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Luzern, 7. října 2015
Vážené dámy a pánové, vážení přátelé!

S potěšením Vás dnes zveme na náš 20. Světový Vědecký Kongres. Od založení naší celosvětově
aktivní Organizace TheTheTheThe    WWWWororororldldldld    FFFFounounounoundation fdation fdation fdation for Nor Nor Nor Naaaaturturturturalalalal    ScienceScienceScienceScience v roce 1993 vyrostla už více než jedna
generace. Sami na sebe pohlížíme spíše jako na dynamický organismus nebo Aktivitu, než jako na
Organizaci, protože všechno v životě se hýbe a roste. A v tomto duchu také plníme své úkoly. Jen pokud
budeme pospolu jako společnost řešit hrozící problémy, které jsou dnes bohužel až příliš zřejmé, ano,
dokonce přímo drasticky kritické a částečně omezující, můžeme dosáhnout dynamického a přirozeného
růstu. Nepochybně se mnou budete souhlasit, že od vzniku Země a Stvoření jako Celku se vše rytmicky a
dynamicky pohybuje vpřed a vyvíjí. Tato dynamičnost je ve všem životě, například v dávání a braní, nádechu
a výdechu, nahoře a dole, Yin a Yang atd. My lidé bohužel tento rytmus vážně narušujeme, ano, dokonce
ničíme, především v průběhu posledního sta let moderního vývoje, a celý systém se významně vychýlil z
rovnováhy. 

Stále více si uvědomujeme, že naše půda, která nám dává naši potravu, je smrtelně nemocná.
Kontaminovali jsme naše vody odpadem všeho druhu, jako jsou plasty, radioaktivní odpad a odpadní vody,
a ve skutečnosti používáme oceány i řeky jako popelnice. Následkem toho je naše voda nepitná a musíme
do ní přidávat chemikálie, aby byla aspoň do určité míry pitná. Tato chemie však přispívá k dalšímu
znečišťování vodního elementu a přidává k přirozenému znečištění vody, a tak to jde dále, až nakonec
dosáhneme úplné kontaminace. Je to jednoduše ukázka zákona “WhatWhatWhatWhat    goes around comes around” goes around comes around” goes around comes around” goes around comes around” ((((„Co„Co„Co„Co
odcodcodcodchází,hází,hází,hází,    ttttoooo    zasezasezasezase    ppppřřřřicicicichází“hází“hází“hází“))))    nebolinebolinebolineboli        PPPPřřřřííííččččiny a Následkuiny a Následkuiny a Následkuiny a Následku. Chmurná představa? Vzduch, který nám nepřetržitě
dává zdarma naši životně důležitou Práná a který nám umožňuje být naživu, zatěžujeme výfukovými plyny,
viditelným i neviditelným škodlivým znečištěním a radiací. Míst na tomto světě, kde ještě stále můžeme
dýchat čistý vzduch, každým dnem ubývá a s jejich úbytkem se snižuje i kvalita našeho života. Náš životní
prostor se den za dnem zmenšuje. Chmurná představa? Ano, opravdu je to chmurná představa. Ale my v
The World Foundation for Natural Science se ubíráme jiným směrem než mnohé jiné organizace, které také
vidí tuto vážnou situaci, ale nahlížejí ji pouze z negativního hlediska. My jsme AktivitAktivitAktivitAktivitaaaa, která se snaží
záležitosti od základu změnit skrze osobní nasazení.

Vy sami, jako Člen a přítel naší organizace a jako součást naší společnosti, stejně jako přírody
samotné, jste naším partnerem při řešení těžkostí a problémů, které můžeme řešit jen my lidé sami. Ať je
nám to milé, nebo ne—na přírodě jsme 100% závislí. Je v našem vlastním zájmu, abychom vyvinuli veškerou
snahu a poskytli naši aktivní podporu a spolupráci, aby naše Matka Země a vše, co je na ní, její vody a
vzduch, znovu nabyla přiměřenou rovnováhu a harmonii. Známé rčení, že „P„P„P„Přřřřírodaírodaírodaíroda    násnásnásnás    lidilidilidilidi    neponeponeponepottttřřřřebuje,ebuje,ebuje,ebuje,
ale my poale my poale my poale my pottttřřřřebujeme pebujeme pebujeme pebujeme přřřřírodu!“ írodu!“ írodu!“ írodu!“ nám mluví ze srdce.
 

Nyní na Vás naléhám, vážený příteli/vážená přítelkyně, jako na někoho, kdo má zájem, aby se pro
své vlastní dobro zúčastnil(a) našeho jedinečného Jubilejního Kongresu koncem tohoto měsíce [čtvrtek 29.
října večer až neděle 1. listopadu 2015 v Ulmu, jižní Německo]. Slibujeme Vám, že od našich přednášejících
dostanete mnoho odpovědí, a k tomu Vám ukážeme, kde a jak můžete osobně něco udělat, abyste zlepšil(a)
kvalitu života své rodiny a svých dětí, ale také celého prostředí. Budete překvapen(a), jak málo úsilí a
prostředků stačí k tomu, abyste mnohé posunul(a) tím správným směrem. Vše co je třeba, je často opravdu
jen jedna osoba—jmenovitě Vy—která má správný přístup a rozhodnost udělat ten první krok a něco činit.
Nemá cenu si zítra stěžovat a skřípat zuby, když dnes strkáme hlavu do písku!



