Budoucnost lidstva – možné alternativy.
Začínající 21. Století bude zřejmě rozhodující pro další vývoj civilizace na Zemi. Dostali
jsme se do konečné fáze vývoje technické, materialistické společnosti, kde se neustále
prohlubují rozdíly mezi chudými a bohatými státy, společnostmi i jednotlivci.
Diverzifikace jakýchkoli podmínek má vždy za následek vznik revolučního procesu, kdy
dochází k zásadním změnám společnosti, o čemž jsme se mohli v minulosti již
mnohokrát přesvědčit. V současnosti se kumuluje množství nepříznivých ukazatelů,
které budou mít rozhodující vliv na další vývoj civilizace. Optimisté předpokládají, že
z nastávajícím věkem Vodnáře se lidstvo více obrátí k duchovním hodnotám, než je
současné zbožňování majetku v jakékoli podobě, lidé změní své preference hodnot a ve
světě plném lásky, porozumění a vzájemné pomoci nastane nový "Zlatý věk". Pesimisté
předpovídají zánik civilizace, jak se tomu v minulosti již mnohokrát stalo. Prakticky
všechny vyspělé civilizace zanikly náhle za podivných okolností a byly nahrazeny
novým rozvojem "barbarských" národů. Fantasté a "kontaktéři" předpovídají záchranu
lidstva nějakou mimozemskou civilizací, pokud bude planeta Země zničena. Věří, že
lidstvo se jednou stane součástí Kosmické konfederace vyspělých planet. Je možné
mezi těmito alternativami stanovit prioritu? Jaké jsou nezpochybnitelné negativní vlivy
v současnosti?
Je to zejména:
•

Přelidnění

•

Drancování neobnovitelných zdrojů energie (uhlí, ropa, zemní plyn, pralesy, rudy
atd.)

•

Hledání nového zdroje elektrické energie (Slunce, přírodní síly – vítr, voda,
geotermální zdroje, magnetické pole, gravitace)

•

Nedostatek pitné vody

•

Globální oteplování

•

Nové choroby, způsobené zmutovanými viry

•

Nasycení trhu vyspělých zemí

•

Nedostatek potravin a zboží v rozvojových zemích

•

Náboženské a jiné ideologické války

•

Vydírání ropnými aj. monopoly v procesu globalizace

•

Zbrojení se stále dokonalejšími zbraněmi

•

Celosvětové rozpory a nerovnost zákonů, potlačování lidských práv v zájmu
jednotlivců a států

•

Absence bezplatného systému pomoci rozvojovým zemím

•

Problém migrace obyvatel z rozvojových zemí a z míst přírodních katastrof

•

a mnoho dalších vlivů

Pokusme se nastínit možnosti vývoje v některých oblastech, jak předpovídají různí
autoři: publicisté, filosofové, prostí lidé, astrologové, jasnovidci, lidé v hypnotické
progresi, kontaktéři aj. Lze vůbec předpovídat budoucnost? Na jak dlouho, s jakou
přesností a kolik je možných předpovědí? Listujete-li prognostickými předpověďmi
starými 20 a více let, lze konstatovat, že téměř nic se přesně nesplnilo. Převládají
prognózy příliš optimistické – po roce 2000 jsme již měli létat na Mars, měli žít ve
všeobecném blahobytu (komunismu) a mít vyřešen problém smrtelných onemocnění.
Nejpřesněji se splnily předpovědi, týkající se technických zařízení, nejhůře dopadl
odhad vývoje společnosti v oblasti sociální, politické a kulturní. Přesto se zdá, že
veškerý vývoj podléhá určitým pravidlům, pouze jeho dynamika a směr se občas
nepředvídatelně mění. Nebo pouze neznáme zákony vývoje a proto je budoucnost pro
nás překvapením.
Máme nějaké možnosti porovnání s vývojem předchozích pozemských civilizací? Máme
pro to dostatek informací? Existovaly civilizace o nichž se nám nedochovaly žádné
informace nebo jen informace "vědecky neověřitelné"? Existují ve vesmíru podobné
civilizace? Jaký byl jejich vývoj? Vyvíjejí se všechny civilizace podle stejných zákonů a
podobně? Na tyto otázky existuje bezpočet různých odpovědí. Abychom zúžili počet
možností, stanovme si základní pravidla (axiomy), podle nichž vývoj probíhá. Jediným
kritériem zde bude logika a jediným cílem trvale udržitelná společnost.
Základní vnější podmínky civilizace jsou:
•

Planeta s vhodným životním prostředím pro lidský druh

•

Přírodní zdroje potravy a surovin

Vnitřní podmínky (stanovuje si je sama společnost) jsou:
•

Technický a kulturní rozvoj, technologie využití přírodních zdrojů

•

Společenské a státní uspořádání

•

Počet obyvatel území, státu, planety

•

Společenská pravidla a zákony, způsob ovlivňování chování lidí

•

Úroveň vzdělání, zdravotnictví a státního zřízení (péče o obyvatelstvo)

•

Mírové soužití obyvatel planety, vzájemná pomoc, solidarita a spolupráce

a mnohé další nespecifikované vlivy.
Je zřejmé, že konečným cílem bude dosažení rovnovážného stavu, kdy budou
v souladu zdroje surovin a spotřeba, budou uspokojovány všechny základní životní
potřeby obyvatel, t.j. zajištění obydlí, výživa, zdravotní péče, vzdělání, kultura apod.
Každé vychýlení od rovnovážného stavu má za následek snahu systému, tento stav
obnovit, což lze potvrdit téměř ve všech přírodních jevech. Rovnovážný stav je možné
považovat za stav stabilní, nerovnovážný je labilní. Je však rovnovážný stav příznakem
stagnace? Nikoli, pouze požadavky a možnosti je nutné posouvat stejným způsobem na
vyšší možnou úroveň – dle vnějších a vnitřních podmínek civilizace. V tzv. dynamicky,
ale přesněji řečeno chaoticky se rozvíjejí kapitalistické společnosti sice je rychlejší
technický vývoj, ale podstatně zaostává vývoj společenský. Nejedná se o humánní
společnost s vyspělou morálkou. Antagonistické rozpory tak narůstají až do bodu

kolapsu celé společnosti a návratu k počátečnímu stavu. Jak tomu zabránit? Pouze
promyšleným řízením společnosti na základě všeobecně platných přírodních zákonů,
jimiž se řídí i společenství rostlin a zvířat, přetrvávající miliony let. Lidská civilizace
existuje řádově jen desetitisíce let, řádově tedy 100-x méně, vesmír miliardy let. Je
logické, že vesmír se řídí dokonalými pravidly, trvá-li tak dlouho. Nezvěme tato pravidla
"Kosmické zákony". Pochopitelně se netýkají jen kosmických těles, ale i všeho živého.

