TVP M
Ako by to vyzeralo, ak by komunizmus,
kapitalizmus, socializmus, voľný trh a
ďalšie spoločenské systémy mali
organizovať ľudí na Marse?

Poskytneme vám prehľad, aby sme vám pomohli
zorientovať sa v jednotlivých systémoch.

HRA PEŇAZÍ: SYSTÉMY K ORGANIZÁCII SPOLOČNOSTI
NÁKLONNOSŤ A AKCEPTÁCIA KULTÚRY
MYŠLIENKA RODINY

s. 23

ˇ
PRÍDTE
S NAMI
OSLÁVITˇ STÉ
NARODENINY
JACQUA FRESCA
..., ktorý neúnavne
pracuje na svojej vízii
globálnej ekonomiky
založenej na zdrojoch

KEDY:

Sobota, 12. marec, 2016
10:30 - poludnie EST*: Premietanie filmu "Voľba je na nás"
13:30 - 17:30 EST*: Prednášky

KDE:

Harborside Event Center
1375 Monroe St,
Fort Myers, FL, USA 33901
(pri Juhozápadnom medzinárodnom floridskom letisku)

ˇ
RECNÍCI:

Jacque Fresco
Roxanne Meadows
Henry Schlinger Jr. PhD BCBA-D
a ďalší

CENA:

celodenné vstupné na osobu $54

EST - Eastern Standard Time, Východný čas; SEZČ (Stredoeurópsky zimný čas): -6 hodín; SELČ (Stredoeurópsky letný čas): -7 hodín

ˇ ˇ
PRE ZAKÚPENIE LÍSTKOV A DALSIE
INFORMÁCIE KLIKNITE SEM

PATREON A
KULTÚRA
PREDPLATENIA
A LAJKOV
autor Tio

Presunuli sme získavanie peňažných prostriedkov pre magazín Projektu Venus do Patreonu a zatiaľ sme vyzbierali len 20% potrebného
množstva. To však ani zďaleka nepostačuje k tomu, aby sme tento
projekt udržali pri živote, ale sme motivovaní potrebou oboznámiť čo
najviac ľudí, že už ani nepoznáme nič iné ako to, na čom práve pracujeme (magazíny Projektu Venus sú omnoho dôležitejšie), navyše, ak
by sme zastavili projekt, už by sme ho asi nedokázali vzkriesiť. Nemáme ani tušenie, či je to vôbec možné bez dosiahnutia cieľu, ktorý sme
si stanovili, t.j. 100%-né pokrytie nákladov cez Patreon v priebehu
mesiaca. Možno budeme čeliť situácii, kedy už nebudeme môcť ani
len platiť za server, na ktorom je naša webová stránka, alebo za
služby Joomagu, kde sú uložené všetky naše čísla. Samozrejme, jedno
VEĽKÉ ďakujem patrí všetkým tým, ktorí nás podporili na Patreone.
Nechcem vyznieť týmto ďakovaním ako obohraná páska, ale magazín
Projektu Venus bez vašej pomoci neprežije.
Keď už sme pri tom, rád by som sa zmienil o tom, ako by ľudia svojím
nie štandardným zapojením mohli pomôcť vydávaniu magazínov.
Aktuálne máme vyše 230 000 lajkov na celosvetovej facebookovskej
stránke Projektu Venus. Ak by všetci z nich darovali čo len jeden dolár mesačne na Projekt Venus, mohli by sme začať pracovať na online
kurzoch, ktoré by boli zadarmo, o Projekte Venus a vede vo všeobecnosti, udržiavať a ďalej rozširovať počet magazínov Projektu Venus , a
dokonca aj viac, začať vysielať na Youtube seriály, dokumenty a ďalšie seriózne edukačné videá a ešte by nám zostalo dosť peňazí, aby
sme rozbehli niekoľko offline projektov. Predstavte si ten dopad, aký
by malo darovanie len jedného dolára mesačne, ktorý ste možno
našli niekde na ulici. Tak prečo sa to nedeje?

