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1.1 Otázka v přítomnosti  

 

Žijeme v době, kdy jednostranné kritické hlasy mohou opět získat na své síle, kdy slova 

„krize“ a „úpadek“ velice vyzívají ke svému použití, zdá se. Ve skutečnosti jsou tyto 

tendence, krajní pesimismus, ale i pesimismus sám o sobě, a na druhé straně optimismus, 

zaslepené nadšení či neustálé upevňování se ve své pravdě, neustále přítomny. Vztah mezi 

aktualitou a potencionalitou těchto jevů (ale i veškerých dalších) v námi známé historii 

ukazuje spíše převládání jednoho nad druhým, spíše jednu extrémní polohu, jednostrannost, 

přebývání v jednom pólu, nežli onu původní uměřenost (sófrosyné), schopnost najít střed 

dvou proti sobě jdoucích sil a v něm dlít. Výjimečné doby a výjimečné osobnosti tuto 

sófrosyné ztělesnily, avšak jejich „výjimečnost“ je nám všem dostupná, jsme schopni naplnit 

ji aktuálně, ne jen ponechávat její přítomnost v naší možnosti. 

 Zpět k oné „krizi“ a „úpadku“: dneska silně zaznívají hodnocení jako konzumní 

společnost a komerční kultura; i pojem postmodernismus velice dobře vystihuje tato 

hodnocení (postmodernismus jakoby si neuvědomil svoji individualitu, nenašel onu 

výjimečnost, svůj vztah ke světu a tudíž subjektivní pohled, jenž by snad dovolil konkrétnější 

označení než post-modernismus). I ve filosofických spisech by se našlo něco, co nám tak 

trochu zkazí chuť: suchopárnost, ztráta původnosti vhledu, přečasté odkazování se na autority, 

zatěžující jednostrannost abstrakce a racionality. To je také důvod, proč se obor filosofie v 

průběhu dějin stává stále opuštěnějším místem. Podobně je tomu ale i ve sférách 

náboženských a vědeckých, člověk jakoby přesměroval svoji pozornost a obrátil se stranou, 

konkrétně pak, obrátil se ke svému „volnému času“, jenž není ani tak naplňován dle svobodné 

vůle (jak původní význam slova volnost napovídá), ale spíše se člověk stává otrokem čehosi, 

respektive dnešní otrocká práce má právě podobu takového „volného času“. Podstatou otroka 

totiž je život, jenž se nevěnuje individualitě svého bytí, nevychází ze subjektivity svého 

pohledu na svět, nenachází způsob, jak si podat ruku s podstatou života, jak k němu najít 

vztah, neboť otrok, i když se zdánlivě svobodnou vůlí, si dosud neuvědomil sám sebe. 

 Dovolím si takovouto kritiku dnešního člověka, neboť ji potřebuji k další úvaze, je to 

totiž právě to uvědomění si povrchu života, jež je veledůležité pro naši filosofickou cestu, pro 

uvědomění si podstaty života - filosof  si zákonitě uvědomuje obojí, a to uměřeně. Otázku, již 

zde musím vznést, si lidstvo dosud nepoložilo, a pokud ano, tak si nalhávalo. Jaký je náš cíl? 



Cíl politického programu? filosofického bádání? vědeckých výzkumů? života samého? Ano, 

známe mnoho odpovědí, ale je mezi nimi ta, která odpovídá naší otázce? Otázka cíle. 

Rozhodně souvisí s otázkou vývoje, tím, zda je lineární, cyklický, zda má vzestup či spád, 

anebo obrazně řečeno se podobá kouli, jež zahrnuje jak lineární, tak cyklické pojetí vývoje, 

zároveň jakoby přesahuje naši představivost, na první pohled. Při těchto otázkách jsem se v 

poslední době setkal s dvěma možnými odpověďmi: je zde určitá smysluplnost, nacházející se 

teď a tady, uprostřed bytí každého člověka a všech dohromady, anebo je zde cíl, tedy začátek 

a konec a po konci nový začátek a tak dále (tento cíl může být také dvojí: jdu-li za sluncem, 

za iluzorním horizontem, nikdy cíle nedojdu, jdu-li však do lesa, jenž je právě na horizontu, 

cíl je nasnadě). Ve skutečnosti jsou tyto odpovědi doplňující se, tvoří naši Odpověď, zároveň 

nám též představují konkrétní příklad dvou protikladů: myšlení Východu, abstrakci, 

iracionalitu, ženský princip a myšlení Západu, konkretizaci, racionalitu, mužský princip. (A 

samozřejmě obojí se prolíná v sobě samém: tak věda Západu vychází od konkrétního poznání 

a dochází k abstraktní teorii.) 

 Otázka cíle, smysluplnosti a náplně života (odkud a kam), je to, co člověk hledá, je to 

výchozí bod, v němž vzniká touha, touha po životě, po lásce a moudrosti. 

 

1.2 Láska k Moudrosti 

 

Veškerá abstrakce potřebuje svoji konkretizaci, tak i předchozí myšlenky a otázky nyní ukáži 

v prostředí, nám nejbližší: ve filosofii. Ještě před časem bych sám vyjmenoval při nejmenším 

tři odlišné významy slova filosofie (ale nejen slova, také pojmu a stavu, jež se skrývají pod 

označením filosofie). Toto je však lenost mysli, anebo částečné poznání. Význam každé věci 

je jediný, to je ona „pravá“ smysluplnost, předurčení všeho dohromady a každého jednotlivě. 

Toto předurčení, vlohy, předpoklady lze přetvořit, pozná-li člověk vždy původní význam. V 

jiném případě se začnou kupit různé významy na sebe, tak jako u našeho slova filosofie - v 

důsledku toho to může někomu zatemnit, zamlžit, znesnadnit cestu o to více. 

 Tedy i filosofie má svůj jediný význam, svoji původní hodnotu. Nyní chápu filosofii 

jako Lásku k Moudrosti. Tato slova jsou jednou z možných interpretací slova filosofie, 

zároveň se jimi předchází absurdním označením jako láska k filosofii a moudrá filosofie. 

Původní význam mne nadchnul svojí jednoduchostí - a pravda je vždy jednoduchá, zahrnuje v 

sobě nesmírný komplex složitostí, zatímco složitost je neschopnost vidět celek, tedy 

jednoduchost, anebo prodlívání ve složitosti, zatímco jen krok od nás je přítomnost 

jednoduchosti -, naznačuje určitou cestu, směřování, pohyb, činnost (totiž „k Moudrosti“), ale 



zároveň i stav, statický a neměnný, rozplynutí se v teď a tady (“Láska“); jednotlivě pak Láska 

představuje veškeré ženské principy a Moudrost veškeré mužské principy; dohromady vidíme 

celek, sjednocení protikladů, onu „filosofii“, jež je Jedním. Zároveň zde nalézám krásnou 

hádanku, posuďte sami: je tedy Láska prvotní, začátkem, zatímco Moudrost na druhém místě, 

cílem; je Láska tím Sluncem, od něhož vše vychází, anebo Moudrost tím Sluncem, k němuž 

vše směřuje; a jsou to dvě Slunce, anebo jedno je přeměněno v Měsíc, jenž odráží zář Slunce? 

