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          V Evropě netrpíme hladem a materiálně jsme dobře zajištěni, přesto se necítíme šťastně.
Jsme v zajetí neurčitého strachu a úzkosti.
          Pro politiky je takový stav ducha dvojnásob nebezpečný, protože je oslabuje v jejich základní
odpovědnosti: rozpoznat problémy, které se dotýkají společnosti jako celku i každého jednotlivce. Politici
mají úkol účinně řešit problémy a zároveň inspirovat obyvatele k sebevědomí a optimismu. Jedním
slovem, politik potřebuje moudrost.

          Všichni chceme žít v míru a bezpečí a věříme, že nejlepší garancí je vláda práva.
Slovo pořádek a řád slyšíme stále častěji.
          Současně ale voláme po absolutní svobodě a přidáváme další položky do narůstajícího seznamu
diskriminovaných skupin.

          Slovo Bůh a cokoliv transcendentního, co přesahuje materiální svět, je považováno za staromódní,
potíže přinášející, podezřelé a politicky nekorektní. 
Tímto způsobem se ve skutečnosti rodí nové náboženství – lze je nazvat totalitární liberalismus. Máme
novou, dosud přesně nezachycenou ideologii, jejímž základním dogmatem je postoj: je zakázáno říkat,
že je něco zakázáno.

          Nečekejme od politiků, co nám nemohou nabídnout. Rozhodnutí nedělají jen oni, ale především
běžní obyvatelé. Mezi nimi se přece formuje občanská společnost.

          Vraťme se k moudrosti, protože právě ta vede všechna opravdu dobrá rozhodnutí.
          Moudrost je víc než rozum, rozum a inteligence nestačí. 
          Jak se rozum promění v moudrost ?
          Prostřednictívm síly, která spojuje a integruje tři dimenze každého člověka. Lidská bytost má dimenzi
fyzickou, tělesnou, psychickou, mentální a vztahovou. Sílu, která všechno propojí mužeme nazvat čtvrtá
dimenze, pro některé z nás spirituální dimenze.Teprve čtvrtá dimenze nás uschopňuje hledat 
a nacháze smysl toho, co děláme.

          Jsme-li sami k sobě otevření, potom si uvědomíme, že když mluvíme o moudrosti, myslíme tím rozum,
když mluvíme o vládě práva a o spravedlnosti, provedeme redukci na autoritářské předpisy. Když
hovoříme o míru, redukujeme ho na chladný a necitelný pořádek.
          Díky síle čtvrté dimenzi jsme schopni obohatit rozum, autoritářské předpisy mrazivý mír o lásku,
odpovědnost, empatii, schopnost odpouštět a touhu po spravedlnosti.
          Je to jediný způsob jak aspirovat na moudrosti.
          Jen moudří lidé v politice a v občanské společnosti mají potenciál přinášet udržitelný mír.
          Mír ve 21. století nebude nehybné a neproměnné setrvávání. 
          Bude to, věřím, že by mohla být, živá a dynamická rovnováha.            
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