AK BY 230 000 ĽUDÍ
MESAČNE DAROVALO $ 1,
ZNAMENALO BY TO PRE NÁS
OBROVSKÝ NÁRAST
PROSTRIEDKOV A PRE VÁS
PRÍLEŽITOSŤ BYŤ UVEDOMELÝ

Najprv sa pozrime na zopár
príkladov:
Crash Course je najznámenjší vzdelávací kanál na Youtube s 3 557 919 odoberateľmi v čase, keď píšem tieto riadky (rok 2016). Majú niekoľko zamestnancov a množstvo kurzov. Sú na Patreon-e, ako aj my, a v súčasnosti ich
podporuje 33 784 ľudí. To je dosť ľudí! Ale koľko je to ľudí v porovnaní s tými, ktorí ich sledujú a sú ich odberateľmi? Len 0,95 %.

CRASH COURSE:
3 775 183 ODOBERATEĽOV
6 298 PATREONOV
0, 17 % PODPORA

SciShow je najväčší vedecký kanál na Youtube s 2 878 030 odoberateľmi,
ale len 0,15 % ich podporuje na Patreon-e.

SCISHOW:
2 878 030 ODOBERATEĽOV
4 030 PATREONOV
0, 15 % PODPORA

MINUTEEARTH:
1 155 938 ODOBERATEĽOV
946 PATREONOV
0, 09 % PODPORA

MINUTEPHYSICS:
3 034 979 ODOBERATEĽOV
1,154 PATREONOV
0, 04 % PODPORA

SMARTEREVERYDAY:
3 340 570 ODOBERATEĽOV
2 329 PATREONOV
0, 07 % PODPORA

CGPGREY:
1 898 959 ODOBERATEĽOV
5 084 PATREONOV
0, 28 % PODPORA

NUMBERPHILE:
1 413 789 ODOBERATEĽOV
698 PATREONOV
0, 05 % PODPORA

IN A NUTSHELL:
1,353,241 ODOBERATEĽOV
2,194 PATREONOV
0, 15 % PODPORA

Nezabudnite, že toto sú svetovo najpopulárnejšie a najväčšie vzdelávacie
Youtube kanály. Nepoznám iné druhý kanálov, pretože iné ako tieto nie sú
na Patreon-e a nepožadujú od svojich podporovateľov byť spoluvlastníkmi,
keďže vyrábajú ľahký materiál a predávajú svoje videá cez reklamy. Mám
na mysli tože , ak by ste mali hrací kanál (kde by ste sa len hrali hry a nahrávali samého seba), mohli by ste inzerovať hry. Kanály s tematikou technológie môžu recenzovať prístroje za hotovosť a reklamné tutoriálové kanály môžu predávať krásu produktov. Už tomu prichádzate na kĺb? Čo môžete predať, ak vyvíjate súbor edukačného materiálu? Nie veľa.
No, a čo taká Wikipédia? Koľko jej členov ju dotuje? Je to dosť šokujúce číslo, len 0,8%.

WIKIPEDIA:

0, 8 % PODPORA

AKO VIDÍTE, NAJVAČŠIE ZDROJE
ONLINE VZDELÁVANIA
DOSTÁVAJÚ POMOC
OD MENEJ AKO 1%
SVOJICH PODPOROVATEĽOV,
OD TÝCH, KTORÍ
VYUŽÍVAJÚ JEJ SLUŽBY.

Ako sa teda Projekt Venus podieľa na tomto všetkom? No, to je ťažké vôbec
odhadnúť, nakoľko po 1) nedokážeme zrátať našich čitateľov (niektorí si totiž
sťahujú čísla magazínov, iní ich čítajú v tlačenej verzii; a po 2) sme nováčikmi
na Patreone, takže súčasné čísla podporovateľov sú nekompletné. Aktuálne
to ale vyzerá, že sa pohybujeme v číslach okolo 0,75 % , čo nám príde vcelku
desivé, pretože takto vlastne zapadáme do normy. Stále si však myslíme, že
väčšina tých, ktorí čítajú náš časopis, si plne uvedomuje jeho globálnu dôležitosť a sú viac motivovaní ako priemerní podporovatelia, ktorých spomíname
vyššie, aby udržali tento projekt nažive. Tým, že magazín sústreďuje svoju pozornosť na koncepty Projektu Venus/ekonomiky založenej na zdrojoch, ide o
viac ako len ďalší edukačný prvok, ako by niektorí zhodnotili. Pevne ale veríme, že sa dokážeme zbaviť nálepky „norma“.