Jako celosvětová Aktivita doslova hory přenášíme a vracíme mnoha lidem životní naději. Nikdo to
nemůže zvládnout sám, ať je to cokoliv. Stejně jako my, ale my máme zdroje a přístup k vědomostem, ke
kterým se průměrný člověk nedostane, nebo dostane jen těžko, dokonce i v tomto věku informací. Jaká je
to tedy pro Vás i pro nás příležitost ve stejném čase na stejném místě společně táhnout za jeden provaz a
společně se podělit o naše bohatství. Začněme společně s obnovou a léčením světa tak, že uznáme svou
odpovědnost, přispějeme svým dílem a zavážeme se, že přineseme změnu ve prospěch rovnováhy. Proto jsou
v našem Znaku symbolicky misky vah. Z vlastní zkušenosti vím, že člověk začne něco dělat teprve tehdy,
když se cítí ve vlastním pohodlném světě stísněně nebo ohroženě. Naším úkolem jako organizace je také
říkat a vysvětlovat lidem, co je možné změnit a kde je možné růst, předtím, než to začne bolet nás samotné.
Jako celosvětově aktivní organismus jsme také v přímém kontaktu s administrativou, vládami, úřady a
firmami ve všech zemích, kde je to třeba. Bojujeme za blaho a zdraví všech lidí, bez ohledu na jejich rasu,
vyznání nebo barvu kůže. 

Tato Pozvánka není myšlena tak, aby Vám vysvětlila celou naši filozofii, ale aby Vám ukázala, že
jsme faktorem v tomto světě, který je nutné brát vážně, který se silou a know-how usiluje o to, co je správné
a důležité, kdekoli a kdykoli je to třeba. Chci Vás povzbudit a mám velkou naději, že Vás pohnu k tomu,
abyste přijel(a) na náš Kongres jako uvědomělý a zodpovědný občan. Zjistíte také, že nejsme žádní pesimisté,
ale že stojíme pevně nohama na zemi a už dávno jsme si uvědomili, že jako lidé musíme společně pracovat
na tom, abychom sobě a našim dětem a dalším generacím zanechali relativně zdravé životní prostředí. Jsme
velmi realističtí v tom, jak vidíme a známe věci, a pracujeme jen na tom, kde skutečně můžeme něco přímo
ovlivnit a učinit hmatatelný rozdíl. Pomozte nám, prosím, s tím, abychom pro Vás mohli něco udělat.

PPPPřřřřiiiijejejejeďďďďtttteeee    nananana    nášnášnášnáš    KKKKongresongresongresongres! Slibujeme, že Vám ukážeme mnohé důvody, kvůli kterým je každý den
naše Země—a také lidi a zvířata—stále víc nemocná, a vysvětlíme vám, jak se z tohoto začarovaného kruhu
dostat ven. To je přesně to, co podněcuje naši vášeň a motivaci a díky čemu jsme tak nadšení—je to náš
Závazek, náš Mandát a naše Poslání. Všichni jsme občané, stejně jako Vy, obvykle s nějakým takzvaným
povoláním, žena v domácnosti, zemědělec, student, žák, a všichni žijeme své životy. Jak již bylo řečeno, aby
byla zachována přirozená rovnováha, je třeba dávat a brát. Proto nebudou ke Kongresu přispívat jen naši
mluvčí, ale i Vy jste zváni, dokonce žádáni, abyste se aktivně podíleli. Jen tak, že budeme společně hrát na
Jevišti Života a Vy přinesete své námitky, otázky a komentáře, můžeme jako členové společnosti i jako
organismus růst. Jedním z našich cílů na tomto Kongresu je nabídnout platformu pro tuto výměnu a z ní
vytvořit síť. Proto navrhujeme, abyste nejezdili sami, ale abyste přijeli s přítelem nebo podobně smýšlejícím
sousedem. Na oplátku budete moci naplno využít své různé zkušenosti po takovém bohatém Kongresu.

Stejně jako v minulých letech budou všechny přednášky simultánně tlumočeny do němčiny,
angličtiny, španělštiny, ruštiny a češtiny. ZaregistrZaregistrZaregistrZaregistrujtujtujtujteeee    sesesese    ještještještještěěěě    dnesdnesdnesdnes    ‘Online’ na www.naturalscience.org/
registration, nebo nám zavolejte na tel. +41(41)798-0398. Pokud přijedete na Kongres bez ohlášení, prosím,
zaregistrujte se včas u našeho registračního pultu ve čtvrtek 29. října 2015 v hotelu Maritim, Ulm. Pokud
byste se raději zaregistrovali pomocí přiloženého registračního formuláře poslaného poštou, udělejte to
prosím brzy. Při registraci online přes naše webové stránky si můžete zároveň zarezervovat i hotelový pokoj.
Pokud byste si raději svůj pokoj objednali později, ujistěte se prosím včas, že ho pro Vás bude hotel mít
volný. Přijedete-li s dětmi, o které bude třeba se postarat, prosím, dejte nám to vědět co nejrychleji. Jsme
připraveni zajistit vhodné hlídání podle Vašich potřeb ve spolupráci s Vámi. Samozřejmě, že jsme zde pro
Vás, pokud máte jakékoli další otázky: tel. +41(41)798-0398. Závěrem Vás s velkou radostí ujišťujeme, že
i Váš pes, pokud je čistotný a dobře vychovaný, bude na našem Kongresu vítán (bez vstupného).

Zbývá říct jen to, že Vám vřele doporučuji, abyste se chopili této zlaté příležitosti. Nebudete toho
litovat! Tento Kongres v Ulmu je místo a čas, kde můžete navzájem sdílet vědomosti a zkušenosti a trvale
obohatit svůj život.

Těším se na to, že Vás přivítám v Ulmu, a přeji Vám Boží požehnání a bezpečnou cestu.

The WThe WThe WThe Wororororld Fld Fld Fld Foundation foundation foundation foundation for Nor Nor Nor Naturaturaturatural Scienceal Scienceal Scienceal Science

The Very Reverend Dean emeritus Paul Probst, SF
Přílohy Evropský prezident