 Zde se ukrývá tajemství filosofie, takovéto otázky jsou skutečně filosofické, neboť 

skutečně nadchnou cit (Lásku) a mysl (Moudrost). Tady nalézám život, neboť zde Energie, 

entropie, rozkladné procesy, umírání, nalézá svůj protiklad, svůj cíl, oživení, Informaci: a tak 

vzniká nesmrtelnost jako soulad Energie, hrubo-hmotného těla a Informace, jemno-hmotného 

ducha. Zde je původní filosofie, již může najít každý člověk (nejen odborný filosof), zde je 

nesmrtelnost dítěte, onoho filosofického ideálu. Dítě vůbec upozorňuje a učí nás svojí 

přirozeností, bezprostředností poznání, hloubkou a čistotou úmyslů, tedy schopností poznat 

původní hodnotu věci. V tomto se tedy učme od dítěte; přesto je zde jedna věc, která nás 

odvrátí od cyklického pohybu (od toho, že v určitém věku prozřeme a začneme se vracet k té 

dokonalosti, již jsme jako dítě žili, jíž jsme byli  - nejen potencionálně, ale i aktuálně): dítě 

ztotožňuje nevědomí (to je onen - tolik zveličený a stále přehlížený - hřích, s nímž se rodíme), 

zatímco my směřujeme k čirému bytí, k samotnému vědomí, pochopení všeho se vším, „k 

Moudrosti“. 

 Ještě zařadím, z tohoto mého pohledu, dnešní obor filosofie do souvztažnosti k dalším 

oborům, k vědě a náboženství. Zařazení to je jednoduché - lze jej konkretizovat do nesmírné 

složitosti. Řadím tedy vědu - filosofii - náboženství. Každý obor má svůj vlastní prostor 

působnosti a každý tento prostor se podílí na celku, na jednotném Prostoru. Každý obor tedy 

musí spolupracovat s dalšími, aby dosáhl uceleného a jednotného, poznaného a vědomého, 

pohledu na samotný Život, onen společný Prostor. Vědec vychází z konkrétních věcí, ze 

zřejmých skutečností, z poznání těla a konkrétní převádí v abstraktní. Teolog naopak vychází 

z abstraktního, z podstaty skutečnosti, z poznání ducha a abstraktní převádí v konkrétní (zde 

opět svár konkrétna a abstraktna, ku příkladu: pro mystika je zážitek Boha, tedy podstaty 

skutečnosti, bezprostřední a zcela konkrétní, zatímco z pohledu teologa je tento zážitek 

abstraktní). Filosofie pak tvoří střed, ztělesňuje uměřenost, prohlubuje poznání sama sebe (v 

podání filosofa: poznání sama sebe). Tato jednota trojího, tak jednoduchá, samozřejmá a 

přirozená, pokud je zdánlivě narušena, vyvažuje se jiným způsobem: historie nám dává 

mnoho příkladů. Věda, odštěpí-li se od oborů filosofie a náboženství, vytváří si sama v sobě 

vlastní filosofii a náboženství, jež ji odvádí od samotného vědeckého poslání - sama se štěpí 



(viz zcela zřetelně 20. a současné století: spotřebitel již méně ví, ale více věří v to, že 

rychlovarná konvice bude funkční; zároveň vědecký způsob poznání, zejména Descartova 

metoda, se přenáší do běžného života člověka -- tak tedy nahrazuje poslání filosofie a 

náboženství, nakláněje tak vše do této, vědecké, jednostrannosti). Náboženství, odštěpí-li se 

od oborů vědy a filosofie, vytváří si vlastní filosofii (viz středověká filosofie patristiky a 

scholastiky). Filosofie, straní-li se vědy a náboženství, nárokuje si výsostné postavení, stává 

se „královnou věd“, je dokonce tak drzá, že přebírá vědecké výzkumy a dovoluje si říct své 

posvátné ano či ne, že si dovolí přehodnocovat poznání teologů a mystiků. Zavedeme-li tedy 

tuto jednotu, naznačenou ideou věda - filosofie - náboženství, pak se přiblížíme, ba 

dosáhneme, oné souladnosti a dokonalosti. Tato idea se týká, jak společnosti, tak člověka 

samého: já jsem tvůrce své vědy, filosofie, náboženství; idea se projevuje jak v mikrokosmu, 

tak makrokosmu, jak nahoře, tak dole. 

 

1.3 Filosofie v přítomnosti 

 

Tímto se dostávám - a původní určení (proto před-určení) to nese samo sebou - k pojetí 

filosofie, jež je teď a tady. Toto „teď a tady“ nazývám přítomnost a přítomnost je relativní v 

tom, že vždy zahrnuje určitý úsek minulosti a budoucnosti, jehož velikost závisí na 

pozorovateli, na onom subjektu, individuu - na filosofovi. Bylo by určitě vhodné upozornit na 

iluzornost času, ukázat zároveň na jeho tvář, pokud vůbec tedy tvář má, když jej označuji za 

iluzorní. Čas představuje pohyb Země a Slunce, pohyb Měsíce, planet a všech vesmírných, 

„nebeských“, těles. Potud je takový „čas“ skutečný, tedy skutečný pohyb určitých těles. Pak 

již určuje člověk a přírodní zákony (lze říct Bůh, stvořitel přírodních zákonů), co a jak se za 

tohoto pohybu stane. Jdeme ale dál - chceme totiž nahlédnout onu Lásku k Moudrosti celou, 

ne jen část, ale soulad všech částí - a máme zde další dvojici dobro a zlo. Dovolím si takové 

téma otevřít, neboť v předchozí idee věda - filosofie - náboženství jsme došli také k rozřešení 

toho tématu. Tak pro vědce je „zlé“ mystik, vnucuje-li mu svoji metodu poznání, svoji cestu, 

svoji individualitu, neboť by to vědci bránilo vlastní cestě, vlastnímu vědeckému poznání. 

Naopak je pro vědce „dobré“ spolupráce s dalšími vědci. Nejsme-li však úzkoprsí, dokážeme-

li vidět skutečnost v jeho celistvosti, sjednotit zkušenost a vědomosti v jednotné poznání, pak 

tento vědec společně s filosofem a teologem (jenž je zároveň mystikem) nalézá Dokonalost 

stvoření, světa, bytí, všeho. 