TVP MAGAZÍN:

0, 75 % PODPORA

Ale chápem ľudí, ktorí nás finančne nepodporujú. Som odoberateľom všetkých
vyššie zmienených kanálov a stovky ďalších, ale ani na jednu z nich neprispievam (hlavne preto, že nemám peniaze). Možno by sa u mňa našiel 1 $, ktorý by
som mohol poslať, ale zasielať po jednom doláre toľkým organizáciám? Z toho
by vznikla razom pekná hromada peňazí, takže si musím určiť priority. Preto
prispievam 2 dolármi na Wikipediu každý rok, keď hľadajú a zháňajú finančnú
dotáciu. Ale spoločnosť by nemala nechávať na ochote ľudí podporovať takéto
projekty. Peňažný systém je čudne znepokojujúci, keďže toľko úžasných projektov (ak nie väčšinu z nich) nemožno uskutočniť.
Čo tým chcem povedať je, že možno nakoniec zvážite rozhodnutie finančne
podporiť Projekt Venus a vydávanie magazínu na Patreone, aj keby malo ísť len
o drobnú podporu, najmä kvôli naliehavosti, ktorá nás tlačí, keďže nemáme už
viac peňažných prostriedkov, aby sme pokračovali v produkcii po novembri alebo decembri (2016).

Možno v čase, keď uverejníme tento článok, budeme v oveľa lepšej situácii,
kto vie, možno potom dosiahneme cieľ, ktorý sme si stanovili na Patreone, a
budeme aj naďalej pracovať na magazíne Projektu Venus ako zvyčajne, ale už
len na 20 %, ktoré dosahujeme dnes, si to bude vyžadovať ďaleko viac podporovateľov, aby sa nám to podarilo. Neustále sa snažíme zlepšiť pre každého.
Vytvorili sme si inteligentný nástroj k tomu a aktuálne aj kvíz. Pred dvomi mesiacmi sme vypustili aj automatizovaný systém správ a premýšľame dokonca
aj nad tým, ako by sme mohli použiť niektoré články z magazínov Projektu Venus ako bázu pre online kurzy zadarmo. Plus pokračujeme v práci na výskumných a dôležitých článkoch, ktoré sa zameriavajú na vysvetlenie toho, ako
svet vlastne funguje, príčiny dnešných problémov a aké sú ich reálne riešenia.
Prečítajte si tento článok, ak sa chcete dozvedieť, čo všetko robíme pre to, aby
bol náš časopis úspešný.
Žiaľ, uvedomujeme si, že model „darujem 1 €“ sa nikdy neuskutoční. Mnohí sa
pokúsili aplikovať tento model a, ako vidíte, len veľmi malá časť ľudí nás finančne podporila aj napriek tomu, že požadovaná podpora je veľmi malá.
Zaujímavé je tiež pri všetkých tých známych edukačných Youtube kanálov, o
ktorých sme sa zmienili vyššie, že menej ako 10 % odoberateľov vlastne sleduje ich videá. Rovnaký fenomén sa deje aj takmer so všetkými online odoberaniami (Facebook, Google Plus, Twitter), ktoré mnohí ľudia odoberajú a
nechávajú si zasielať, ale len zopár z nich ich skutočne pravidelne sleduje. Zdá
sa, že my, ľudia, sme sa zmenili na podpisujúci a lajkujúci druh, pričom len
niektorí z nich sú schopní sa zamerať alebo zájsť dokonca ďalej. Je to smutné
a príde mi to na jednej strane ako veľké plytvanie. Na druhej strane, možno
ide len o novú normu, kedy sa ľudia snažia udržať krok s toľkým množstvom
online vecí. Kto vie? Ale ste to vy, kto určujte priority.

TU JE NÁŠ ODKAZ NA PATREON, AK
BY STE SI TO ROZMYSLELI :)

