
Úvod
Také nevíte, co je to LEPIDUS ACTIV? Zajísté by vás to zajímalo, ale ani já, samotný autor 

tohoto příběhu, zatím nevím, co to vlastně bude. Nebo snad kdo to bude?
Právě proto ono označení v textu píšu zpravidla kurzívou, aby VELKÁ PÍSMENA čtenáře příliš 

nerozptylovala; odlišný řez chce říct, že není jasné, která písmena by v tomto termínu měla být 
velká  a  která  naopak  malá;  podstata  lepidu  activ je  jednou  z  hlavních  myšlenek  a  jedním ze 
základních tajů tohoto příběhu.

K napsání zajímavého textu však nestačí pouze sousloví s neznámým významem; pomohl jsem 
si tedy externí osnovou, již ovšem zřejmě nerozeznáte, byť se o to můžete pokusit; tato částečně 
souvisí s teorií živlů, již LEPIDUS ACTIV také osvětluje ukazuje i jednu z možností její aplikace, 
protože teorie živlů je samozřejmě silami stvořená.

Obecně  však  v  LEPIDU ACTIV narazíte  na  spoustu  dílčích  výkladů  teorie  sil  a  málokoho 
překvapí, že se příběh odehrává v jiné dimensiáře, tentokrát však ne v mém oblíbeném Pokésvětě, 
ale úplně někde jinde.

Budiž tedy LEPIDUS ACTIV i nějakým osvětlovatelem jednoho ze směrů teorie sil, o níž se 
toho nikde moc nedočtete. Sám jsem se snažil o nějaký její výklad, ale věřte, že ne nadarmo žádný 
pořádný text osvětlující tuto krásnou připustkovou víru neexistuje.

Věřte tedy pouze tomu, co za to stojí, každý přejatý názor párkrát ,,přeperte" a hlavně myslete; 
pokud se vyvarujete  dogmat  a  použijete  pár  základních  myšlenek  teorie  sil,  můžete  se  v  klidu 
považovat za jejího věřícího.

A co je to dimensiára? Prostě prostor o libovolném počtu rozměrů (ovšem menším než neznámé 
maximální m, které asi existuje), jenž je sám o sobě uzavřeným celkem - tím se liší od libovolného 
n-rozměrného prostoru (dimense).

No a když jsme v tom. Jaké jsou čtyři věčné prvky dle teorie vzniku? Prostor, čas, síly a energie; 
prostor je místo, kde můžeme působit, čas umožňuje jakoukoliv akci (i síly mu jsou podřízeny, lze 
se v něm pohybovat různou rychlostí, ale v žádném bodě nemůže být zastaven a už vůbec nelze jít 
proti  němu),  síly jsou inteligenční  potenciál,  podstata  takzvaného nefyzična,  lidem dávají  ,,třetí 
sféru" neboli ,,duši", a energie, to je naopak podstata fyzična, veškerého materiálna, něco, co síly 
potřebují  ke  smysluplné  existenci  -  energie jsou  jakési  cihly,  z  nichž  stavitel  (síla)  díky  své 
inteligenci postaví v prostoru za nějaký čas dům.

Základní  poučky zde rozvádět  nebudu, možná se zastavím ještě u mého oblíbeného „pátého 
elementu". Obecně se totiž tvrdí, že pátým prvkem je  život, což je ovšem nesmysl, protože podle 
teorie vzniku i živlů vzniká život spojením již existujících čtyř prvků, pročež je prvkem výsledným, 
nikoliv  pátým;  pátým  elementem  je  pravda a  nejlépe  to  osvětlí  teorie  čtyř  základních  prvků 
(vzniku) - pravda totiž existuje vždy, kdykoliv existuje něco a máme-li čtyři absolutně věčné prvky 
(něco), musí být i pravda věčná; není ovšem součástí ničeho jiného existujícího, je pouze věčnou 
záhadou.
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