 Každá činnost je před-určena (neboť byla stvořena jako dokonalá dokonalým) ke své 

celistvosti, souladnosti všech svých částí, dokonalosti. Od člověka - filosofa - se očekává, že 



sjednotí protichůdné tendence, vyrovná sílu protikladů, a to aktivně bude hledat střed a také 

jej nalezne, proto onen cíl: uměřenost. Aktivní cestou dosáhneme uměřenosti, jež se svojí 

pasivitou přiblíží - a také se stane - rovnováhou. V tomto také leží příčina toho, proč se vědě, 

filosofii a náboženství v dnešní době nedostává náležitých ohledů (jinak řečeno respektu), 

uznání a úcty (u vědce, filosofa a teologa, u každého v jiné míře a v jiném směru). Přirozenost 

velí hledej a poznávej, ale také nalezni a poznej, uchop, ale také upusť. Ustrnutí na cestě, u 

jednoho z toho - u hledání či nalezení - vzdaluje od  přirozenosti a života. Člověk toto 

intuitivně cítí, a tak se straní vědců, filosofů a teologů, kteří tak nečiní aktuálně. Člověk cítí 

nutnost sjednocení racionálního a iracionálního, konkrétního a abstraktního, aktivního a 

pasivního, mužského a ženského, vědeckého a náboženského, moudrého a láskyplného. 

Vždyť opět si představme: mudrc bez lásky se stává chladným, necitelným, jednostranným, 

odtrženým od života, pro člověka nepoužitelným, neboť naopak svojí necitelností zraňuje a 

nepomáhá; stejně tak teolog s láskou (často označovanou za soucit, neboli sympatii), ale zcela 

zaslepenou, tedy bez moudrosti, se stává rozbředlým, neurčitým, bažinou, v níž se ostatní 

utápí, zprvu možná s radostí, později ale se zděšením ze ztráty své individuality, přeměněnou 

v náboženský fanatismus. Tady začíná náš úkol a Radost, sjednotit protiklady, které mohou, 

ba musí, být jeden větší než druhý, tedy druhý menší než první, zároveň ale z opačného 

hlediska je druhý větší než první a první menší než druhý. Jednoduché a samozřejmé, avšak 

historie opět mluví: vztah Západu a Východu, civilizace a přírodních národů, mužů a žen byl 

charakteristický právě tím, že jedna strana říká já jsem dokonalý (rozumný, vyspělý a 

moudrý) a ty nikoliv. Druhá strana věci: oni jsou dokonalý a my nikoliv již nedosáhne uznání, 

a tak vzniká svár, utrpení, úzkost, nepochopení, zlo a černo světa, které zákonitě vzniká při 

vzdorování přirozenosti života, při boření přírodních zákonů (jiná věc je však přirozený odpor 

a přetvoření či stvoření přírodních zákonů - neboť zde je původní smysluplnost věci 

předpokladem a počátkem pro další počínání). 

 Poslání filosofie pak je nejen v tom, že hledá cestu, ale že ji také nalezne. A nalezne-li 

ji, pak tvoří. Stejně jako člověk, jenž nalezne-li, pozná-li sama sebe, začne tvořit, neboť 

nalezne Dokonalost, Boha. V tomto rozlišujme nejen slova, ale i pojmy a stavy. Filosofie, 

Láska k Moudrosti, má svůj dokonalý a původní význam, své předurčení, své poslání a svoji 

úlohu. Poznáme-li tuto skutečnost, bude pro nás samozřejmostí a přirozeností, Jedno-

duchostí. Poznáme pak, že mnohé, co řadíme mezi filosofii, se filosofii ani zdaleka nepodobá, 

neboť ono ustrnulo buď v hledání, anebo v nalezení, avšak filosofie se skládá z hledání a 

nalezení. Tak jako život, jako příroda: neustálý pohyb a proměna z jednoho do druhého, avšak 

zároveň stálý klid a přítomnost všeho. Filosofie je takto živá. 



 

1.4 Člověk - filosof 

 

Doteď jsem poznával původní význam naší filosofie, nyní bych rád poznal její obsah a formu, 

věnoval se jí samé. Nejen se dívat na Lásku k Moudrosti, ale být Láskou k Moudrosti. 

Ponořím se tedy, tak jsem to dříve udělal se samotnou filosofií, do filosofa. Jaký je předurčení 

nejen filosofa, ale člověka samotného? Odtud vše vychází, zde leží příčiny „našeho“ světa, 

neboť my si jej tvoříme, uskutečňujeme sami sebe, anebo lépe řečeno: uskutečňujeme idey, 

jež v sobě máme, jež jsme v sobě poznali. Proto tolik důrazu na ono „poznej sám sebe“ 

(gnóthi seauton), neboť nakolik poznáš Dokonalosti v sobě, natolik ji poznáš jinde (jak 

nahoře, tak dole), ale také natolik Dokonalého dokážeš stvořit. Ku příkladu naše děti: mají 

dokonalost v sobě, tudíž i okolo sebe (či snad ta dokonalost je vším a jedním, navzdory všemu 

našemu rozlišování), ale jejich schopnost tvoření této dokonalosti se teprve vyvíjí, teprve 

nabývá na svých silách: dítě si musí uvědomit, stát se Vědomím samým, aby tak, jako Bůh 

stvořil ono dítě, ono dítě jako Bůh stvořilo další dítě - Boha. 

 Píši o podstatě člověka jednoduše a také stručně, nikoliv složitě a rozsáhle, ale přeci v 

porovnání se stručností a jednoduchostí nápisu nad vchodem do chrámu v Delfách, „Poznej 

sám sebe“, píši složitě a rozsáhle. Chci říci, že vždy záleží na každém člověku, na kolik 

pochopí tu kterou podstatu, tedy na každém samotném člověku. Avšak dnešní autority a 

systémy filosofie se zakládají právě na tom, že našly mnoho žáků, jejichž cesta poznání byla 

podobná (analogická) - a jak vidíme, zde záleželo na počtu žáků (kvantitě) daleko více než na 

kvalitě učitele (mistra filosofa) - a často se sdílením svých názoru žáci ochuzovali o své 

vlastní samostatné prohlédnutí věci. Zde by též měl dnešní obor filosofie opět pohlédnout sám 

na sebe. (Stejně je tomu u náboženství: teologické systémy zde převládají dodnes, zatímco 

málokterý mystik a jeho učení dosáhne takového uznání.) 