TVPM KVÍZ
autor tio

Vydali sme už veľa článkov, tisícky stránok a ak ste nový čitateľ,
tak možno odpadnete, keď si uvedomíte, že máte čo dobiehať. Ale
žiaden strach. Vytvorili sme skvelý vyhľadávací nástroj, ktorý vám
pomôže vyhľadať čokoľvek, čo vás bude zaujímať. Sme si plne vedomí toho, že takmer každý je bombardovaný neúnosným množstvom informácií, čo spôsobuje zníženú mieru koncentrácie. Ak
vezmeme do úvahy tento fakt, nemôžeme začať s kratšími článkami kvôli tomu, aby sme zapadli. Ak je treba niečo napísať, nemali by sme sa nijak obmedzovať. Takže, ako uspokojiť tých, ktorí
si chcú prečítať dlhší a podrobnejší článok o niečom a zároveň
uspokojiť tých, ktorí chcú článok na jedno posedenie? No, a čo tak
úžasný kvíz!?
Snažíme sa získať a zaujať všetkých ľudí s naším časopisom Projektu Venus. Dokonca aj keď radi veľa čítate a držíte krok so všetkými našimi článkami, kvíz je skvelý nástroj, pretože upevňuje
minulé poznatky.
Osobne som napísal niekoľko článkov
pre časopis Projektu Venus, takže je
to aj pre mňa veľmi zaujímavé, keď
mám niektoré odpovede nesprávne
(dokonca aj otázky na moje vlastne
články).
Takže, rozdeľujeme články, rozbíjame
ich, vytvárame z nich otázky a pridávame odpovede s viacerými možnosťami a relevantnými/zaujímavými fotkami a potom vás nechávame sa s nimi vyhrať. Zakaždým, keď zodpoviete
otázku, dostanete detailnejšiu odpoveď, aby ste sa ešte niečo naučili a
každá odpoveď obsahuje aj link na
článok, z ktorého sme čerpali, ktorý si
potom aj môžete prečítať, ak je to pre
vás zaujímavá informácia. Ale dosť
bolo rečí.
VYSKÚŠAJTE SI
DEMO SAMI

CELÝ KVÍZ MÁ 5 KATEGÓRIÍ:
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Bude obsahovať dokopy 1000 - 1500 otázok zo všetkých
kategórií pred uvoľnením (viem, že vám to príde veľa!), ale v každom kvíze z danej kategórie bude len 10 otázok.
Keď skončíte s týmito 10 otázkami, môžete kliknúť na
HRAŤ ZNOVA a zobrazí sa vám ďalších 10 otázok (žiadne
sa ale neopakujú. Kým neprejdete cez všetky). Možno budete mať prolém sa aj cez toľké množstvo otázok prehrýzť,
aj keby ste hrávali kvíz niekoľko hodín denne. Samozrejme, zakaždým, keď vyjde nové číslo časopisu Projekt Venus, pridáme aj ďalšie otázky. A vždy, keď sa vrátite a budete hrať (či už o 10 dní alebo 8 mesiacov neskôr), vždy
dostanete nové otázky, ktoré ste rpedtým ešte nezodpovedali. Kvíz si vás pamätá! ;)
Aktuálne máme pridaných okolo 500 otázok, ale museli
sme prestať, keď počet otázok preťažil softvér (vyzerá to
tak, že developer neočakával také množstvo otázok ;) ),
čiže práve pracuje na tom, aby ho upgradol. Len čo ho
opraví, budeme pokračovať v pridávaní ďalších otázok,
kým nepokryjeme všetky predošlé čísla a potom ich naraz
všetky vypustíme do sveta, aby ste si ich užili. Sme nesmierne nadšení z toho, aké môže byť návykové predieranie sa toľkými otázkami pokrývajúcimi takú širokú škálu
tém, najmä pre nováčikov, ktorí sa snažia pochopiť koncept Projektu Venus a ekonomiky založenej na zdrojoch
(EZZ).
Ale keďže to primárne závisí od pokroku developera, nevieme vám dať presný dátum, ale dúfame, že plná verzia
vyjde v priebehu ďalšieho mesiaca. Práce na kvíze stoja za
oneskoreným vydaním tohto čísla. Neustále pracujeme na
niečom špeciálnom pre časopisy Projektu Venus a/alebo
Projekt Venus samotný, ale to už viete... :)

HRA

'
ˇ
PENAZI:

