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článek převzat z http://www.ac24.cz

Doporučuji při čtení se více zaměřit na emoce, než na konspiraci.

Díl IV. – Sci-fi, nebo realita?

V dalším díle seriálu o konspiračních teoriích, fungování Systému a transformaci vědomí mluví
tentokrát Tomáš Keltner o tom, jak souvisí válka s emocemi, o pravdě, kterou uchovávají tajné
řády, a hrozbě, že se staneme bioroboty.

Tomáš Keltner pracoval v tajné službě, kde získal nejvyšší prověrku NBÚ a NATO, jako
bodyguard českých ministrů a coby člen elitní jednotky SOG prošel zeměmi s válečnými
konflikty.

Ve vyšších patrech systému si ale postupně uvědomil, že věci fungují jinak, než si myslel,
demokracie a lidská práva jsou jen prázdnými pojmy, jež neodpovídají realitě, a vše je
„připravený a naplánovaný“. Začal rovněž pracovat se svými emocemi a věnovat se práci s
vědomím a jeho probouzením. Výsledkem byla kniha Transformace vědomí , jíž se bez
reklamy prodalo na české poměry výjimečných 10 000 kusů, a následný
druhý díl
. Dnes
přednáší a radí lidem
, jak na to.
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I proto jsme se rozhodli, že pro čtenáře AC24.cz (a posléze i časopis Vědomí) připravíme seriál,
ve kterém využijeme jeho zkušeností. Zvolili jsme poměrně odvážný způsob – jít docela do
hloubky a dotýkat se věcí, o kterých jste zatím pravděpodobně nikde neslyšeli v souvislostech,
maximálně sem tam nějaký střípek. Uvědomujeme si, že ne každému se bude zamlouvat, co se
dozví. Někdo možná bude kroutit hlavou, někdo se dokonce bude rozčilovat a nadávat, každý
ať si ale zvolí sám, co do svého vědomí připustí, a na co je pro něj ještě příliš brzy. Podle
našeho mínění nazrává doba, kdy je důležité porozumět věcem, o jejichž existenci možná
tušíme, ale dlouho jsme je přehlíželi. Je načase to změnit.

Milan Vidlák: V minulém díle jsme zmiňovali, že emoce jsou nejúčinnějším způsobem, jak
z nás odčerpat energii. Když jsem zvyklý chodit na fotbal, třeba na Slavii, která hraje fakt
špatně, mám tam přestat chodit? Nebo jak to udělat správně, když mám rád fotbal?

Tomáš Keltner: Přerod ve vědomí není , když je skokový, když člověk změní všechny věci
naráz. Rychlost je individuální a mělo by to mít nějaký kontinuální vývoj. Každý člověk sám
sobě udává rychlost právě tím, že se o to sám zajímá. Ukazuje se a bude se ukazovat zejména
v následujících letech a měsících stále víc prostřednictvím konfliktů, které existují, vznikají a
budou vznikat, o čem celou dobu mluvím – jak jsou emoce důležitá zbraň. Když se člověk dívá
na zprávy o tom, co se děje třeba na Ukrajině, tak jsou vyvolávány emoce. Jedny emoce říkají,
že zlý Putin se snaží urvat si kus státu pro sebe, a tak jdou lidi bojovat proti Putinovi. Druhá
strana říká, zlá Ukrajina je plná fašistických Západem financovaných bojovníků, tak bych se
zase pod vlivem této emoce šel přidat k Putinovi a bojoval za něj. A přitom ani jedna možnost
není správná. Bohužel to šílenství, které Spojené státy americké rozpoutávají v posledních
letech, se dostalo až téměř k našim hranicím a obětí se stala i Ukrajina.

O co jde?