 Úroveň vědomí dnešního člověka -- obyčejně by se řeklo: v dnešní době -- je taková, 

že esoterická učení, kdysi utajovaná a skrývaná, jsou přístupna vědomí dnešnímu člověku i 

aktuálně, nejen potencionálně, a to aniž by byl onen tehdejší esoterik upálen či zneškodněn, 

jak se to donedávna činilo, zneuznán. Pravá věda - filosofie - náboženství, skutečný vztah 

esoterika a exoterika, začíná tam, kde přirozeností a samozřejmostí jsou ohledy (respekt), 

předcházející uznání a úctě. Díky takovému vědomí se mění i vědomí dnešního člověka, tedy 

i filosofa. Použil jsem jména (někdy vnímaného jako pojem či stav) Bůh. Dalo by se o něm 

diskutovat, že? Avšak podstata, jeho původní význam je opět jediný. Věřím, že se člověk s 

druhým člověkem jednou shodne v tom, o jakých citech myslí, ale jaká slova používají: tedy 



člověk může jít svojí individuální cestou, avšak city (prostředek našeho vnímání předem dané 

přírody - přírodních zákonů) a slova (jako symboly, námi daný prostředek vnímání přírodních 

zákonů) mohou být jednotné. A tedy jméno Bůh znamená ono Já Jsem. Přítomnost toho Já 

Jsem je pravé jméno Boha, Dokonalosti. V Bibli často používaná jména jako Hospodin, Pán, 

Bůh jsou právě zjednodušením, jinak přeloženým a jinak pochopeným, jména Já Jsem. Já 

Jsem to Já Jsem. Tato podstata člověka je známa v mnohých učeních Východu, v 

křesťanském učení Západu se vyskytuje také - jen překlady a chápání to zastírá. 

 Pokračujme ale dále, kromě podstaty si uvědomme také předurčení člověka. Člověk 

od přirozenosti tíhne k tvoření. Slovo tvoření bylo dodnes přeneseno spíše do umění, avšak 

umění je jen nepatrným zlomkem tvoření. Tvořit totiž zastihneme kuchaře, jenž se s láskou 

oddává svému dílu, zahradníka, jenž pečuje o kus půdy, matku, pečující o své dítě, také 

vědce, jenž do svého výzkumu dá sebe celého, v neposlední řadě tedy malíře, jenž ze svého 

nitra vynáší na plátno krásy života. Tvoření je tedy činnost, jíž se projevuji já, a to celý, se 

všemi svými částmi, se srdcem a mozkem. Právě pro svoji tvorbu potřebuji poznat sám sebe, 

neboť čím dokonalejší poznání, čím více objevení Dokonalosti ve mně, tím více Dokonalosti 

v mém díle: v mé tvorbě. A v tomto se člověk podobá ze všeho živého právě dokonale Bohu, 

neboť jako Syn objevuje Otce, aby se takovým Otcem sám stal a stvořil život svého Syna.  

 K tvoření intuitivně tíhne každý člověk, záleží však na tom, nakolik bezprostředně je 

spojen on jako člověk (mikrokosmos) a Příroda (makrokosmos) a nakolik bezprostředně tvoří. 

Z tohoto hlediska se mi zdá, že matka a otec, pečující o své dítě, než malíř, věnující se svému 

obrazu, i když jsou na stejné úrovni vědomí, tvoří daleko více podobající se Bohu. A spojil 

jsem v tomto případě hned několik věcí: matka a otec, narozdíl od malíře, tvoří společně, tedy 

každý sám stejně jako onen malíř, ale navíc společně, nad to však spojují protiklady 

makrokosmu; jejich stvoření je o to bezprostřední, že je stejně tak dokonalé jako oni sami, 

jejich stvoření je dítě, zatímco malíř dokáže obrazu vtisknout jen určité aspekty, části celku, i 

když obraz žije, nad to malíř vytrhl kus přírody, aby si zhotovil plátno, barvy a štětec. A jak 

velice je důležité, aby matka a otec byli také filosofy, neboť právě oni formují tělo a ducha 

nového člověka. Snad je také nad Slunce jasné, nakolik člověk vychází z Přírody 

(mikrokosmos z makrokosmu) a Příroda z člověka (makrokosmos z mikrokosmu). 

 

1.5 Cesta k původní filosofii 

 

Tímto náhledem na lidské poznání, na člověka, vzniká nový obraz života. Život je stále 

stejný, stále se proměňuje, již stvořené je v rukou stvořených, mezi nimiž Dokonalosti 



podobný člověk (zatímco jiná stvoření jsou dokonalá vždy v určitém aspektu, tedy pohledu, v 

jedné své části), jehož pohled, který vychází z vědomí, se mění: proto je obraz života tolik 

proměnlivý. Opět po takovém uceleném obrazu života touží a intuitivně jej hledá každý. V 

dnešní době tomu odpovídají, Západem znovuobjevené, alternativní medicína, alternativní 

školství, alternativní způsob života. Tyto a další alternativy, tedy „volby ze dvou možností“, 

mají jediný smysluplný cíl: celostní pohled na člověka, školu, život. Často se člověk 

Západního myšlení nadchnul Východním myšlením, aby nakonec tyto dva světy, dva obrazy 

života, spojil dohromady. V tomto procesu propojování Západu a Východu (a opět si lze zde 

dosadit dvě řady principů a protikladů) tkví hluboká filosofie. Snad dokonce právě toto je 

filosofie, zatímco ulpívání na jednostranných pohledech na život v pojetí nejrůznějších 

„filosofů“ je přímou cestou do hluboké propasti. 

 Co se konkrétně týče filosofie, lze vzpomenout šamanismus, hermetismus, magii, 

alchymii, různá esoterická učení, antroposofii, hnutí New Age. Tyto směry, ačkoliv a právě 

proto, že se to zdá na první pohled absurdní a iracionální, v sobě skrývají onu odvrácenou 

stranu mince, na niž se Evropa v minulosti odmítla dívat, ba i podívat. Ovšem jedná se o 

směry v jejich původním významu, jedině v původním významu se totiž skrývá ucelený a 

souladný pohled na život člověka a přírody. Zkreslení, která přišla později, tak zvaně 

„časem“, tedy změnou vědomí, jsou obdobná tomu, jak zdegradovalo vědomí té Já Jsem 

přítomnosti na Boha, Pána anebo dokonce Hospodina, jakéhosi nebeského Hospodáře. 

 Samozřejmě, že dnešní praktikovaná - či snad lépe říct teoretizovaná? - filosofie může 

pokračovat dále. Myslím si však, že časem sama odpadne jako seschlá větev. Láska k 

Moudrosti bez Lásky je holou Moudrostí, která sama o sobě je právě tvrdá, aktivní, vzdušná, 

avšak aniž by znala svoji měkkost, pasivitu, zemitost: taková Moudrost je jako stavění 

vzdušných zámků, avšak my potřebujeme tyto vzdušné zámky uskutečnit tady a teď, na Zemi 

pomocí Nebes, stavět na Lásce společně s Moudrostí. Materialismus a idealismus jsou dva 

principy, dva póly, jež musí souladně hrát hru života. 