' NA ORGANIZOVANIE SPOLOCNOST
ˇ I'
SYSTEMY
autor Tio

V našom poslednom pokračovaní dielu Money Game (Hra peňazí)
sme sa pozreli na to, ako vznikli peniaze a ako ide viac o trh ako o
„peniaze“, ale uvedomili sme si, že trh sa zbláznil, keď začal zotročovať a zabíjať ľudí, meniť hodnoty ľudí, ničiť životné prostredie
a podobne. Trh nie je nejaký druh príšery, ktorú možno dať do karantény, ale ide skôr o typ prostredia, ktoré značne ovplyvňuje ľudské správanie. Nie sme ale prví, ktorí si všimli tejto zvrátenej stránky; už tu boli aj mnohí ďalší, ktorí v minulosti prišli s návrhmi, ako
sa vysporiadať s týmito problémami. Je možné, že už sme tu mali
toľko návrhov a nápadov, koľko ľudí doteraz žilo na našej planéte,
no pokúsime sa zamerať na tie najpozoruhodnejšie, aby sme pochopili, čo navrhovali a ako vlastne skončili; čo zmenili/zlepšili.
Vec sa má tak, že v prvej časti sme vysvetlili, že svet nie je zas až
taký jednoduchý. Rovnako, ako v prípade, čo predstavuje kmeň
alebo ako vznikol trh a obchod, v tomto prípade to nemôžeme
zúžiť na „Aha, trh sa zbláznil, spravme s tým niečo!“ pretože systémy/idey organizovania skupín ľudí (spoločností) existovali už
dávno predtým, ako boli trh a obchod zavedené do spoločnosti a
až tak boli ovplyvnené obchodom a mnohými ďalšími faktormi.
Navyše, všetko je vlastne výsledkom tých, ktorí zaviedli tieto zmeny a vplyvy.

Mohli by sme skúsiť rozdeliť tieto systémy organizovania skupín ľudí podľa:
ˇ

1. SPOSOBOV PRODUKCIE A DISTRIBÚCIE
2. IDEOLÓGIÍ
3. KOMBINÁCIE OBOCH, ČO MÁ ZA NÁSLEDOK VZNIK VLÁDY A NÁSLEDNE AJ EKONOMIKY.

Produkcia tovaru a poskytovanie služieb sa menia s ideológiami a
podľa toho, ako vznikajú systémy organizovania spoločnosti a ako
sú riadené. Prv než začali ľudia cielene chovať zvieratá a kultivovať všetky druhy plodín, zoskupovali sa do malých skupín.
Niekedy mali akýsi druh náčelníka kmeňa, ale väčšinou sa spoliehali na rodinné hodnoty a zdieľali všetko, čo ulovili alebo nazbierali. Vodca bol poväčšine ten, ktorý radil a možno ovplyvňoval
rozhodovanie, ale ľudia v takýchto spoločenstvách sa tiež podieľali na rozhodovaní. Bola to doba lovcov a zberačov.
No len čo ľudia začali postupom času formovať väčšie skupiny,
ako napríklad tie, ktoré nasledovali po nástupe poľnohospodárstva, veci sa začali komplikovať. Dnes máme presnejšie definované role, pričom vieme, ako sa máme zaoberať s tovarom a službami (niektorí robia to, iní zasa to), ako jednať s nadbytkom jedla,
rozhodovaním a podobne. Keď započal vznik týchto spoločností,
vyplávali na povrch nerovnosti v rámci kmeňa a začali byť čoraz
zjavnejšie. Jeden taký príklad toho, ako spôsoby produkcie a distribúcie ovplyvňujú spoločenskú stratifikáciu je, že ako výsledok
masovej produkcie týchto produktov prostredníctvom kultivácie
(používanie nástrojov a zvierat), sa na ženy už viac nehľadelo ako
na užitočné bytosti, ako tomu bolo kedysi (matriarchát), keď mali
na starosti zber lesných plodov pre celý kmeň, často priniesli
dokonca viac jedla, ako sa podarilo mužom uloviť. Ženy sa postupne stávali menej dôležitejšími ako muži, k čomu došlo z dôvovodu straty ich dôležitej roly v tlupe.
2. Nezabudnite na to a poďme sa teraz pozrieť na to, ako vznikli
spoločenské systémy ako imperializmus, feudalizmus, komunizmus, demokracia, slobodné podnikanie, kapitalizmus a ďalšie systémy a čo navrhovali pri organizovaní spoločnosti. Aby to bolo pre
nás zrozumiteľnejšie, predstavme si, že ľudia začínajú kolonizovať planétu Mars a snažia sa zaviesť nový druh spoločnosti. Preskúmame, čo jednotlivé systémy ponúkajú pri riadení kolónií.

