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Čo je to kvalitný život?

Odpoveď na túto otázku hľadáme vedome či podvedome každý deň. Naše životy sú vyjadrením 
toho čo pokladáme za dôležité, vyjadrením predstáv o osobne dosiahnuteľnej kvalite života. 
Napriek rôznorodosti predstáv a požiadaviek jednotlivcov, sa v obecných rysoch veľké ľudské 
skupiny v mnohom zhodujú. Rozhodli sme sa v praxi overovať osobné hypotézy o živote a preto sa 
stali podkladom hodnotových cieľov našeho klubu. 

Aké sú naše hodnotové ciele? 
Usilujeme sa o celistvosť. Chceme sa stať rozvinutejšími, zrelšími ľuďmi. Chceme sa slobodne 
rozvíjať a napĺňať svoj potenciál. Spolupracujeme s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi a napomáhame 
im dosahovať ciele ktorých smer a orientácia sa vo veľkej miere zhoduje s našimi. Naše aktivity 
vedú k tomu aby sa aj iní ľudia rozvíjali v slobode a radosti a aby vznikalo prostredie ktoré je pre 
slobodný rozvoj zrelých osobností priaznivé. Práca na zmene prostredia je zároveň napĺňaním cieľa 
osobného rozvoja.

Aké sú naše premisy?
Naša sústava stojí na nasledovných predpokladoch:

 Existencia jednotlivca - človeka má zmysel. 
 Zmysel osobnej existencie človeka je poznávateľný. 
 Poznávanie zmyslu osobnej existencie má význam.
 Význam života spočíva v jeho zámere.
 Zámer vedie k rozvoju života.
 Rozvoj života sa prejavuje v jeho napĺňaní.
 Napĺňanie života človeka smeruje k celistvosti.
 Celistvosť je najvyššia forma prejavu existencie človeka.

Existencia sa prejavuje poznávaním, má zámer ktorý vedie k naplneniu.
Zmyslom existencie je jej rozvoj.
Význam existencie je v dosiahnutí celistvosti.

 Princípy ktoré stoja za ľudskou existenciou vedú k vyjadreniu ducha v hmote.
 Duch v hmote - človek hľadá zmysel svojej osobnej existencie, tj. aký je jej účel a podstata.
 Poznávanie účelu a podstaty života spôsobuje rozširovanie vedomia.
 Význam rozširovania vedomia jednotlivca je osobný aj všeobecný.
 Osobné a všeobecné zámery sú navzájom v súlade energeticky, smerovaním aj zákonitosťami.
 Energia, jej zákonitosti a smerovanie vedú človeka k rozvoju a zväčšujú jeho potenciál. 
 Potenciál človeka ukazuje možný obsah záujmu a tým aké záujmy vedú k naplneniu.
 Rozvojom a napĺňaním svojich záujmov spoznáva človek princípy ktoré sú obsahom 

celistvosti.

Človek má slobodu voľby a zároveň je zodpovedný za svoj rozvoj. Riešenie spočíva v 
dynamickom udržiavaní rovnováhy medzi princípmi a záujmami. Rozvoj človeka nieje stanovený 
vonkajšou normou, ale sa prejavuje v jeho správaní. Kvalita rozvoja je patrná z dosahovanej miery 
celistvosti. Miera celistvosti sa vzťahuje k vývojovej úrovni človeka. Úroveň rastie od 
jednoduchosti ku komplexnosti. Pre každú vývojovú úroveň existuje určitý vývojový potenciál.



Nedeformovaný osobný zámer vedie k osobnému naplneniu. Osobné naplnenie má všeobecný 
význam. Význam života jednotlivca presahuje jeho účasť alebo neúčasť na záujmových procesoch 
spoločnosti. Akékoľvek záujmy spoločnosti, organizácií a akýchkoľvek zoskupení osôb niesú 
nadradené nad osobné naplnenie a dosiahnutie celistvosti jednotlivca. Inak povedané 
nedeformované zámery zoskupení sú v súlade s nedeformovanými zámermi jednotlivcov. Synergia 
je napĺňanie záujmov skupiny. Synergia je viac ako súčet naplnení osobných záujmov jednotlivcov 
skupiny. Význam synergie je v dosiahnutí celistvosti skupiny. 

Celistvosť je nedeliteľná ale má rôzne prejavy - komplementárne dvojice. Tieto spolu tvoria základ 
celistvosti. Jej prejavy sú sloboda a láska, pravda a krása, múdrosť a radosť, harmónia a cit. 

Obr.1. Schéma systému predpokladov a ich súvislostí.

Požiadavky ktoré kladie človek na prostredie a na svoje okolie sú len vtedy oprávnené, keď 
vychádzajú z nedeformovaného zámeru, slúžia na rozvoj človeka a dosiahnutie jeho celistvosti. To 
isté platí pre zoskupenia ľudí.

Postavenie človeka v prostredí

Máme v úcte každú formu sebarealizácie, a veríme, že rozhodnutia ľudí je potrebné rešpektovať. 
Každý človek sa rozhoduje vďaka svojim dispozíciám, vývoju a podmienkam jedinečne, a preto len 
on má najlepšie podmienky a skúsenosti na to, aby o sebe rozhodol správne. Svojim konaním 
pôsobí sám na seba a tým ponesie aj jeho dôsledky. Neodsudzujeme nikoho, ak sa vo svojej snahe a 
činoch odlišuje od nášho chápania sveta. Nesnažíme sa meniť ľudí. 

Naša snaha smeruje k ovplyvňovaniu a vytváraniu prostredia tak, aby podporovalo 
sebauvedomenie a uľahčovalo poznávanie. V tomto duchu prejavy a dôsledky deformovaných 
rozhodnutí  potrebujú podľa nás "nastavenie zrkadla" a tým možnosť cez poznanie priviesť ľudí k 
rozšíreniu ich vedomia. Predpokladáme, že to je najúčinnejší spôsob ako slúžiť rozvoju a naplneniu 
existencie ľudstva. Pretože sme sami v mnohom nevedomí, často len objavujeme vlastné zámery a 
záujmy. Správame sa preto selektívne a naše pôsobenie sa môže zdať necelistvé. Konáme v 
medziach našeho potenciálu, aj keď sa ho snažíme rozšíriť. Sme preto vďační, za akékoľvek 
"nastavenie zrkadla" nášmu pôsobeniu. Slúži to synergii, vyrovnáva deformácie.
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