
Život obopína celú planétu 

Čas ďalej plynie. Hodiny praveku symbolizuje stalagnát, ktorého vrstvy človeku 

a tisícročia. 

 

S plynúcim časom sa ďalej život vyvíja, zdokonaľuje, nadobúda vyššie formy. Vznikajú primitívne 

organizmy, fauna a kolobeh života pokračuje. V

rozumných bytostí – „HOMO SAPIENS“ 

HOMO SAPIENS so svojimi vlastnosťami, ktoré ho formujú v

usilovnosť, obetavosť, láska, zmysel pre spravodlivosť, túžba po poznaní, ale naopak i

vlastnosti - ako nevedomosť, krutosť, sebectvo fan

 O  SVETE

Astronomické pozorovanie naznačuje, že od 

okamžiku, keď vo vesmíre začali platiť fyzikálne 

zákony, ktoré poznáme, uplynulo už okolo 

miliárd rokov. Čas začal plynúť 

sa tak stalo, obrazne nazývame veľký tresk 

bang). 

Vesmír sa začal rozpínať. Priestor a

neoddeliteľné prívlastky hmoty. S

vesmíru sa začal zväčšovať aj priestor, ktorý 

hmota vytvára. 

 

Symbolické znázornenie približuje vývoj galaxií, 

hviezdnych sústav, planét, cez dlhé obdobie, 

počas ktorého hmota prešla svojimi jednotlivými 

formami od neživej až po živú. Na kresbách 

označujú hviezdičky vždy zrod, začiatok, 

zasa jestvovanie, pohyb v

a krížik značí vždy koniec kolobehu či jedinca. 

Vyjadruje sa tak nekonečný kolobeh života. 

 

Ďalej plynú dlhé miliardy rokov 

kolobehom začína vznikať a 

planéte. 

 

Život obopína celú planétu – rozvíja sa všade – v hlbinách Zeme.

Čas ďalej plynie. Hodiny praveku symbolizuje stalagnát, ktorého vrstvy človeku odhaľujú dlhé stáročia 

plynúcim časom sa ďalej život vyvíja, zdokonaľuje, nadobúda vyššie formy. Vznikajú primitívne 

kolobeh života pokračuje. V čase a priestore sa vytvárajú podmienky pre vývoj 

SAPIENS“  

HOMO SAPIENS so svojimi vlastnosťami, ktoré ho formujú v jeho boji o stále lepšiu budúcnosť 

usilovnosť, obetavosť, láska, zmysel pre spravodlivosť, túžba po poznaní, ale naopak i

ako nevedomosť, krutosť, sebectvo fanatizmus. 

SVETE 

Astronomické pozorovanie naznačuje, že od 

okamžiku, keď vo vesmíre začali platiť fyzikálne 

zákony, ktoré poznáme, uplynulo už okolo 15 

miliárd rokov. Čas začal plynúť – a okamžik, keď 

sa tak stalo, obrazne nazývame veľký tresk – (big 

Vesmír sa začal rozpínať. Priestor a čas sú 

neoddeliteľné prívlastky hmoty. S hmotou 

vesmíru sa začal zväčšovať aj priestor, ktorý 

Symbolické znázornenie približuje vývoj galaxií, 

hviezdnych sústav, planét, cez dlhé obdobie, 

mota prešla svojimi jednotlivými 

formami od neživej až po živú. Na kresbách 

vždy zrod, začiatok, šípky 

zasa jestvovanie, pohyb v rôznych smeroch 

značí vždy koniec kolobehu či jedinca. 

nekonečný kolobeh života.  

Ďalej plynú dlhé miliardy rokov – život so svojím 

 vyvíjať sa aj na našej 

hlbinách Zeme. 

odhaľujú dlhé stáročia 

plynúcim časom sa ďalej život vyvíja, zdokonaľuje, nadobúda vyššie formy. Vznikajú primitívne 

priestore sa vytvárajú podmienky pre vývoj 

stále lepšiu budúcnosť - ako 

usilovnosť, obetavosť, láska, zmysel pre spravodlivosť, túžba po poznaní, ale naopak i negatívne 



v sebe stále nesie spomienky na rodnú planétu, na svoju vlasť.