A sme tu, na Marse
Podarilo sa nám vytvoriť stabilnú atmosféru, aby tu ľudia mohli dýchať a rastliny rásť. Už sme sem priviezli niekoľko miliónov ľudí a teraz sme doviezli
skupinku ľudí reprezentujúcich jednotlivé spoločenské systémy, aby nám poradili, ako organizovať spoločnosť a všetko. Mladí a starí, ľudia zo všetkých
vrstiev Marsu sa tu dnes spoločne zhromaždili a nedočkavo čakajú tých smelých a odvážnych jedincov, ktorí budú prezentovať svoje myšlienky organizovania novej marťanskej spoločnosti na rozumnú a prosperujúcu, na systém, v ktorom nebude prítomná neprávosť, ktorej záleží na ľuďoch a životnom prostredí a bude schopná sa vyvinúť technologicky i vedecky.

Aha, vyzerá to tak, že čoskoro
začnú. Tak si ich vypočujme:

Vitajte. Radi vás všetkých spoznávam. Ja som Feudalizmus a aby som
nemrhal vaším časom, prejdem rovno k veci. Myslím si, že najlepší spôsob,
ako zorganizovať vašu spoločnosť, je ten môj, pretože:
Ako prvú vec, ktorú urobíte je, že vymenujete niekoľko kráľov. Títo králi budú
vlastniť niektoré z území na Marse a každý kráľ si vymenuje niekoľko svojich
prívržencov, nazvyme ich šľachticmi, aby spravovali jednotlivé časti kráľovho územia. Môže ísť o kráľových priateľov, takže je ľahké pochopiť, ako sa
vymenúvajú šľachtici. Potrebujeme šľachticov, pretože Mars je príliš veľký na
to, aby ho zvládlo riadiť zopár kráľov.
Potom potrebujeme ľudí, ktorí budú ochraňovať územia, ktoré vlastnia králi
a šľachtici. Títo ľudia ochraňujú krajinu a na oplátku dostanú tovar a služby.

Lež tí, ktorí pôdu obrábajú a
tí, ktorí ju ochraňujú, na večné
veky zachovajú si svoje postavenie, by sa z nich nikdy králi
či šľachtici nestali.
Toto postavenie bude sa dediť
z generácie na generáciu a bubudú viazaní toto pravidlo rešpektovať, ináč ich ich panovník
strestať smie, pretože kráľ je
zákon a rozhoduje o všetkom.
Ako sa vám to pozdáva?

IMPERIALIZMUS

KOLONIALIZMUS

Ha! To je ale úžasná myšlienka. Ale musím dodať, že je nevyhnutné, aby sme porazili
svojich nepriateľov, keďže bude na Marse toľko skupín. Musíme ich poraziť s našimi armádami. Musíme byť silní,
mať mocnú armádu a nebáť
sa ničoho.

Oh, človeče, naozaj zmýšľame
podobne. Predstav si tie tých
slabochov, ktorých dokážeme
poraziť a potom donútiť ich
prijať naše hodnoty, to by z
nás spravilo ešte silnejších a
počtom by nás tiež bolo viac.

AUTORITATÍVNY REŽIM
Ja a Autoritatívny režim NA TOTÁLKU súhlasíme s vami, chlapi. Aj keď si
myslíme, že tento tu, kráľ ako vodca, potrebuje mať silnú charizmu, aby zaujal ľudí, aby urobili to, čo po nich chce, ale myslíme si, že by sme si s tým
nemali nejak lámať hlavu, takže tak trochu s vami nesúhlasíme. Avšak,
dodal by som, že panovník musí kontrolovať
VŠETKY aspekty spoločnosti: vedu, umenie,
vzdelávanie, aký tovar krajina vyrába, aké
služby poskytuje a tak podobne. My totiž
potrebujeme lídra, ktorý bude za nás
všetkých vo všetkom rozhodovať.
Teda, za vás, Marťania :) .

Hej, zadržte! ozýva sa Kapitalizmus. To
je ale riadne nefér a celé je to neprogresívne. Všetci ľudia by mali vlastniť pôdu
a mať vlastný biznis. A takto by to malo
byť, najlepšie produkty a služby vzídu zo
súťaživosti a vďaka konkurencieschopnosti.
Ak neumožníte tým, ktorí pracujú, mať
pôdu alebo tým, ktorí ju chránia, pozdvihnúť svoju úroveň bytia, potom podporujete stagnáciu spoločnosti, v ktorej
ľudia nebudú motivovaní ďalej rozvíjať
spoločnosť.
Čo si to neuvedomujete?

DEMOKRACIA:

FAŠIZMUS:

A všetci by mali mať
právo si zvoliť svojho kráľa. Ale aj to, aké by mali mať práva. Moc musí byť v rukách ľudí.

