Země - planeta opic
V neděli jsem opět po delší době shlédl v TV film "Planeta opic". Konstatoval jsem, že autoři
filmu, bez ohledu na technickou nemožnost, že by se něco takového mohlo stát i ve
skutečnosti, zcela věrně zobrazili chování vládnoucího druhu na planetě. Je totiž zcela jedno,
zda to jsou lidé, opice nebo jiný druh živočicha. Člověk totiž nic jiného jako živočich není.
Pouze se sám prohlásil za vrchol vývojového řetězce.
Co však s tím, když se ukazuje, že žádný přirozený vývoj druhů neexistuje, protože není
geneticky možný? (Nehodlám polemizovat s názory vědců - Darwinistů). Jestliže v současné
době je na Zemi dominantní druh "Homo sapiens", nemůžeme přeci předem vyloučit, že před
dávnými časy to nebyl jiný živočišný druh. Nikdo totiž nemůže zpochybnit fakt, že živočišné
druhy postupně vymírají (někdy jsou dokonce objeveny nové druhy). Zánik živočišných
druhů není totiž přírodní katastrofou, ale zcela přirozeným přírodním jevem, závislým na
životním prostředí. Tak jako kdysi vyhynuli dinosauři (údajně po zásahu Země asteroidem),
tak jednou vyhyne i druh "Homo sapiens". Ten má dokonce šanci na vyhubení se vlastním
přičiněním.
Nelze zpochybnit rovněž tvrzení, že jednou z možných příčin vyhynutí druhu je degenerace.
Nemusí to být vždy degenerace druhu, ale degenerace jisté časově omezené složky, kterou
nazýváme obvykle civilizace. Nezanikly již mnohé dávné říše právě na degeneraci
společnosti? Proč se neudržela říše Aztécká, Římská, Velkoněmecká a jiné? Proč zanikl téměř
na celém světě socialismus a pokusy o komunismus? Není jedinou příčinou degenerace
druhu?
Co je to vlastně degenerace? Ve smyslu tělesném je to obvykle chorobná změna některé části
organismu, který tak ztrácí své přirozené, obvykle k životu nutné funkce. Ve smyslu
duchovním je to změna chování, způsobená změnou návyků, jednání a reakcí na vnější
podněty, krátce řečeno odchylka od konání, zajišťujícího trvale udržitelnou společnost.
Všimněte si, že zvířata se chovají stále stejně, pudově, a to jim zabezpečuje přežití druhu i po
stovky milionů let. na rozdíl od nich se člověk chová velmi různorodě. Občas sice tvrdíme, že
je to právě na základě rozumu, kterým se lišíme od zvířat, ale je možné za rozumné považovat
chování, které směřuje k likvidaci druhu?
Jako házet hrách na stěnu by bylo opakovat všechna fakta o činnostech člověka, které mu
škodí jako druhu. Nejedná se pochopitelně jen o problém přelidnění "chudých" zemí a
nadvýroby ve vyspělých zemích, problém s odpady, exhalacemi a vyčerpávání životně
důležitých přírodních zdrojů - nerostného bohatství, pitné vody a potravin.
Jedinou příčinou všech negativních jevů je jejich původce, a to je člověk. Místo toho, aby se
choval přirozeně, podle neměnných a nezpochybnitelných přírodních zákonů, podle kterých
se chová většina živočišných druhů, chová se podle uměle vytvořených pravidel, které si
uzákonila hrstka privilegovaných jedinců, aby se měla dobře a mohla vykořisťovat zbytek
populace. K čemu jsou někomu miliardy a miliony v bance, když je nemůže utratit pro svoji
potřebu, ale mohl by z nich zabezpečit např. potraviny pro tisíce hladovějících? K čemu jsou
plné prodejní pulty v hypermarketech, když 80% zboží je téměř neprodejné nebo má tak malý
obrat, že záruční doba (uměle stanovená doba upotřebitelnosti) je zpravidla kratší, než doba
do prodeje, takže neprodejné zásoby jsou likvidovány? To je fakt! Zboží není zlevňováno
nebo rozdáváno zdarma např. bezdomovcům, ale likvidováno v kafilériích nebo lisech, aby
neklesla cena nových výrobků. Prodavači v supermarketech by vám mohli vyprávět!