 Toto spojení Lásky a Moudrosti, jakožto Láska k Moudrosti, otvírá dvířka, za nimiž je 

život ve své původní podobě, takový, jaký jej mnoho lidí intuitivně cítí. Na počátku cesty k 

těmto dvířkům je uvědomování, samotné Vědomí, jež se zde snažím ukázat z mého pohledu. 

Abychom prošli dvířky, je nutné najít uměřenost, spojit všechny síly v Jedno, udržet naši 

teorii a praxi jednotnou. Kdo projde těmito dvířky, shledá, že mnoho z dnešních tak zvaných 

problémů, je iluzí, a že již ke všemu má řešení: jedna otázka souvisí s druhou a ta s další a 

další až se kruh, spirála či koule uzavírá. Veškeré otázky jsou vázány jedna na druhou: 

zodpoví-li si kdo jednu jedinou s Dokanalostí člověku vlastní, nalezne i veškeré ostatní. 



Říkám s Dokonalostí člověku vlastní, ano. Ona Dokonalost je člověku přirozená, avšak není u 

něj normální. Je potencionální, nikoliv aktuální. Ovšem přirozenost vychází ze samotného 

života, kdežto normy stanovující normálnost toho kterého jevu vychází z člověka, a přiznejme 

si, že často z člověka, jenž velice málo sblížil malost mikrokosmu a velikost makrokosmu. 

 Láska k Moudrosti od nás vyžaduje nadlidský výkon, totiž božský, ovšem právě v 

tomto smyslu, nikoliv „nadlidský“ v prostém chápání. Božské tvoření, božská filosofie, 

božský život jsou božské právě v tom, že jsou ucelené a jednotné právě vědomě, a 

samozřejmě že spějí k Dokonalosti, k té přítomnosti Já Jsem, k Jednu. Takovýto nadlidský 

výkon vyžaduje poznávat, ale také poznat Sám Sebe. Je pravděpodobné, že při poznávání a 

přehodnocování zjistíme, že naše ne-jednota vznikala už v samotných našich kořenech: totiž 

křesťanství v pojetí Ježíše není tím, co se dochovalo, a řecké myšlení v pojetí prvních filosofů 

není tím, co se dochovalo. Jednoduše: zatímco Ježíšova teorie a praxe jdou ruku v ruce, tak 

teorie církve se vzdaluje Ježíšově teorii a oč víc se pak její praxe vzdaluje této rádo by teorii. 

 Kdybych měl být alespoň nyní stručný a jednoduchý, pak své dosavadní poznání 

vyjádřím třemi myšlenkami - ta čtvrtá sjednocuje všechny předešlé. Úkolem původní filosofie 

je uvědomit si, poznat, sjednotit a odtud vycházet, žít, tvořit. 

 Poznej Sám Sebe. Cesta Lásky k Moudrosti. Zpět k Původním Pramenům. Přítomnost 

toho Já Jsem. 

 

2.1 Úvod k filosofii Anastasie 

 

Filosofii - lépe a výstižněji mi však teď zní: Lásku k Moudrosti -, kterou jsem výše představil 

tak, jak ji vidím, prohlubuje a dokonale zasazuje do života Anastasie, z knih Vladimíra 

Megreho. Dovoluji si zde mluvit v souvislosti s Anastasií především o filosofii, ačkoliv vím, 

že její vliv a pohled na věc zasahuje hluboko do všech vědních oborů, do náboženství a 

především do podstaty života samého. Zároveň, nakolik je mi známo, to je první představení 

této svérázné filosofie v české filosofické veřejnosti. Proto se nevyhnu určitému úvodu, jenž 

každého čtenáře alespoň trochu zasadí do kontextu a osvětlí tuto tématiku. 

 Knihy ze série Zvonící cedry Ruska vychází od roku 1998, zatím poslední díl vyšel v 

dubnu 2005. Jejich autor Vladimír Megre, zprvu ruský podnikatel vypráví o svých zážitcích, 

rozhovorech a myšlenkách pocházejících od Anastasie, s níž se seznámil na jedné ze svých 

obchodních cest. Anastasia žije v sibiřské Tajze, bez jakýchkoliv výdobytků Západní 

civilizace, v dokonalé harmonii s veškerou přírodou, mající přístup k původní a dokonalé 

moudrosti. Bylo by snadné zařadit ji svojí hloubkou vhledu vedle postav jako jsou Gautama 



Siddhártha, Ježíš. Podstatnými rozdíly mezi vlivem Anastasie a jmenovaných je 

bezprostřednost jejího působení (knihy zatím přeloženy do jedenácti jazyků), tím pádem 

odbourání esoteričnosti a utajenosti učení. 

 Knihy jsou psány beletristickou formou a zařazují se mezi tak zvanou duchovní či 

esoterní literaturu, ačkoliv se zásadně dotýká všech sfér dnešního společenského života. 

Knihy jsou hodnotné nejen samotnými myšlenkami, moudrostí původních pramenů, ale také 

citem, nadšením a touhou, jež v čtenáři vzbuzují a přímo vybízejí ke konkrétním činům, k 

tvoření. Nad to všudypřítomná logika nabádá k vlastnímu myšlení, sebereflexi svého života a 

přinejmenším k sókratovské indukci, postupu od konkrétních životních zkušeností k 

abstraktním zákonitostem života. Jazyk, jímž Megre píše, je jednoduchý a zůstává přístupným 

pro odborníka, tak i člověka prostě smýšlejícího. Právě Megre a Anastasia jsou v centru naší 

pozornosti, vedou živý dialog, jenž je nezkreslený a vyvíjející se; zároveň ztělesňují dvě 

protikladné tendence, dva různé světy myšlení: spíše materialistický a velice produchovnělý, 

přibližující se obyčejnému chápání dnešních lidí: „Na rozdíl od nám známých lidí s 

neobvyklými schopnostmi, kteří se obklopují aureolou tajemností a výjimečnosti, ona se stále 

snažila vysvětlit, otevřít mechanizmus svých schopností, dokázat, že v ní není nic 

nadpřirozeného, že je člověk, žena a stále mě prosila to pochopit.“ 1 

 Přítomnost citu zde hraje důležitou roli v tom, že myšlenky nevisí jaksi ve vzduchu, 

ale padají do úrodné půdy. Těžkopádné a suchopárné filosofické, ale i vědecké a teologické 

spisy právě v tomto směru ztrácí, neboť je na čtenářovi, aby doplnil myšlenku o emoci, 

informaci o energii, jež jedině společně dokáží měnit vědomí, o což především filosofii, vědě 

a teologii jde. Anastasia zde překládá určitou filosofickou koncepci, 2 určitý systém, avšak 

nevykládá jej přímo, jak jsme zvyklí, nýbrž tématicky a po částech, aby člověk z dnešní 

civilizace dokázal přeměnit svůj život tak, jak si bude přát, zároveň tak, aby měl jasný cíl a 

viděl ve věcech smysluplnost, aby se nejen uskutečňoval, ale hlavně tvořil a poznával 

celistvost bytí, sama sebe, Boha. Dialogy často naráží na Megreho tvrdohlavost, opatrnost v 

tom, vzdát se vědecky dokázaných, zdánlivě racionálních a logických názorů, dává čtenáři 

prostor samostatně dojít a pochopit, co Anastasia se vší samozřejmostí a jednoduchostí 

předkládá: „Anastasiin tvůrčí potencionál je všeobecný, a ne čistě individuální dar Boží, dar 