Domnívám se, že jde o zoufalé zmítání se v křečích umírající Ameriky a umírajících plánů na
ovládnutí světa. Amerika dojíždí na své vlastní zbraně a na to, co sami rozpoutali – to znamená
na degradaci lidí pomocí léků a potravin. Sama začíná být víc a víc degenerovaná, začíná
mutovat. Jsem přesvědčený o tom, že střední vojenský management je tam naprosto odtržený
od reality a obávám se, že ta americká demence proniká až do nejvyšších pater administrativy.
Oni prostě špatně spravují a spravovali svoji zemi a dostali se na pokraj kolapsu.
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S tím vším souvisí i manipulace s počasím, respektive pokusy. V Americe jako ve státě, který
byl v jistém smyslu nástupcem nacistického Německa, neboť vojenské, intelektuální i vědecké
elity přešly pod zpravodajským krytím do Spojených států amerických, dál pokračovala řada
experimentů na lidech, s technikou či spolupráce s mimozemskou civilizací (takzvaná Operace
Paperclip). Přirovnal bych to třeba k degeneraci šlechty, která se kvůli majetku a moci neustále
„pářila“ mezi sebou. Vláda každého státu je obrazem lidu té země. A pokud Amerika ze svých
lidí udělala jakési bioroboty, no tak se samozřejmě podobná frekvence vědomí dostává i do
jejího managementu. A tak být svědky věcí, které bychom si před nějakým časem nedokázali
ani představit. Naprosto evidentně se totiž pokouší o takový ten „finální krok“, rýpnutí do Ruska.
Přece jí ale musí být jasné, že tento konflikt nemůže vyhrát. A myslím si, že je to jasné
každému, kdo utrpěl alespoň trochu vzdělání a má nějaký přehled.

Opravdu? Mainstreamová média unisono píší o vyspělosti USA a tom, jak je Rusko
zaostalé, neschopné a div ne před bankrotem…

To je samozřejmě naprostý nesmysl. Je to přesně naopak, protože to, co USA předvádějí po
celém světě, je spíše znakem nízkého než vysokého stavu vědomí. A když si přečtu či
poslechnu některé projevy Vladimira Putina – nevím, jestli je to jeho názor nebo kdo mu to píše
–, tak už jen ten fakt, že se takové názory objeví na veřejnosti a je k nim připisována hlava
státu, je pro mě znakem, že Rusko je na mnohem vyšší úrovni, alespoň co se týče
managementu. Nejsem nějakým velkým příznivcem Ruska a Putina, ale pokud se pokusím
dívat objektivně, tak v tomhle případě je černý Petr na straně Ameriky, která rozpoutává v
Africe, Afghánistánu, Sýrii či na Ukrajině šílená zvěrstva, o kterých my nevíme ani z
alternativních zdrojů, protože ty informace se z těch zemí prostě nedostávají. Každá válka je
obrovské zlo a důkazem neschopnosti daných vůdců a jejich nízkého vědomí. Proti tomu není
přípustná žádná diskuse. Nejsou menší války a lepší války, ta smrt a bolest je stejná a je
obrovská. Pokud se uřezávají lidem hlavy, znásilňují se, polévají se benzinem a zapalují, je to
prostě špatně.

ČT24 a mainstream nám neukazuje ani zlomky pravdy, a v tom vidím obrovské nebezpečí toho,
že my si pořádně nemůžeme uvědomit, co se děje, a jsme vazalové médií. A právě emoce v
tom hrají klíčovou roli. Pokud my nepoznáme emoce, nedokážeme je vnímat a odlišovat od
pravdy, od prožitku, tak dříve nebo později se staneme součástí nějakého stáda. A je úplně
jedno, jestli to bude stádo americké, nebo stádo ruské – někdo z těch, kteří ovládají, nás prostě
použije. A to není svoboda.

Většinou to z médií vypadá, že se na sebe naštvou dlouholetí spoluobčané, sousedé a
jednotlivé skupiny lidí a začnou mezi sebou válčit. Je taková varianta alespoň teoreticky
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možná?

Ne, takto se to opravdu neděje. Jsou potřeba peníze a jsou potřeba zbraně. Těch teorií, proč se
to děje, je víc. Existují plány, jak se světem nakládat. Tajné řády uchovávají pravdivé informace,
na rozdíl od náboženství. O pravdách, o kterých se neví. O tom by bylo možná zajímavé udělat
samostatný díl, například ohledně zednářství. Ohledně toho, že jedna židovská sekta, která se
jmenuje katolická církev, nám říká o Ježíšovi, ale ne o Jakubovi, o jeho dvojčeti. Proč, proboha?
Proč tyhle informace mohou uchovávat tajné řády, proč nejsou nabídnuty všem lidem, aby se
nad tím zamysleli? Proč je po staletí deformován Ježíše, informace o něm, o jeho rodině, o jeho
dětech, manželce Marii Magdaleně, ze které udělali kurvu, proč to všechno někdo tají a není to
pro všechny?

