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2. júla 2008 
jeho Eminencia 
pápež katolíckej cirkvi 
Benedikt XVI. 
Vatikán 
 
Eminencia! 
 
 V prílohe posielam moju knihu „Sedem archanjelov. Rytmy inšpirácie v dejinách kultúry 
a prírody“ ako dar. Nejde mi len o formálnu zdvorilosť, ktorá by mala skončiť ďakovným listom 
pápežského nuncia. Ale o vedecký objav, s ktorým sa cirkev a myšlienkový život súčasnosti 
nevyhnutne musia vysporiadať. 
 Dvadsať rokov skúmam vlny a vzorce tvorivosti v kultúrnych dejinách ľudstva matematicko-
štatistickými metódami. Zistil som, že proroci, myslitelia, umelci, vedci, králi zachytávali tie isté alebo 
podobné vnuknutia súčasne a nezávisle od seba na celom svete. Deje sa to vo svetových dejinách tak 
často a systematicky, že to ďaleko prekračuje možnosť mysliteľnej náhody. Navyše, podobné 
inšpirácie sa vracajú periodicky v pravidelnom časovom poriadku. Čas a obsah týchto inšpirácií boli 
predpovedané stredovekou náukou o anjeloch. Podľa prastarej tradície, ktorá bola braná vážne ešte 
v časoch scholastiky, sa sedem archanjelov cyklicky strieda ako duchovia času a inšpirujú svet. Moja 
práca dokladá, že to nebola len číra metafyzická špekulácia, ale zodpovedá to reálnym skutočnostiam. 
 Je to isté potiaľ, že to obstálo v kritike tuctov kolegov z rôznych odborných odvetví: prameň 
veľkých kultúrotvorných činov spočíva v inšpirácii, v opravdivom vnuknutí, ktoré  určite nepochádza 
len z činnosti mozgovej kôry jednotlivého človeka. Tvorivosť sa javí ako spolupráca človeka a anjelov 
(pričom materialistickej psychológii pôvod kreativity celkom uniká). 
 V mojej knihe nie sú žiadne tvrdenia, ktoré by boli výsledkom svojvoľnej fantázie v štýle 
populárnej ezoteriky New Age. Všetko v nej obsiahnuté je 

1. buď empirická skutočnosť známa z dejín, archeológie, sociológie, antropológie, sociológie atď. 
2. alebo je obsiahnuté v kresťanskej/cirkevnej tradícii 
Metóda mojej práce je sofiológia – úsilie o syntézu empirických vied, pravého zjavenia 

a dôsledného filozofického myslenia. 
Na Slovensku táto knižka podnietila živý dialóg medzi vedcami a veriacimi, medzi rôznymi 

myšlienkovými smermi, ktoré by inak nemali spoločnú pôdu pre rozhovor. Čo sa týka teologickej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, viacerí sme toho názoru, že je potrebná spolupráca 
a oponentúra zo zahraničia, kde je viac odvahy a kompetencie posúdiť zásadne nové myšlienky. 

Srdečne, 
 

Dr. Emil Páleš 
 
 

„Nikdy nemožno dosť velebiť týchto siedmich správcov sveta, predstavovaných sied-
mimi planétami... Je útechou a dobrým znamením, že v tomto storočí, z milosti Božej, 
kult týchto siedmich planúcich svetiel, týchto siedmich hviezd, v kresťanskom spolo-
čenstve znovunadobudol všetok svoj lesk a nádheru“. 

Pius V., v bule španielskemu kléru 
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