Přírody. My všichni a každý zvlášť jsme spojení s Vesmírem.“ 3 

                                                 
1 MEGRE, Vladimír. Zvonící cedry Ruska. Kniha první. Anastasia. Praha: Valentýna Lymarenko-Novodarská. 
ISBN 80-238-5578-6. S. 37. 
2 Kniha pátá. Filozofie života. S. 132-157. 
3 MEGRE, Vladimír. Zvonící cedry Ruska. Kniha druhá. Zvonící cedry. Praha: Valentýna Lymarenko-
Novodarská 2000. ISBN 80-238-7131-5. S. 6. 



 

2.2 Bůh 

 

Filosofie, která hledala a těžce nacházela odpovědi, zdali vůbec, filosofie hodnotící svět jako 

nízký, hříšný, nedostatečný, člověka jako bídného červa, anebo popírající existenci boha, se 

zde rozplývá pod září jasných tezí, jež následují či předcházejí argumenty, vycházející z 

praktického života. Pojetí Boha a vztah člověka s Bohem zde dostává konkrétní podobu: 

„Nemá sobě rovné! Je jediný! Ale chce komunikovat. Chce, aby jej chápali, milovali, jako 

miluje On.“ 4 

 

První myšlenka, první slovo bylo u Stvořitele. Jeho myšlenky žijí dodneška, 

neviditelně nás obklopují a zaplňují vesmírný prostor, odrážejí se v materiálních 

živých tvorech, stvořených pro toho hlavního, pro člověka! Člověk je dítě 

Stvořitele. A jako každý z rodičů, On nemohl přát svému dítěti méně, než měl 

sám. Dal mu všechno. Dokonce víc! Dal mu svobodu volby. Člověk může tvořit a 

zdokonalovat svět silou své myšlenky. Jakákoliv myšlenka, vyprodukovaná 

člověkem, nikam nemizí. Pokud je světlá - zaplňuje světlé prostranství a staví se 

na stranu Světlých sil, pokud temná - na protější stranu. I dnes může každý člověk 

využít jakoukoliv myšlenku, kdykoliv vyprodukovanou člověkem nebo 

Stvořitelem. 5 

 

Dívá se na Své děti a ty jenom volají: „Milujeme Tě, jenom nám ještě dopřej Své 

milosti. Jsme Tví otroci, jsme slabí a nerozumní, jsme hloupí, pomoz nám, Pane.“ 

 Copak se tak mohou chovat tvorové podobní Bohu? Co může rodičům způsobit 

větší bolest, než bezmocné sténání jejich dětí? Proto se u vesmírných bytostí 

objevily pochybnosti o dokonalosti Božích výtvorů. 6 

 

I celá země by mohla být vlastí pro každého člověka, žijícího na ní a všechno 

existující ve vesmíru by mohlo laskat člověka. Ale pro to je třeba všechny aspekty 

bytí spojit do jediného potřebného bodu. Ten bod pojmenovat svou vlastí, sebou v 

něm vytvořit Prostor Lásky. Všechno, co je nejlepší ve vesmíru, s ním bude 

                                                 
4 Tamtéž, s. 42. 
5 Tamtéž, s. 7. 
6 MEGRE, Vladimír. Zvonící cedry Ruska. Kniha sedmá. Energie života. Praha: Valentýna Lymarenko-
Novodarská 2000. ISBN 80-903302-2-3. S. 39. 



kontaktovat. S prostorem vlasti tvé. Prostřednictvím tohoto bodu sebou budeš 

pociťovat vesmír. Vlastnit nepředstiženou sílu. O tom budou vědět v jiných 

světech. A všechno ti bude sloužit, jak to chtěl náš Stvořitel, Bůh.7 

 

2.3 Člověk 

 

Konkrétnost a srozumitelnost předurčení člověka: „Společné tvoření a radost pro všechny z 

jeho pozorování.“ 8 přináší do života nový druh energie, přenáší člověka rázem do jiné úrovně 

vědomí. Nepřechází zde nic v dogma, nýbrž naopak člověk je veden k samostatnému 

poznávání, k pronikání do božské řeči: „Dívej se kolem. Viditelné výtvory jsou mé 

materializované myšlenky a touhy. Svou materiální úrovní bytí vždy můžeš s nimi 

komunikovat.“ 9 Vlastním poznáním člověk nabude sebedůvěry a odhodlání k dalšímu tvoření 

sama sebe, ale i prostoru kolem sebe, začne přetvářet a vytvářet vztahy, považuje každého a 

každou věc za cíl, nejen za prostředek: „Ty rostliny, s kterými je konkrétní člověk v přímém 

kontaktu, vytvářejí pro něj Prostor skutečné Lásky. Té Lásky, bez které život na Zemi není 

možný.“ 10 Samotná Příroda je dílem stvořitele, jenž je ztotožněním dokonalosti samotné, 

proto ta výzva a úcta k ní, návrat našeho těla do přirozeného prostředí. Příroda je konkretizací 

božských myšlenek: „Tu spolu sedíme pod stromem... Kdo může vymyslet dokonalejší 

mechanizmus, než je tento strom?“ 11 

 Anastasiina koncepce pojímá život jako celek: ontologické stanovisko vychází od 

člověka, jenž je ovšem pochopitelný pouze v kontextu s Bohem a s Přírodou. Konflikt 

idealismu a materialismu, křesťanského Otce na nebesích a antické bohyně Země, Gaie, 

platónského úniku do světa ideí a popírání jejich existence je zde vyřešen se vší 

jednoduchostí:  

 

[...] V celém vesmíru jen Bohu jedinému a synovi Boha - člověku - přísluší 

tvoření. 

 Počátkem všeho je Boží mysl. V živé hmotě je Jeho touha přetvořena. I 

lidskému konání nejdřív předchází myšlenka a touha. 

