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Nyní jde ovšem o to, že takové impérium samozřejmě musí vyslovit své vlastní podmínky. 
A byla to hluboká myšlenka, když Spencer i jeho předchůdci opakovaně zdůrazňovali: 
Industriálně-komerční živel, který proniká nějaký národ, nechce mít nic společného s 
válkou, nýbrž je pro mír, potřebuje mír a mír miluje. - To je naprostá pravda: Bude tu, 
abych tak řekl, hluboká láska mezi tím, co usiluje komerčně-industriálním směrem, a 
mírovým živlem ve světě. Ovšem tato láska k míru na sebe někdy může brát prazvláštní 
podoby. V nynější notě Wilsonovi žije vskutku něco pozoruhodného. I když stačí nakreslit 
na tabuli, co bude z Rakouska - jen si všimněte, co se stane s Rakouskem, když se 
podíváte na mapu nakreslenou zcela podle této nóty - přesto si tato nóta troufá vyslovit: 
To, co žije ve středoevropských národech, nemá být jako politická pospolitost jakkoli 
dotčeno. - Inu, to je také velkolepé, totiž velkolepé svým naprosto frivolním pohráváním si 
s pravdou, neboť jinak se obvykle říká jen to, co je nepravda, s ohledem na něco, co je 
mimo písemný dokument; tady se však říkají dvě věci na tomtéž papíru: Rozdrobíme 
ústřední říši, ale vlastně jí nijak neublížíme. - Noviny to již sborově doprovázejí, když píšou: 
Uvidíme, jestli Ústřední mocnosti tyto přijatelné podmínky skutečně také přijmou. - Všude 
se dočtete: Mocnosti Dohody stanovily podmínky; uvidíme tedy, zda tyto pro Ústřední 
mocnosti naprosto přijatelné podmínky budou striktně odmítnuty. - Skutečně to došlo 
daleko, ale tohle se můžete dočíst. 
       Sledujme nyní tuto myšlenku tam, kam nás zavedla. Máme tedy co dělat s 
rozpolcením světa a jde o to, aby toto rozpolcení světa bylo provedeno tak, že světu bude 
možné říci: Chceme mír a jsme jen a jen pro mír. - To je podle určitého receptu, podle 
nějž se toho teď píše velmi mnoho, zhruba totéž, jako kdyby někdo řekl: Rozhodně ti 
nechci nijak ublížit a taky ti ne- zkřivím ani vlásek; jenom tě zavřu do hlubokého sklepa a 
nedám ti nic k jídlu! Copak jsem ti nějak ublížil? Může mi snad někdo říci, že jsem ti zkřivil 
třeba jen vlásek? - Podle tohoto receptu se dělá spousta věcí, podle tohoto receptu se 
praktikuje i mírumilovnost, přestože je realitou. Pokud se ale současně spojí s nárokem na 
komerční světovládu, není to pro ostatní přijatelné a tato mírumilovnost naprosto nemůže 
být uplatněna. A tak bude mírumilovná komerce v budoucnu ve své mírumilovnosti zcela 
jistě značně narušena. - To vědí samozřejmě i ti, kteří svět takto rozdělují vedví, a proto je 
nutné,  
aby mezi oběma částmi byl val. Tento val má být vytvořen v podobě velké jihoevropské 
konfederace, která bude zahrnovat také Uhersko a vše, co jsem naznačil včera; to prý má 
zaručit mír. A způsob, jakým se na základě naznačené sféry vlivu britská říše chová ke 
Středomoří, ukazuje, že jihoevropské konfederaci lze bez problémů dát Konstantinopol a 
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všechno možné. Dostanou se přece jen ke Středozemnímu moři; na západě totiž mohou 
Středozemní moře uzavřít, kdykoli se jim zachce. 
       Zkrátka, až do detailu můžete sledovat onu obrovskou, velkolepou myšlenku, která 
spočívá právě v téhle mapě. Dnes nemáme čas na to, abychom všechno detailně probírali. 
Avšak je obrovskou, velkolepou myšlenkou ponechat Francii jen jižní přístavy ve 
Středozemním moři a ty ostatní dostat pod sféru vlastního vlivu. V podstatě to znamená, 
že francouzská koloniální říše, kterou Francie vybudovala dokonce za dohledu těch 
druhých, se stává iluzí a dostává se také do sféry vlivu [britského impéria]. Budete-li tohle 
všechno sledovat, uvidíte, jak velkolepým způsobem se má z kultury duše vědomé 
uskutečnit to, oč usilují tyto okultní školy.  