Co současnost?

U rozpadu Jugoslávie a vzniku Kosova, 11. září, Iráku, Afghánistánu, Sýrie či Ukrajiny je to pro
všechny, kteří mají oči otevřené, evidentní. Kromě toho byly na rok 2008 konstruovány plány na
do Íránu, bylo naprosto jasné, že se to stane, ale nakonec nestalo. Nešlo se tam. Já nevím
proč, ale vnímám to jako posun k lepšímu v úrovni vědomí mnoha lidí, a znak, že se plány
nedaří naplňovat tak snadno jako dříve. Tohle jsou informace, které musejí prosakovat ven.
Podobně jako třeba informace o takzvané sametové revoluci v naší zemi. Daleko předtím už
tady komunistická strana, respektive jedno reformní křídlo, které v ní bylo, mělo plán, jak celý
ten stát reformovat. S odstupem času bych možná řekl, že podobně třeba jako v Číně, kde
komunismus a kapitalismus fungují v jakési synergii. Něco podobného bylo u nás. Když se to
dozvěděly mocenské skupiny, které stály za tehdejším disentem, za těmi lidmi, kteří brali drogy,
holdovali nevázanému sexu a alkoholu…

Myslíte Václava Havla a spol.?

Myslím Havla a spol. Já jsem se setkal a pracoval jsem s lidmi ze Státní bezpečnosti, kteří se
osobně podíleli na sledování této komunity. Tento utlačovaný disent měl pravidelný příjem v
západoněmeckých markách, přísun alkoholu, drog atp. Zcela paradoxně v několika případech
zachránili život zdrogovaným disidentům právě tito příslušníci, kteří je měli jen sledovat. Tyto
informace pro mě tehdy byly naprosto otřesné.
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Protože já jsem samozřejmě pod tlakem veřejnosti a médií žil v těch emocích, že jsme tady
zvonili klíčema o svobodu. Ale ono to bylo jinak. Tady šlo o obrovský vnitřní boj mezi dvěma
skupinami. Mezi reformním křídlem komunistické strany – a to podotýkám, že nejsem žádný
komunista ani jejich přívrženec – a mezi tím, co bylo podporováno ze Západu. Převrat byl
plánovaný tuším na květen roku 1990, ale to by byli jiní mocní, jiní lidé, a tak se Západ rozhodl
to celé rozpoutat už 17. listopadu. To jsou věci, které se málo říkají, málo se o nich ví. Ví o tom
celá řada lidí, málokdo o tom zatím chce asi mluvit. Ono dneska už je to svým způsobem jedno,
ty informace mají jen jednu reálnou možnost – a to poukázat právě na to, jak jsme snadno
ovladatelní emocemi a lidmi, o kterých nám řeknou, že jsou naši vůdci. To je náš hrdina! My
jsme pak díky emocím schopni uvěřit něčemu, co vůbec není pravda. Proto to říkám, aby si lidé
uvědomili, že je to složitější a věci mohou být jinak.

Cesta ale nutně nevede skrze získání maximálního množství informací ze všech možných
zdrojů, to by lidem z toho také mohla explodovat hlava a začnou se bát všeho a všech. Protože
když se dostanou na server, který hromadí pravdivé informace, no tak mají pocit, že si čtou
horor. Neboť jsou uměle udržovaní v Matrixu, umělém světě, kde je jim pomocí CNN a BBC
ukazováno, co si mají myslet. Podobně s nimi manipuluje církev, která jim dává nové persony,
nové polobohy.

Teď dokonce do čela instalovali někoho hodného…

Ano, teď tam dali hodného Františka, a všichni pod emocemi tečou z toho, že on nechce bydlet
v paláci, ale v „chudém“ hotelu pro biskupy. Je to naprosto trapné.

Proč jde ale Evropa tak ochotně na ruku Spojeným státům a kruhům, které je ovládají,
když je evidentní, že jde o zcela destruktivní a šílenou strategii? Vždyť to, jak hluboko
kamsi jim lezou čeští politici i mainstreamová média, je až podezřelé. Proč tak moc lžou?

