
SVĚT SE HNUL 
 

 
Svět se hnul. Průvodní znaky můžeme vidět všude okolo nás. Jak ty zřejmé, 
například v podobě nejrůznějších ekologických nehod 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.   
 
Svět se hnul a my jsme to tušili již nějaký čas.  V uplynulých letech jsme 

zorganizovali dvě setkání abychom se pokusili přiblížit k pravdě.  Během prvního setkání jsme se 
pomocí kombinace speciálních barev a osvětlení pokoušeli identifikovali vhodné členy do 
společné organizace. Při druhém setkání jsme byli již o něco znalejší. (A to nejen proto, že buchty 
s jahodovým džemem už prakticky nebyly k sehnání). Pokoušeli jsme se společnými silami 
rozšifrovat zvláštní topografické mapy vzniklé na první pohled náhodným posouváním kamenů po 
ledové ploše. Sdělení ukazuje jedním směrem: Svět se hnul. 
 
Paralelní světy bují… 
Svět se hnul a vy se patrně a správně ptáte jak. Inu tak, od počátku věků nekontrolovatelně bujely 
paralelní světy. V jednom okamžiku dosáhl jejich počet kritické hranice, za kterou se rozběhl 
obrácený proces. Světy se začaly opět spojovat. Čím rozdílnější světy byly, tím obtížnější byl 
proces spojení a tím dramatičtější byly i průvodní jevy a následky. A právě tyto průvodní jevy ve 
své otevřené i víceméně skryté formě můžeme pozorovat nyní my.  
Náš svět tímto procesem již nejednou prošel. Zmínky o těchto akvizicích můžeme číst v mnoha 
historických i náboženských materiálech. Snad jen nesprávně interpretovány. Řeč je o pojmech 
jako exodus života mořského na zem, zmizení Atlantidy, biblická potopa, atd, atd. 
 
…a až dobují 
Podle nemnoha indicií se zdá, že toto spojování paralelních světů je u konce.  Je patrné, kam až 
situace dospěla. Ano. K posledním dvěma světům. A vyplívá z přirozenosti věci, že poslední dva 
světa budou prakticky opačné. Lze myslím s úspěchem předpokládat, že spojení dvou opačných 
světu neprojde bez následků. Ba dokonce fatálních následků. Naštěstí v tom nejsme sami. Víme, 
že i ve druhém svět existuje skupina, která si je vědoma kritického stavu. Prvním krokem, který 
podnikneme právě dnes, je navázání komunikace s tímto paralelním světem. Hlavním cílem je 
zjistit, co povychyluje křehkou rovnováhu, která ještě brání spojení obou světů. Z tohoto důvodu 
jsme po celou dosavadní část večera akumulovali vysokovibrační záření. Proto ta tma. Světlo nám 
totiž tuto akumulaci ruší. Jistě pochopíte, že tato opatření byla nutná.   
 
Zahajujeme komunikaci 
Nyní prosím všechny o chvilku koncentrace, pokusíme se vyslat signál.  Znovu opakuji, že 
odpovědí by nám měla být příčina narušování rovnováhy. Připravte se. Začínáme vysílat. Pozor. 
Teď. 
 
Signál byl vyslán a my můžeme nyní na našich přístrojích pozorovat aktuální stav.  
Zdá se, že komunikace proběhla úspěšně. Začínají se nám kumulovat první odpovědi.  
Na osobní risívry právě přijímáte jednak svá zařazení v organizaci tak, jak vám je přidělil náš 
systém a zejména koordináty, ze kterých se náš kompjůtr pokusí dekódovat a analyzovat odpověď 
z paralelního světa.  
 
A je to. Pro někoho možná překvapivé, ale… něco podobného jsme mohli očekávat. Zdá se, že 
příčinou vychýlení rovnováhy je absence na jednom a kumulace jahod ve druhém světě. Jistě 
uznáte, že to je zpráva zásadního významu. V následujících týdnech a měsících se pokusíme nalézt 
řešení. Pokud by se nám to nepovedlo, obávám se, že jediná co by nám zbylo, je exodus. I na tuto 
alternativu se připravujeme.  
 



Program na zbytek večera 
Během dnešního večera jsme pro vás připravili exkurzi po této základně. Na závěr exkurze 
můžete spatřit maskované kompresory temné hmoty, odstředivky kosmického záření a další 
přístroje, které snad nebudeme potřebovat pro eventuální odchod. 
Krom toho v protějším rohu laboratoře vám bude k dispozici přístroj kde se můžete nechat 
neskenovat a zobrazit i se svým paralelním dvojníkem. Výsledek pak bude sloužit i jako vaše 
identifikační karta. 
Zároveň máte možnost využít krátké masáže šíje, což se po celodenním dni v práci může hodit. 
Masáž je zakončená horkou novinkou – stimulací mozkových buněk. 
Pokud náhodou v naší centrále potkáte podivnou postavu v kápi, nelekejte se. Je to pár set let 
staré reziduum jednoho z prvních pokusů o znovunastolení rovnováhy. Tehdy však byly znaky 
mylně interpretovány. Krysy nám již nehrozí.  
 
Přátelé, první krok jsme učinili. Děkuji všem za spolupráci a přeji příjemnou zábavu po zbytek 
večera.  
 