 Všichni pozemští lidé mají stejné možnosti tvoření, ale lidé své možnosti 

                                                 
7 MEGRE, Vladimír. Zvonící cedry Ruska. Kniha čtvrtá. Stvoření. Praha: Valentýna Lymarenko-Novodarská 
2000. ISBN 80-238-9397-1. S. 144. 
8 Tamtéž, s. 34. 
9 Tamtéž, s. 39. 
10 Kniha druhá. S. 35. 
11 Tamtéž, s. 170. 



využívají různě. I v tomto je člověku dána úplná svoboda. Svoboda je dána!.. 12 

 

Zde opět těsně souvisí, vzájemně na sebe navazují, gnoseologická hlediska s ontologií. To, že 

jsem člověk (mikrokosmos), jenž v sobě přesně zobrazuje, jenž se přesně podobá světu - 

přírodě (makrokosmos) je dáno dokonalým Duchem, zvaným jinými mysliteli Jedno, 

Absolutno, Bůh. Mým úkolem, jsem-li takový člověk, je poznat každičkou část tohoto řádu 

(kosmos), abych byl schopen tvořit, stejně jako já jsem byl stvořen oním Duchem, abych 

dosáhl kvalitou i kvantitou Ducha. 

 

V celém vesmíru není bytost, která by se mohla vyvíjet lépe než člověk a mít větší 

svobodu. Všechny jiné civilizace se sklánějí před člověkem. Nejrůznější civilizace 

mají schopnost se vyvíjet a zdokonalovat se jen v jednom určitém směru a jsou 

nesvobodné. Velikost člověka je pro ně nepochopitelná. Bůh - velký rozum - 

stvořil člověka a nikomu nedal víc než jemu... 13 

 

Člověk, jeho podstata a poznání, předurčení a svoboda, jež jsou počátkem filosofie, zde 

nabývá konkrétní podoby. Abstraktní „člověk rozumný“ je zde konkretizován a náhle je 

filosofujícímu vše jasné: jsou probuzeny jeho emoce, nejen mysl (cítění a rozumění):  

 

Nejdůležitější odlišnost člověka od všech bytostí je v tom, že člověk je nadán 

schopností tvořit svými myšlenkami přítomnost a budoucnost, vytvářeje formy a 

obrazy, které se posléze materializují. Budoucnost je závislá na jasnosti, 

harmoničnosti, rychlosti myšlenky, čistotě úmyslů Člověka-Tvůrce. A v tomto 

smyslu je Anastasia - bohyně. 14 

 

2.4 Příroda 

 

Zůstává však pravdou, že knihy Zvonících cedrů Ruska nejsou především filosofické, tedy na 

prvním místě určené odborným filosofům. Jsou určené každému, a proto se snažím seznámit i 

naši filosofii s tímto pramenem. 

 To, čemu se filosofie minulosti vyhýbala je právě praktický život, a ačkoliv mnoho 

                                                 
12 Kniha čtvrtá. S. 9. 
13 Kniha první. S. 132. 
14 Kniha druhá. S. 151. 



filosofických koncepcí před tímto varuje a obrací se k praxi, převádí vlastní teorii v žitou 

praxi, málokdo dokázal navrátit praktickému životu jeho plnou moc. 

 Zatímco takový filosof minulosti se snaží o abstrakci svých zážitků, o jejich zveřejnění 

a i širší diskusi, méně pak o naplnění svých představ, o dokonalé poznání a uskutečnění sama 

sebe, tak člověk podle Anastasie - a především přeci ona sama -, tvoří bezprostředně sám sebe 

a pro sebe samotného, aby dostál svobodné vůli, jež mu byla dána, aby dokázal i v praxi, že v 

něm je Bůh. 

 Způsob, pomyslná cesta, jak se dostat k tomuto cíli, k poznání a uskutečnění - 

uskutečnění ovšem, které se svojí plností až přeplněností mění v nové stvoření - je více než 

filosofický. Ony celostní pohledy na skutečnost, jež ku příkladu spojují určité planety s 

příslušnou flórou a faunou, částí lidského těla, dnem, emocí, principem, tyto pohledy 

potřebují mohutný vhled do podstaty skutečnosti, potřebují jednotnou mysl, která dokáže 

analogicky a logicky poznávat. A právě k logickému myšlení vyzývá Anastasia neustále. 

Každý poznatek musí být niterně zažit, přijat mnou samým. Onen příklad mystiky, jehož 

bezprostřední a konkrétní zážitek Boha je pro teologa ponořeného do knih velice abstraktním, 

je namístě: každá teorie a abstrakce musí být niterně přijata. 

 Příkladem tomu může být doporučení, jak se stravovat: „Jez, jako dýcháš.“ 15 Oproti 

literatuře, která se tomuto tématu věnuje, se postaví jednoduchá moudrost. Vrcholně 

filosofická. Za ní se skrývá cesta, jež se dá popsat nesmírně složitě a obsáhle: všežravec, 

vegetarián, fruktarián, dýchavec. Lze ji chápat ale také duchovně, nejen tělesně. A lze ji 

chápat též uceleně. 

 

Původně se rychlost mysli člověka velmi blížila rychlosti Boží mysli a za určitého 

způsobu života se mohla zvětšit a převýšit ji. Alespoň tak si to přál náš Rodič. 

Pokud by rychlost mysli dosáhla Boží, člověk by mohl tvořit živý harmonický 

svět na jiných planetách. 16 

 

V podmínkách způsobu života technokratické společnosti je, Vladimíre, lidská 

mysl uvězněná, zotročená hranicemi a podmínečnostmi tohoto světa. 

Technokratický svět může existovat pouze za podmínky likvidace svobody lidské 

mysli, jejího zotročení a pohlcení energie lidské mysli. 17 

                                                 
15 Kniha sedmá. S. 56. 
16 Tamtéž, s. 42-43. 
17 MEGRE, Vladimír. Zvonící cedry Ruska. Kniha pátá. Kdo vlastně jsme? Praha: Valentýna Lymarenko-



 

Zde jsem došel k velikému tématu těchto knih, k myšlence, která se právě obrací k praxi, ke 

každodennímu životu, konkretizuje veškeré teorie a ideály a v neposlední řadě řeší problémy 

dnešní civilizované a technokratické společnosti. 

 Tato idea je jednoduchá a dokonalá: Rodová osada. Pokusím se ji něco málo 

konkretizovat, ovšem vztah k ní a vůbec všechny detaily a právě konkrétnosti si musí najít 

každý sám - to ale patří k podstatě života: každý má svoji cestu poznání, pochopení, má svoji 

svobodnou vůli. 18 

 Jádrem takové Rodové osady je každý jeden hektar půdy, jež je ve vlastnictví jedné 

rodiny. Ta zde tvoří svůj malý ráj: zahrada, v níž je obytný dům, odráží mikrokosmos 

člověka, může být zcela svébytná, samostatná a dokonalá.  

