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Poukázali jsme výše na to, že trojčlennost lidského organismu neznamená striktní oddělení 
oněch tří článků nějakými čínskými zdmi. Naopak: I když je např. oko součástí hlavy a tedy 
„horního člověka“, je samo o sobě trojčlenné (bělima – dolní člověk; cévnatka – střední člověk; 
sítnice – horní člověk). I každá (větší) céva v oku i kdekoli jinde je opět trojčlenná atd. Podobně 
to platí pro organismus sociální. Např. manželství – jak se domnívám – má svůj aspekt 
svátostný, aspekt právní a aspekt ekonomický, jsouc mj. malou „asociací“. – Lze říci, že každý 
článek vysílá jakoby „výběžky“ či jakési “vyslance“ do druhých dvou článků, či že tam dává 
jakési dary. Například: 

 

1a) Článek kulturní poskytuje článku právnímu mj. legislativní podněty. Než byly např. v minulém 
století vydány zákony o zrovnoprávnění žen, musil přijít mj. Henrik Ibsen se svými feministicky 
zaměřenými dramaty. Aby mohly být vydány zákony liberalizující umělé potraty (bohužel!!), 
musila napřed přijít materialistická filosofie. Cokoli je tvořivého ve státní správě, od uniforem 
Hradní stráže přes hymnu až po výtvarné řešení bankovek, vše musí vzejít z duchovního článku. 
I podnět sociální trojčlennosti vzešel z duchovního článku. 

 

1b) Článek kulturní poskytuje článku ekonomickému např. vynálezy, ale i kvalifikované osobnosti 
způsobilé spravovat např. kapitál. 

 

2a) Článek právní poskytuje článku kulturnímu například zákonnou ochranu autorských práv. To 
je jeden z případů, kdy státní moc právem zasahuje do svobody slova: zásahy proti plagiátorům, 
proti zlodějům duchovních statků. Může sem patřit i např. zákaz urážek a pomluv, eventuálně 
snad i zákaz veřejného vystavování pornografie či zákaz propagace rasismu a fašismu, ale to už 
je sporné, mj. proto, že pornografii či fašismus lze těžko právně definovat. Článek právní je také 
oprávněn a povinen stanovit minimální vědomosti, které musí poskytovat každá škola, byť jinak 
svobodná. 
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2b) článek právní poskytuje článku ekonomickému např. zákoník práce, ale i všechny pracovní 
smlouvy. 

 

3a) Článek ekonomický poskytuje článku kulturnímu hmotné zabezpečení, formou daní či 
formou darů (mecenáši, sponzoři). 

 

3b) Článek ekonomický poskytuje článku právnímu hmotné zabezpečení, zpravidla formou daní, 
výjimečně i darů. 
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