Země, jako ZOO mimozemšťanů

Člověk je vrcholem stvoření a králem přírody! To si myslí mnoho lidí a sebejistě to
dokazují těm, kteří pochybují.
Ale někteří z rodu „Homo sapiens“ by si chtěli na toto téma popovídat s mimozemšťany a
dokázat jim to. Bohužel, obyvatelé jiných planet nechtějí z nějakého důvodu s námi na toto
téma diskutovat a ani na žádné jiné.
Nekonečně mnoho teorií
Samozřejmě, že existuje mnoho teorií, proč cizinci dosud neprojevili zájem, navázat s námi
kontakt. Někteří věří, že hlavním důvodem naší osamělosti ve vesmíru, je ve skutečnosti
nepřítomnost těch, na které bychom se mohli obrátit. Takže jinými slovy, nejsou žádní
mimozemšťané, a proto nejsou po nich žádné stopy. Existujeme jen my lidé, vrchol tvorstva,
abych tak řekl.
Ale někteří věří, že mimozemšťané existují, ale dosud nedosáhli takové úrovně vývoje, aby
cestovali vesmírem a mohli navázat nějaký druh komunikace. Jsou jako my a ještě o něco
horší. Dokonce nemohou odeslat ani slabý rádiový signál, aby nějak vyznačili svoji
přítomnost ve vesmíru.
Další skupina fanoušků teorie existence mimozemského života dokazuje všem, že
mimozemšťané skutečně existují a dokonce jsou mezi námi, a to již po dlouhou dobu. Jsou
nějak maskováni a studují nás. Co studují na lidech? Samozřejmě, že s námi i naši planetu,
s cílem jejího zrádného obsazení v blízké budoucnosti.

Země jako "zvěřinec"
Na pozadí všeho výše uvedeného je ještě další teorie. Ano, jsou mimozemšťané. Ano, jsou
již dlouhou dobu naši "hosté" a cítí se tu jako doma, ale neupozorňují na svou přítomnost.
Jsou jako ošetřovatelé v zoo, abych byl přesný - jako hlídači.
A nám už je teď jasné, že my jsme jen prostí obyvatelé zoo. A většina z nás si ani
neuvědomuje, že jsme jen jako zvířata, která se po generace rodí v klecích.
Musím říci, že lidé se již mnohokrát strašili podobným předpokladem. Mnoho autorů
fantastické literatury věnovalo tomu svá díla.

Říká se, že lidstvo si může v současné době myslet o sobě cokoliv, ale ve skutečnosti je
uzamčeno v kleci zemské přitažlivosti, která existuje potud, pokud její majitel (neblaze
proslulí mimozemšťané) považuje za zajímavé sledovat jeho růst, vývoj a chování v
neobvyklých situacích, jako je potopa, další světová válka atd.
Možná, že některé podobné situace nám sami dozorci vytvářejí, a my pouze uspokojujeme
jejich vlastní zvědavost. Opravdu, pokud hvězdy vypadají prostě a zdají se tak blízko a
dosažitelné, tak kromě cesty na Měsíc, se ještě nikomu nepodařilo vymanit se ze zemské
přitažlivosti. Prostě klec je klecí! Výzkumné sondy, které posíláme na jiné planety naší
Sluneční soustavy a dokonce i mimo ni, mohou být srovnány s holí, kterou opice obratně
přehodila přes plot a pak sledovala její let a dělala hlubokomyslné závěry.
Vpřed k "civilizaci"!
Vše je nutné porovnávat. Předpokládejme, že někde v pralese existuje v úplné izolaci nějaký
kmen. Lidé z tohoto kmene se cítí skvěle, zvládli takové chytré věci, jako je lov na krokodýla
pomocí smyčky, výrobu amuletů ze žabích stehýnek a elegantních kalhot z kůže opice.
Náčelníci tohoto lidu samozřejmě věří, že oni jsou nejchytřejší, vysoce vyvinutí a dokonce
mají smysl pro krásu, když podporují umělce, malující na stěny jeskyní v okolí lovecké scény.
A najedno se v tomto kmeni zjeví vzdělaný člověk, vyzbrojen všemi moderními artefakty 21.
století. Pak seznamuje domorodce, kteří ho obklopili, s těmito artefakty. A dokonce jim dá do
rukou satelitní telefon a naučí je střílet z pušky.
Co se stane dál s kmenem? Hádat není nutné, protože jsme si tím již všichni prošli. Náčelník
kmene, pokud je opravdu chytrý, se dostane do hluboké deprese, protože si uvědomí, jak jsou
jeho lidé primitivní.

Samotní lidé rychle zapomenou na šití kalhot z opičích kůží a budou se zabývat prodejem
magnetů na ledničky, vyrobené v Číně, s autentickými obrázky. Obchod s magnety budou
potřebovat k tomu, aby si za utržené peníze mohli koupit džíny nebo starou pušku a připojit
se, tak říkajíc, k civilizaci.
Nakonec kmen rychle ztrácí svou individualitu. Většina jeho představitelů se začne opíjet a
zemřou, a těch pár, kteří přežijí, v rámci programu na zachování národnostních menšin, bude
uzavřena na jeho území, podle nejlepší tradice notoricky známé ze zoologické zahrady.
Není vyloučeno, že jedinci se dostanou na některou evropskou univerzitu, nakonec si
vezmou obleky s kravatou a nepozorovaně se připojí k vybrané skupině manažerů. Pouze
amulet se žabích stehýnek, ukrytý v nějakém roku zásuvky, jim bude připomínat minulost.

Měli jsme štěstí!
Přemýšlím nyní o tom, nemáme-li poděkovat zástupcům mimozemských civilizací (v
případě, že skutečně existují) za jejich takt a čisté úmysly, ve vztahu k nám - Pozemšťanům?
Koneckonců, jestli jsme podle nich jen zoologická zahrada, pak s námi zacházejí
spravedlivě a opatrně, nikoli tak jako my zacházíme s divokými kmeny, které se neúspěšně
snaží skrývat v divočině Amazonie nebo kdekoliv jinde na Zemi.
Někteří optimisté věří, že dříve nebo později se naši "páni" dočkají toho, že je doženeme ve
vývoji, a pak s námi vstoupí do styku. To je však nepravděpodobné. Se stejným úspěchem lze
očekávat, že se notoricky známý divoký kmen dostane až ke štěpení jádra atomu. Další
možností je, že žádnou jinou šanci kmen nemá – obchodování s magnety jim zabere všechen
čas, a na jaderný výzkum se jim ho prostě nedostává. Dali nám i tuto šanci, ale ve skutečnosti
naši "páni", tak říkajíc, také nestojí na místě. Takže vždy budeme těmi outsidery.
Ale pokud něco jako teorie zoo neplatí, pak se můžeme bez obav vyzbrojit jinak. Například
tvrzením, že člověk je vrcholem stvoření. Uchopit ji celým svým srdcem a libovat si
v myšlenkách na to, jak jsme skvělí. Bylo by nutné porovnat naši velikost, bohužel nebo
bohudík, není s čím.
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