To snáď nie, vy ste takí naivní. Ľudia nemajú žiadnu
súdnosť. Žiadnu morálnu spôsobilosť. Ľudia nemôžu mať v rukách moc. Tí, ktorí majú moc, musia rozhodovať o napredovaní spoločnosti. Do istej miery
súhlasím s Kapitalizmom v tom, že ľudia by mali
mať svoj vlastný biznis a vlastniť časti Marsu, taktiež ale súhlasím aj s ostatnými v tom, že moc by
mala ostať na vrchole pyramídy a mala by byť zachovaná aj štátna príslušnosť, prípadne expandovať do iných spoločenstiev aj za pomoci armády.
Ale budem trochu nesúhlasiť s Autoritatívnym režimom a Totalitárstvom v tom, kto by mal viesť spoločnosť. Myslím si, že je lepšie, ak na čele spoločnosti stojí skupina ľudí, nazvime ich „politikmi“, radšej
ako jedným človekom (kráľom, diktátorom, a pod.)

KAPITALIZMUS:
No, ak mám byť úprimný, súhlasím s vami všetkými, ak ľudia môžu vlastniť niektoré časti Marsu a zarábať na tom.
Viem, že všetci máte svoje vlastné pravidlá čo sa týka toho, čo ľudia môžu povedať, čo môžu nosiť, ako by malo vyzerať vzdelávanie, ako by mali riadiť svoje podniky, máte
dane a zákony a podobne, ale mne je to úplne jedno, pokiaľ ich necháme konkurovať si navzájom kvôli produkcii a
zlepšovaniu tovarov a služieb.

VOĽNÝ TRH:

Och Kapitalizmus, budem
s tebou súhlasiť len vtedy,
ak sa lídri nebudú miešať
do toho, ako ľudia riadia
svoje podniky!

SOCIALIZMUS:

Voľný trh, pozri sa, ak založíš všetko na tom, že ľudia
budú súťažiť medzi sebou o lepšie vzdelanie, služby, tovar alebo ďalšie veci, vytvoríš tak OHROMNÚ disparitu
spoločenských tried. Niektorí budú veľmi bohatí, niektorí až takí chudobní, že si nebudú môcť dovoliť jedlo.
Predstav si to zneužitie chudobných ľudí... som toho názoru, že je ďaleko lepšie poskytnúť všetkým základné
potreby v rovnakom pomere, zadarmo, ako súčasť ekonomiky a nechať ju riadiť politickými autoritami. Čiže,
neuprednostňujeme profit pred takýmito službami, ale
miesto toho zakladáme produkciu a služby na ich aktuálnom využívaní a potrebe.
To znamená, že peniaze, ktoré si ľudia zarobia, by sa im
mali vrátiť, väčšina z nich, a neísť do rúk iným. Potrebujeme rovnosť a tú možno dosiahnuť len ak lídri kontrolujú väčšinovú časť celej spoločnosti a využívajú zisky k
tomu, aby poskytli svojim ľuďom služby zdarma.

KOMUNIZMUS:
Hoci súhlasím s väčšinou toho, čo povedal Socializmus, je naivné si myslieť
a veriť, že ideológia Kapitalizmu bude fungovať. Musíme sa zbaviť predstavy, že budeme pracovať pre niečo. Ľudia by mali byť slobodní, žiadne spoločenské triedy by nemali existovať a musíme tiež eliminovať pojem vlastníctva. Nikto by nemal viesť druhých, len seba. Ľudia, koniec-koncov, budú sami najlepšie vedieť a budú sa rozhodovať sami za seba, čo treba produkovať a kedy a ako všetok tovar a služby distribuovať. Musíme ukončiť nedostatok a produkovať hojnosť! Vnímam Socializmus ako cestu ku komunizmu
z Kapitalistickej spoločnosti.

KAPITALIZMUS:

Vy páni sa začínate čoraz viac podobať na Autoritatívny režím alebo
Utópiu.