Už jste se někdy zamysleli nad tím, kdo a proč vytvořil tento druh společnosti, nazvané
kapitalistická? Čím je tato společnost prospěšná lidstvu, jako celku? Ničím! Protože
systematicky likviduje přírodní zdroje pod heslem "Po nás potopa". Jak se chová člověk, když
chce obsadit nějaké nové území? Z historie lidstva je známo, že obvykle vyhubí původní
obyvatelstvo, umístí je do rezervací nebo asimiluje menší část původní populace, kterou si

přizpůsobí "k obrazu svému". Pak si stanové nové zákony a likviduje každého, kdo se jim
nechce přizpůsobit.
Nemohu se zbavit dojmu, že právě to se děje nyní v tzv. civilizovaných zemích. Pokud máte
to štěstí, že patříte dosud ke svobodně myslícím jedincům, nemůžete se zbavit dojmu, že
lidská blbost začíná převažovat nad rozumem. Vidíte to na každém kroku a je možno se
domnívat, že blbost narůstá přímo geometrickou řadou, čili za jednotku času narůstá s druhou
mocninou. Tento trend lze bohužel pozorovat jak ve sdělovacích prostředcích, tak ve státních,
ba přímo vládních sférách. Vrcholem degenerace jsou nesporně "reality show". A to nemusí
jít ani o "Vyvolené" nebo "Big Brother", stejná reality show je konkurenční boj parlamentních
stran. Lež a zlodějna je základním tématem scénáře. Heslo "Carpe diem" platí již od starého
Říma, jehož konec je historicky doložen.
Zbývá jen vyřešit problém, kdo bude tou "vládnoucí entitou" až naše civilizace zanikne. S
největší pravděpodobností to nebudou opice, které si dále budou skákat po stromech někde v
pralese, ale mohou to být "divoké kmeny", které již tisíce let přežívají v souladu s přírodou a
nedostatek ropy či zemního plynu je nezajímá. Možná se totiž fatálně mýlíme v tom, jaká byla
historie lidstva. Podivuhodné znalosti domorodých kmenů, předávané z generace na generaci
zasvěcencům totiž nemusí být památkou na nějaké mimozemšťany, ale pozůstatky vědění
předchozí vyspělé civilizace, která zanikla před 10.000 a více lety. Můžeme se donekonečna
hádat o tom, zda, kdy a proč. Nemůžeme však vyloučit možnost, že společenství domorodců
někde v pralese má mnohem větší naději na přežití při jakékoli globální katastrofě, než
společnost závislá na naftě, elektřině, plynu, autech a supermarketech.
Z globálního hlediska je totiž člověk živočišným druhem, který je pro planetu zcela
nepotřebný. Neexistuje jediný příklad toho, kdy by nějak planetě prospíval, naopak jí škodí.
Naproti tomu všechny ostatní živočišné i rostlinné druhy jsou součástí nejrůznějších
"potravních řetězců", zajišťujících trvale udržitelný život. Z vnějšího pohledu
"nezúčastněného pozorovatele", kterým může klidně být nějaká mimozemská civilizace, jsme
zřejmě pro ně jen "Planetou opic" - pokusem zda "Homo sapiens" je druh vhodný k
osídlování jiných planet. Dosavadní vývoj naznačuje, že nepovedený experiment je buď
ponechán na cestě k přirozenému zániku nebo může být likvidován, pokud by začal ohrožovat
vnější vesmír. Člověk bohužel ještě natolik nevyspěl, aby si to uvědomil, a proto je stav
takový, jaký je. Je to asi náš osud......
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