímto svým sebeurčením zakládá prostor pro svobodnou výměnu názorů. 
Neučinila jsem nic jiného, než že v souladu s jí stanovenými pravidly jsem tohoto prostoru 
využila. Předpokladem lidské svobody v současnosti je i poznání – pouze však, pokud slouží 
životu. V pluralitní společnosti je užitečným prostředkem toho, jak předcházet názorové 
roztříštěnosti, která předem vylučuje možnost smysluplné diskuse. Diskuse vedené srdcem, 
pro nějž cit není slonem, jejž řídí rozum, jak dnes říká Sapiens², ale jeden druhého si váží, a 
jako praví snoubenci jsou navždy svoji. Perzekuci konečně odmítám i proto, že jsem dodržela 
zásadu, že dříve, než budu někoho či něco v současné společnosti kritizovat, budu schopna 
nabídnout životaschopnou, demokraticky průchodnou alternativu oslovující rozpory, jejichž 
neřešení by se lidstvu nebo přinejmenším obyvatelstvu naší země stalo osudným. Oním 
základním, jak jsem se pokusila ukázat v tomto dopise, je rozpor evoluční povahy mezi 
druhem člověka Homo naturalis na straně jedné a Homo amoralis potažmo Sapiens² na straně 
druhé. Věřím, že cestu k překonání tohoto rozporu se mi  podařilo ukázat rovněž.     
 
Doufám proto, vážený pane předsedo vlády v demisi, že moji stížnost proti odnětí ústavní 
záruky ochrany mých lidských práv a žádost o její navrácení uznáte jako oprávněnou, 
zjednáte nápravu a  tento svůj krok obhájíte i na evropské úrovni. 
 
Za to Vám předem děkuji. 
 
S úctou a přáním všeho dobrého          
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