Človek chce v mieri spolupracovať s

planéte Zem. Chceme v priateľ

posielame do vesmíru. 

Ako kedysi človek objavoval nepoznané končiny Zeme, tak v

a jeho tajomné zákonitosti. 

Objavuje inú mimozemskú civilizáciu, stretáva 

nekonečným časopriestorom. 

Vesmír sa vyvíja ďalej, nekonečne sa obmieňa 

Človek poznáva „ZEM“ – uvedomuje si jej 

rozmery a objavuje tretí rozmer 

Rast a vývoj spoločnosti vo všetkých jej 

rozmeroch symbolizuje 

fungujúca spoločnosť má vlastne tvar pyramídy. 

Široká základňa sa postupne zužuje a

k vrcholu. Niekedy menšie pyramídy vytvárajú 

väčšie, čím sa má znázorniť, že celok sa skladá 

vždy z menších fungujúcich jednotiek, tie ešte 

z menších a všetko spolu vytvára 

spoločnosti, či širšie chápanej 

týchto pyramíd vsunuté diag

rast a vývoj ľudskej spoločnosti v

oblastiach.  

Ľudstvo prežíva prudký vývoj, poznáva 

a prekonáva rad ťažkostí –

Kde som? Kam idem? 

Ľudstvo si uvedomuje politické a

rozdiely, ekologické ohrozenie, 

energetické ťažkosti. 

Prekonáva však tieto prekážky 

používať všetok svoj um na poznávanie 

priestoru, vesmíru okolo seba. Človek si 

uvedomuje, že Zem nebude jediným 

domovom človeka, že tvorba budúcnosti je 

v rukách človeka, ľudstva. 

HOMO SAPIENS objavuje 

priestor vesmíru, hlbiny vesmíru, ale 

sebe stále nesie spomienky na rodnú planétu, na svoju vlasť. 

mieri spolupracovať s ďalšími rozumnými bytosťami vo vesmíre –

priateľstve spolupracovať s mimozemskými civilizáciami. Toto posolstvo 

Ako kedysi človek objavoval nepoznané končiny Zeme, tak v nekonečnom toku času poznáva priestor 

Objavuje inú mimozemskú civilizáciu, stretáva inú civilizáciu, a život nesie svoje posolstvo 

Vesmír sa vyvíja ďalej, nekonečne sa obmieňa 

uvedomuje si jej 

objavuje tretí rozmer – „VESMÍR“. 

vývoj spoločnosti vo všetkých jej 

rozmeroch symbolizuje pyramída. Každá 

fungujúca spoločnosť má vlastne tvar pyramídy. 

Široká základňa sa postupne zužuje až 

vrcholu. Niekedy menšie pyramídy vytvárajú 

väčšie, čím sa má znázorniť, že celok sa skladá 

menších fungujúcich jednotiek, tie ešte 

všetko spolu vytvára model 

, či širšie chápanej civilizácie. Do 

týchto pyramíd vsunuté diagramy symbolizujú 

vývoj ľudskej spoločnosti v najrôznejších 

Ľudstvo prežíva prudký vývoj, poznáva 

– odkiaľ prichádzam? 

Ľudstvo si uvedomuje politické a sociálne 

rozdiely, ekologické ohrozenie, ekonomicko-

Prekonáva však tieto prekážky – začína 

používať všetok svoj um na poznávanie 

priestoru, vesmíru okolo seba. Človek si 

uvedomuje, že Zem nebude jediným 

domovom človeka, že tvorba budúcnosti je 

 

SAPIENS objavuje nekonečný 

, hlbiny vesmíru, ale  

 

– sme ľudia žijúci na 

mimozemskými civilizáciami. Toto posolstvo 

nekonečnom toku času poznáva priestor 

život nesie svoje posolstvo 

Vesmír sa vyvíja ďalej, nekonečne sa obmieňa – pulzuje. 