Já jsem byl upřímně zděšen tím, co se odehrávalo na ČT24 při začátku krize v Kyjevě a
událostech na Krymu. Když jsem se díval na ty redaktory, kteří mluvili jako zfetovaní a říkali
věci, u kterých se stále pokouším uvěřit, že jim v tu chvíli věřili. A že je možné, aby jim bylo
odpuštěno, protože nevěděli, co dělají.

Je možné, že nevěděli, že říkají nesmysly a lži? Vždyť systematicky zatajují a filtrují

5/9

O konspiračních teoriích, fungování Systému a transformaci vědomí (4. díl)
Středa, 09 Červenec 2014 20:08 -

informace, které by dohledal i po lobotomii.

Já bych si to moc přál… Přál bych si, aby oni byli pouze nevědomí a věřili tomu, že informují
poctivě. Předpokládám, že jim to někdo připravuje a částečně předchroupává. Ale to, co vidíme
na obrazovkách ČT, tak výrazně odporuje skutečnosti, která se odehrává na Ukrajině, a jak jde
západní Evropa USA tak silně na ruku, vyvolává otázku, proč to tak je. Kromě peněz a
ekonomických benefitů a vazeb je ještě jedno řešení, které bude pro širokou veřejnost asi velmi
nepřijatelné – má v sobě určitý konspirační a paranoidní potenciál. Ale menší chybou je uvěřit,
respektive zabývat se touhle informací než ji odvrhnout a vysmívat se jí. Spojené státy
rozpoutaly něco, co bych označil až za magii, kdy oni pracují s elementy, se základními prvky,
pokouší se ovlivňovat chod planety, počasí, mysl lidí a je to něco šíleného. Měl jsem možnost
se některých věcí účastnit, můžeme se o tom někdy bavit. Například nové metody výslechů a
mučení prostřednictvím drog a manipulace s vědomím lidí. Je to něco, co se jim začíná vracet –
je možné pozorovat, jaké obrovské problémy s počasím tam mají.

To podle vás není náhoda?

Blížíme se k době velkých kataklyzmatických změn, které ale nebudou na základě globálního
oteplování způsobeného výfukovými plyny – to je naprostý nesmysl, o kterém například Václav
Klaus velmi dlouho a velmi osamoceně snažil dát z pozice své autority najevo a byl označován
za blázna. Existují však utajované předpovědi, které se datují do začátku minulého století
(1900–1930), kdy esoterika a duchovní světy na planetě byly na velice vysoké úrovni. Byla to
doba géniů typu Čapka, Verna, Einsteina, Brauna nebo Tesly a v těchto předpovědích se hovoří
o tom, že dojde ke zvýšení hladiny oceánů, jednorázově, nikoli na základě tání ledovců. Mělo
by dojít, nebo ty informace hovoří o tom, že dojde k narušení zemských desek. Území, na
kterém se v současné době nacházejí Spojené státy americké, se podle nich v blízké době
stane neobyvatelným. Pokud my lidé něco nezměníme ve svém vědomí. Nebylo by to ostatně
poprvé v historii této planety. Asi by se to dalo přirovnat k biblické potopě, nikoli však
celosvětové, ačkoli efekt by byl globální. Je možné, že takováto událost odstartovaná řekněme
zásahem vyšší moci, něčím, co člověk takzvaně nemůže ovládat, ale přitom už dávno ovládá
skrze vědu či poznatky, konkrétně v USA. Bude to ale spuštěno činností člověka, dost možná
neopatrností při nějakém vrtu, dost možná použitím seismické či atomové zbraně. Nerozpoutá
se jaderná válka, ten krok bude relativně malý, ale způsobí něco většího.

Proč by se to ale mělo vůbec stát?
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Jde o změnu nastavení systému, protože se lidstvo skrze některé své vědomé zástupce stává
nebezpečně pro ty, kteří ovládají. Dostává se k úrovni vědomí, kdy už by se mohlo osvobodit.
Tak je potřeba to trochu přibrzdit.

Jak tohle ale můžete vědět nebo tvrdit?

Jsou různé úrovně utajení, určité informace Systém pouští třeba pomocí těch konspiračních
teorií, pak jsou jiné informace, které běžně nepouští. K těmto informacím se lze dostat
prostřednictvím mimosmyslového vnímání a vyšší úrovně vědomí. Tyhle informace, ke kterým
jsem se dostal, se datují právě do těch30. let. Tehdy bylo vědomí na velmi vysoké úrovni a
někteří lidé dokázali častěji než dnes nahlížet do budoucnosti. Existovaly například předpovědi,
že se Evropa spojí pod modrou vlajkou se zlatými hvězdami, a bylo řečeno, že tohle spojenectví
bude poslední a po něm přijde velký krach.

