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Rozdělení Evropy, které z toho vyplývá, je způsobilé k založení komerční světovlády. Na 
této mapě můžete studovat podrobnosti a uvidíte, že je dobře promyšlená, aby se mohla 
stát základem toho, co jsem právě řekl. Řekl jsem „komerční světovláda“, neboť není třeba 
od samého začátku všechna ta teritoria také skutečně vlastnit, postačí zařídit to tak, aby 
spadala, jak se říká, do sféry vlivu. A je to pak zařízeno velmi chytře, aby se do sféry vlivu 
dostala právě ta území, která jsem včera označil toutéž žlutou pastelkou jako ta, která jsou 
nárokována jako území přímo britská; tedy okrajová území. A aby se ostatním lidem 
ponechal dobrý pocit jistého idealismu, lze tu věc zařídit i tak, že se vykonává komerční 
nadvláda a těm ostatním se ještě nějaký čas ponechá hra s teritorii. Avšak sféry vlivu 
budou vytyčeny tak, jak jsem to nakreslil. Skutečně nezáleží na tom, jestli v roce 1950 bude 
existovat třeba Belgie nebo Francie, která bude sahat až k hranicím, ale na tom, jakou moc 
budou mít v této Belgii Belgičané, jakou moc budou mít v této Francii Francouzi a jakou 
moc budou mít v Belgii nebo ve Francii Britové. K založení komerční světovlády není nutné 
usilovat vždy hned rovnou o teritoria. Především si ale musíme uvědomit, že tato 
světovláda je komerčně-industriální. Z toho vyplývá něco velmi důležitého. 
       
 Musel bych ovšem pronést celou řadu přednášek, kdybych vám to chtěl dopodrobna 
doložit. To by však naprosto bylo možné, neboť to, co říkám, lze zevrubně doložit. Dnes 
to však mohu jen naznačit. Chce-li totiž někdo založit komerčně-industriální světovládu, 
musí hlavní území, o něž půjde, nejprve rozdělit na dvě části. To je dáno povahou 
komerčně-industriální- ho živlu. Mohu to vyjádřit jen pomocí srovnání: To, co se děje ve 
světě fyzické pláně, vyžaduje vždy rozpolcení. Představte si třeba učitele bez žáků - něco 
takového neexistuje. Ani komerce tak nemůže být bez území, které stojí proti ní. Proto tak 
jako je založena britská komerce, musí být jako příslušný protilehlý pól založena komerce 
ruská. Aby vzniklo náležité rozlišení mezi nákupem a prodejem, aby vznikl oběh, jsou 
nutná tato dvě území. Nelze z celého světa učinit jednu jednotnou říši; to by pak nebylo 
možné založit světovou komerční říši. Není to úplně totéž, ale je to podobné tomu, že 
když se něco vyrobí, musí tu být odběratelé; jinak nelze nic vyrábět. Proto tu musí být 
rozpolcenost. A skutečnost, že to bylo do věci vneseno jako základní rys, to byla velká, 
velkolepá myšlenka oněch okultních bratrstev, o nichž jsem mluvil. Je to nesmírně 
velkolepá myšlenka: vytvořit protiklad, vůči němuž se vše ostatní jeví jako maličkost - 
protiklad mezi britským komerčním impériem a tím, co vzchází z ruského živlu s jeho 
spirituálními vlohami, připravujícími šesté poatlantské údobí se vším, co jsem vám vylíčil. To 
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je od těchto bratrstev, o nichž jsme mluvili, velká, velkolepá, obdivuhodná myšlenka. 
Neboť vzhledem k tomu, co se na Západě vytvořilo jako nejvyšší rozkvět komerčního a 
industriálního myšlení, si lze, triviálně řečeno, sotva představit krásnější protipól než 
budoucího ruského Slovana, který bude mít v budoucnu zcela jistě ještě menší sklon než 
dnes zabývat se profesně komercí a který právě díky tomu bude zcela výtečným 
protipólem. 