 Rodina na svém rodovém statku, vedle dalších devadesáti devíti takových statků, 

nepodléhá civilizačním obtížím dneška. Je zde zaručeno fyzické zdraví (čistota a svěžest 

vody, vzduchu a jídla), emocionální zdraví (rodina se věnuje skutečně sama sobě a potřebám, 

jež slouží jen a jen jí, není otrokem jako člověk v civilizované společnosti, jenž běží za 

neznámým cílem, anebo cílem, jenž neprospívá jeho individualitě; navíc společnost dalších 

osadníků nabízí skutečné pochopení a vztah člověka s člověkem), duchovní zdraví (zde je 

skutečný Prostor Lásky; klid na vlastní kontemplaci, možnosti pro filosofické úvahy, původní 

a přirozené prostředí pro vědecké poznání). 

 Velice stroze a prostě jsem ve dvou odstavcích naznačil, co se odvíjí v zatím osmi 

knihách. A ani osm knih nestačí člověku, jenž je spalován touhou, aby uskutečnil - aby stvořil 

svůj prostor, v němž může žít on, ale i jeho děti. Takový člověk neustále proniká do podstat 

samotné Přírody, aby do nich pronikl, aby smysluplně naplnil svůj Cíl. 

 V idee Rodového statku, stejně jako v dalších ideách Anastasie, se spojují všechny 

části celku. Ku příkladu krátký výčet příčin strádání, ať fyzického, duševního či duchovního, 

vnitřního či vnějšího, vědomého či nevědomého, zahrnuje v sobě poznání několika vědních 

oborů, esoterických metod, jež se snaží najít řešení; nad to - abych rozradostnil svoji 

filosofickou duši - si lze všimnout výstižnosti a jednoduchosti formulace („nedostatek 

blízkého a vzdáleného cíle“), jenž zachycuje onu zdánlivou komplikovanost sloučení 

Východní smysluplnosti teď a tady a Západní tendence jít odněkud a někam, mít svůj počátek 

a cíl. 

                                                                                                                                                         
Novodarská 2000. ISBN 80-903302-0-7. S. 87. 
18 Kniha osmá, první část. Zákon Ruska o rodových statcích vytvářených ruskými lidovými poslanci všech 
úrovní (projekt). S. 188-198. 



 

Je několik hlavních příčin nemocí lidského těla: jsou to zhoubné city, emoce, 

umělý způsob výživy a umělost jejího složení, nedostatek blízkého a vzdáleného 

cíle, nesprávné chápaní své podstaty a svého předurčení. Velmi úspěšně mohou 

tělesným nemocím čelit pozitivní emoce, mnohé rostliny, přehodnocení své 

představy o podstatě bytí a předurčení... 19 

 

Jako tečku k tomuto skromnému úvodu do filosofie Anastasie (ovšem této filosofie, jak ji 

chápu a zde předkládám já) zvolím následující text, sice plný emocí, avšak emocí, jichž by i 

filosofie měla být plná. Emoce jsou totiž součástí života, stojíce uprostřed jako člověk, duše, 

filosofie mezi Nebem (naším Otcem) a Zemí (naší Matkou), duchem a tělem, vědou a 

náboženstvím. 

 

Byly nesmělé pokusy, a proto nevýznamné. Nikdo si jich ani nevšiml. Nikdo ještě 

nemluvil tak, jako ona. Lidská srdce nevnímala ještě ničí slova s takovou 

připraveností a radostí. A ještě nikdy žádná filozofická koncepce tak 

nepřitahovala lidi. Její ale přitahuje. Vítězí nad tmou odvěkých teorií. 20 

 

3 Vzkříšení filosofie 

 

Na závěr přeci jen zmíním to, co mi může být vytýkáno v první řadě. Zmiňuje se zde o jedné 

filosofické koncepci, o jednom úhlu vidění světa a se samozřejmostí ji považuji za 

jednoduchou a dokonalou. Ano. Zároveň zůstávám přístupný ke všem dalším, minulým či 

budoucím, koncepcím. Jsem si dobře vědom relativity poznání každého z nás. Pochybnosti 

mnou zmítají více než dost, ale určitá míra přesvědčení mne drží pohromadě. Jednoduše: 

neuzavírám se, ani nehodlám svůj názor hlásat jako jediný možný a pravdivý. 

 Předkládám zde ale filosofii k vašemu - nejen mému a snad i našemu - zvážení, ale 

také procítění. Jedině tehdy může být Idea, obsahuje-li Energii a Informaci, jež spojuje 

svobodná vůle - Člověk. 

 Hnacím prostředkem člověka je touha. I filosof touží po moudrosti. Bájný pták Fénix 

je spalován touhou a díky ní povstává ze svého popela, díky touze se opět zrodí, touha vzkřísí 

život. A tuto touhu chci vnést do dnešní filosofie, vzkřísit filosofii. 
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Resumé 

 

Autor v textu předkládá své hledání a nalezení  původního významu filosofie. V první části 

textu ukazuje, že je nejen možné, ale také uskutečnitelné, aby filosofie byla naplněna 

přirozeností, jednoduchostí a dokonalostí, zároveň aby určitá míra přesvědčení o svých 

stanoviscích byla vyvážená pochybnostmi, aby teoretické poznání mělo svoji odezvu v praxi. 

Východiskem je nalezení jednoty veškeré mnohosti, dosažení uměřenosti (sófrosyné), a to 

prostřednictvím Poznání Sama Sebe, Lásky k Moudrosti (filosofie) a poznání moudrosti 

Původních Pramenů. V druhé části textu autor seznamuje odbornou filosofickou veřejnost s 

filosofickou koncepcí Anastasie, předloženou v knihách Zvonících cedrů Ruska, jejichž 

autorem je Vladimír Megre. Cílem tohoto textu je uvědomit si smysluplnost a cíl života, 

člověka, tedy i filosofie. 

 

Resümme 

 

Der Autor legt seine Suche und Findung der ursprünglichen Bedeutung des Wort Philosophie 

vor. In der ersten Teil des Texts zeigt er, dass es nur nich möglich, aber auch ausführbar ist, 

die Philosophie mit der Naturell, Eingängigkeit und Vollkommenheit zu erfüllen, zugleich das 

bestimmte Maß der Überzeugung und die Zweifel, teoretische Erkenntnis und praktische 

Tätigkeit auszugleichen. Der Ausgangspunkt sind die Findung der Einheit aller Vielheit, die 

Besonnenheit und Klarsichtigheit (sofrosyne). Das Ziel erreichen wir mittelst des Erkennen 

Sich Selbst (gnothi seauton), der Liebe zur Weisheit (philosophie) und des Erkennen der 

Weisheit der Ursprünglichen Quell. In der zweiten Teil des Texts benarichtigt der Author die 

philosophische fachliche Öffentlichkeit von der philosophischen Konzeption Anastasia, die in 

den Bücher Der klingenden Zedern Russlands von Vladimir Megre vorgelegt ist. Das Ziel 

dieses Text ist die Bewusstheit der Sinnvollheit und des Ziel des Leben, Mensch, also der 

Philosophie. 