Který snad ale bude počátkem něčeho mnohem lepšího, nebo ne?

Já jsem přesvědčený, že ano.

Jiné informace, které přinášíme i ve Vědomí, hovoří o zlatém věku a obnově lidstva,
velkém probuzení. Mnoho těch plánů, třeba s Íránem či Sýrií, nevychází. Nenasvědčuje
vývoj okolo nás spíš tomu, že se další zlé předpovědi nenaplní?

Přesně tak. Proto já se domnívám, že naším záměrem a cílem by teď mělo být uvádění do
svobodnějšího stavu skrze naše vlastní poznávání a učení se rozeznávat pravdu od lži, učit se
mimosmyslově vnímat, abychom nebyli závislí na tom či onom zdroji, ale abychom sami byli
schopni rozeznat, zda s námi není manipulováno. Klíčový je například rozvoj intuice. V tom jsou
mnohem lepší ženy, proto je třeba naslouchat ženám, vnímat je, i když nám mužům to mnohdy
činí problém. Je na nás, abychom vytvořili tým, tým páru muže a ženy, abychom se vzájemně
doplňovali, a ne překřikovali. Do budoucna je velice důležité nezabíjet v dětech mimosmyslové
vnímání, intuici a čistotu tak, jako jsme to činili doteď. A aby se začalo mluvit o emocích tak, jak
to ve skutečnosti je, jako o alergické reakci těla na rozum, nikoli jako o něčem, čeho bychom
měli chtít dosáhnout. Protože reklamy nás pořád lákají na emoce při řízení vozidla, na emoce v
kině…
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V souvislosti s tím bych chtěl upozornit na jedno velké nebezpečí, které přichází s virtualizací
vnímání a emocí pomocí různých přileb a brýlí. Protože tady hrozí jedna věc – která je už za
hranicí paranoie a konspirace –, a to je skutečnost, že pokud přivedete člověka skrze hru a
zážitek v kině a nasadíte mu speciální brýle, které se napojí na jeho smysly, tak ten člověk si už
neuvědomí, že to, co je do jeho těla nahráváno a implantováno skrze speciální brýle, není
skutečná realita. Představte si, že vám někdo dá brýle, o kterých vám řekne, že zvýší váš
prožitek v kině. To je důvod 3D brýlí, to je důvod všeho, co se děje – jde o to, abychom na sebe
nasadili dobrovolně nějakou techniku a zvykali si na ni. Jinak to nelze udělat, my to musíme
udělat dobrovolně. A když si nasadíme ty brýle, tak nám samozřejmě bude ukazován reálný
svět, ale v průběhu toho reálného ukazování my budeme přeprogramováni a zapomeneme, že
máme ty brýle na sobě a z toho kina v nich odejdeme. A standardní svět začne být míchán s
virtuálním, až zůstaneme jako bioroboti jako v Matrixu, na který se mnoho lidé stále dívá jako na
sci-fi film. Zkuste se podívat na ten film ještě jednou a pozorněji.

Fakt je, že úchylných plánů už bylo zavedeno dost, od přidávání jedovatého fluoru do
vody po chemoterapii... Pokud by i tohle byla pravda, nevypadá to ale i podle dílčích
neúspěchů z poslední doby, že už ty záměry přestaly Systému vycházet?

To je jeden z plánů, nemusí se stát, ale měli bychom k tomu být pozorní. Stejně jako bychom
měli být pozorní k dronům, bezpilotním letounům, které mají jeden zásadní smysl a důvod – a to
naučit nás koexistovat s nějakou technikou, která se pohybuje mezi námi, aby nám to nebylo
divné. Budeme to vnímat tak, že nám pomáhají doručovat balíčky, že nám doručí signál na
místo, kam by se jinam nedostal. A je celá řada dalších podobných věcí. Máme mnoho
způsobů, co dělat, já doporučuju zabývat se sebou, emocemi a mimosmyslovým vnímáním,
protože to nám umožní rozpoznat, jestli dron je dobře, nebo špatně. Stejně jako Google přilba
nebo speciální brýle, které už mnoho let existují ve vojenských výzkumech a nám jsou nebo
budou speciálně představovány jako super věci. A když to řeknu zjednodušeně, nejdřív v tom
budou hodinky, potom rádio, pak počítač a nakonec nový svět, který do nás bude implantovaný.
A my jako roboti budeme otroci, budeme pracovat ve prospěch těch, kteří ty brýle mít nebudou.
Chápu, že teď to zní jako šílená zvěst šíleného člověka, který zapíjí psychofarmaka alkoholem
a dívá se na sci-fi filmy. Bohužel je to ale blíž pravdě než vysílání na ČT24.

