
SVĚT SE HNUL 
 

 
Svět se hnul. Průvodní znaky můžeme vidět všude okolo nás. Jak ty zřejmé, 
například v podobě nejrůznějších ekologických příhod a vzrůstající a již 
nepokryté vzpoury přírody, tak i ty na první pohled nenápadné: zvýšený 
výskyt růžové barvy, úbytek buchet s jahodovým džemem, mraky zcela 
přestaly vytvářet podobu králíka, atd.  Není snadné tyto znaky správně číst a 
pospojovat. Důkazem budiž různé více či méně nesmyslné interpretace, 
které znáte z filmů či z denního tisku.  

Svět se hnul a my jsme to již delší dobu tušili. Aniž jsme zcela přesně věděli proč, provedli jsme 
několik ne zcela vědomých, ale o to možná správnějších kroků. Nyní se nám podařilo rozluštit 
sdělení, které se za těmito znaky skrývá. Domníváme se, že nastal okamžik, kdy je nutné vás 
s tímto sdělením seznámit. Nebudeme vás balamutit, nejsou to dobré zprávy. Podle všech 
dostupných indicií se čas Homo sapiens (i všech dalších homo) patrně naplnil.  
 
První setkání - iniciace 
Svět se hnul a my jsme si uvědomili nutnost zásahu. Spíš podvědomě jsme svolali první setkání. 
Pomocí kombinace speciálních barev a osvětlení jsme hledali vhodné členy do společné volně 
propojené organizace. Dále proběhlo ještě několik nesmělých pokusů, jak pouze tušenou blížící se 
hrozbu ošálit. Mnozí z vás si možná vzpomenou na zaklínání a další šamanské kousky jednoho 
nejmenovaného umělce. Tyto pokusy musely nutně selhat.  
Svět se hnul a my musíme přiznat, že až toto první setkání nám dalo si skutečně uvědomit a 
zároveň přiznat své pravé poslání, důvod proč naše firma vůbec vznikla.  
 
Druhé setkání – prosévání a první kroky 
Při druhém setkání jsme byli již o něco znalejší. Náš pocit skutečného stavu věcí se dramaticky 
přiblížil jistotě. (A to nejen proto, že buchty s jahodovým džemem už prakticky vůbec nebyly k 
sehnání). Pomalu jsme začali tvořit síť podobně smýšlejících společností a lidí, kterou jsme 
nenáhodně skládali a stále skládáme z vybraných organizací nám blízkých. Jejich zástupce, tedy i 
některé z vás, jsme byli nuceni kvůli sílícímu podezření z infiltrace naší sítě prověřit nově 
vyvinutou karmasondou maskovanou jako hibernační přístroj. Ne všichni prošli, a tak museli být 
ze svých organizací odstraněni. Následně jsme se pokoušeli společnými silami vytvořit zvláštní 
hextopografické otisky jemnohmotné reality vzniklé na první pohled náhodným posouváním 
oblých kamenů po ledové ploše. Vzniklé sdělení není stále ještě zcela přesně dekódováno, ale vše 
ukazuje jedním směrem: Svět se hnul. 
 
 
Třetí setkání - kontakt 
Svět se hnul a my se musíme hnout rovněž, protože nechceme svůj osud ponechat v rukou 
náhody. Možná nejsme jediní, kdo si tuto obtížnou situaci uvědomuje. Nemůžeme však i nadále 
žít v iluzi, že TO za nás někdo vyřeší. Víme toho stále velmi málo. Něco však přece. Víme kolik 
nám zbývá času. The big bada bum, the big re-birth, el grande cambio, 
zkrátka hnutost grandiózna nastane podle všeho s koncem dlouhého počtu 
Mayského kalendáře v prosinci roku 2012. Do té doby, přátelé, potřebujeme 
přijmout zásadní opatření. Nastal vhodný čas k dalšímu setkání. 
Potřebujeme se otevřeně poradit, navrhnout další postup, učinit další kroky. 
Ukončili jsme budování první části tajné podzemní základny a potřebujeme 
se znovu se všemi setkat.  
 
Očekáváme váš příchod…  
 
          
 

 