Nicméně pokud bychom si spojili, co jste teď říkal, s tím, co se děje okolo nás, vypadá to,
že ta ovládací mašinerie plánující nějakou formu globální světové vlády se hlavně díky
bloku Rusko–Čína zadrhla a připomíná spíš šelmu, které kope ze zoufalství kolem sebe.
Že se její dny zkrátka a dobře pomalu chýlí ke konci.
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Souhlasím. Já jen chci říct, že nejsou tak slabí, jak možná i přes dílčí neúspěchy vypadají. Lev
nejvíce řve, když umírá. Ale pořád je to lev a není radno ho podceňovat. Pokud se někdo naučí
pracovat se svými emocemi, tak se naučí pracovat i se svým strachem. A vůbec není k diskusi
otázka, jestli nějaká informace v někom vyvolává strach, nebo ne. To by se nesmělo informovat
o té pravdě vůbec, protože bohužel pravda je taková, že se jí člověk může zaleknout. Vnímejme
to spíš jako inspiraci, aby si čtenář třeba řekl: Proboha, co to tady ten člověk mele! A začal se o
to zajímat, číst články, knížky, a dostávat se k jiným, dalším informacím, a rozvíjel své
mimosmyslové vnímání tak, že si mnoho těch informací bude schopen opatřit sám.

Protože fakt je ten, že jsme záměrně manipulováni, ať už prostřednictvím médií, či zábavního .
A k tomu jsou používány naše emoce. A z logiky věci, pokud se naučíme pracovat se svými
emocemi, bude obtížnější nás – a tím neříkám, že to nepůjde – manipulovat a ovládat. To, že
některé plány nevycházejí, bych vůbec nebral jako nějaký důvod být v klidu. Bral bych to jako
obrovskou naději, že u spousty lidí roste vědomí a touha vnitřním způsobem, ne vnějším
pomocí boje a vojáků, změnit svět k lepšímu, pokračovat dál. Pokud se naučíme se sebou něco
dělat, naše moc bude větší než moc zbraní. Ale musíme mít oči otevřené. A proboha, pokud
skoro v sousední zemi zuří občanská válka vyvolaná zpravodajskými službami USA a naše
mainstreamová média pochlebují Američanům, tak bychom měli mít obavy z toho, co se bude
dít u nás, až my se dostaneme na řadu. Tolik času zase nemáme.

Teď se například projednává v tichosti v Evropském parlamentu dohoda TTIP o volném
obchodu mezi USA a EU, což by znamenalo, že sem přijdou třeba geneticky
modifikované potraviny a jakákoli kontrola bezpečnosti dovážených potravin a jejich
označování prakticky zmizí…

Je obtížné zničit 20 států, je snazší zdestruovat jednu unii. V současné době skrze ekonomiku
Spojených států amerických, která je také v destrukci. Ona není ani v úpadku, ona neřízeně
padá. A její pád nelze standardními prostředky zastavit. Jedině další válkou. To, co dělá v
současné době Rusko, ať se nám líbí nebo ne – a znovu říkám, vnímám jeho velmocenské
ambice, tomu se není třeba divit ani se nad tím pozastavovat, že má velmoc velmocenské
ambice –, je, že se například kromě nového finančního systému, který bude brzy ohlášen,
pokouší vytvořit určité nárazníkové pásmo proti tomu, co se snaží USA přinést do Evropy.
Každý, kdo zná trochu vojenskou logiku a strategii, to vidí naprosto jasně. Krym je čistě
strategická oblast, přístup k Černému moři. Krym je ale důležitý i duchovně, podobně jako řada
v Evropě, například Praha. A proto bychom neměli být lhostejní k tomu, co se děje kolem nás.
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