KOMUNIZMUS:
A ty, Kapitalizmus, začínaš sa čoraz viac podobať na Feudalizmus, kde
ľudia musia byť zotročení inými, dokonca aj kvôli základným potrebám a
aj keď v teoretickej rovine tvrdíte, že ľudia môžu pozdvihnúť svoj status
tým, že budú vlastniť časti Marsu a zarábať na tom, to sa len ťažko ukáže
byť pravdivé, pretože tí, ktorí budú hromadiť bohatstvo rýchlejšie, dosiahnu svoj vyšší status skôr a tí chudobnejší nebudú mať inú voľbu ako pre
nich pracovať.
To je vykorisťovanie a to nikdy
nepovedie k mierumilovnej spoločnosti!

ANARCHIZMUS:
Domnievam sa, že musíme byť ostražití pri týchto
ľuďoch. Ja nemám žiadny návrh, ako organizovať
vašu spoločnosť na Marse, ale povedal by som, že
musíte byť skeptickí po tom, čo ste si od nich vypočuli, a hlavne keď prišiel rad na vašu osobnú slobodu!

Zadržte na chvíľu, ozve sa jeden malý Marťan.
Kde ste prišli na všetky tie myšlienky, ako spravovať spoločnosť?
Och, vzdychol si starý pán Marťan. Dovoľ mi ti
to všetko vysvetliť, pretože, aby sme pochopili
detaily ich prístupov, najprv musíme pochopiť
procesy, ktoré predchádzali ich vzniku a ako boli testované a zavedené do spoločnosti a ako sa
zabehli na planéte Zem. Poďme nazrieť do virtuálneho historického múzea.

FEUDALIZMUS
AUTORITATÍVNY REŽIM
TOTALITÁRSTVO
IMPERIALIZMUS
KOLONIALIZMUS
FAŠIZMUS
DEMOKRACIA
KAPITALIZMUS
VOĽNÝ TRH
SOCIALIZMUS
KOMUNIZMUS

NA ZEMI A
V PRAXI
Po celú dobu ľudskej existencie sme tu mali toľko nápadov
a spôsobov, ako čo najlepšie organizovať ľudskú spoločnosť, že by ste umreli skôr, ako by ste si ich stihli všetky
naštudovať. Mnoho z nich je takmer podobných, iné sa zas
do extrémnej miery líšia a keď sú už zabehnuté, zdá sa, že
vo väčšine prípadov ide skôr len slová ako skutočný význam. Rozdelíme tieto spôsoby organizovania spoločnosti
do dvoch kategórií na základe kontrolných mechanizmov:

PRVÚ skupinu tvoria ľudia, ktorí si môžu robiť, čo sa mi zachce, ale je tu potrebná istá
kontrola niektorých častí spoločnosti.
DRUHÚ skupinu tvoria ľudia, ktorých je nutné
viesť, vravieť im, čo majú robiť a potom ich
nechať robiť si svoju prácu (tak alebo onak).

Starý pán: Systém feudalizmu, v ktorom je distribúcia tovarov, služieb a privilégií primárne založená na tom, že pár ľudí vlastní všetko a ostatní
pracujú ako otroci, vznikol pred cca 400 rokmi,
pričom ústrednou myšlienkou bolo, žeby ľudia
mali vlastniť nejaký majetok a tiež aj prostriedky
produkcie alebo právo predávať služby a zarábať na tom. Takéto spoločenské usporiadanie nazvali kapitalizmus.
Mali by sme začať tam, aby sme pochopili, ako sa
tieto myšlienky na planéte Zem postupne vyvíjali,
čo bolo ich cieľom, kde uspeli a kde zase, naopak,
zlyhali.

Hoci kapitalizmus znel ako dobrý nápad na potlačenie stagnácie spoločnosti otrokárov a otrokov, pre mnohých ľudí to neskončilo tak dobre.
Samozrejme, výroba tovarov a poskytovanie služieb doslova explodovali so širokou paletou farieb, tvarov, vylepšení a nezmyselných produktov a pod., čo napokon vyústilo do stavu, v ktorom sú ľudia "chovaní" len k tomu, aby cítili nutkanie kúpiť si každú kravinu. Pôvodne sa
myslelo, že tento systém by splnomocnil robotníkov. Avšak, čoskoro si
uvedomili, že moc sa znovu presunula k tým pár jedincom (vlastníkom),
zatiaľ čo zvyšok buď pracoval pre boháčov, alebo znášal dôsledky
v prostredí s nedostatočnou podporou života. Už chápete, že podstatou
a tým najzákladnejším princípom kapitalizmu je PROFIT. A to je všetko.
Nezáleží na tom, či ľudí riadi diktátor, blázon, alebo svätec ak spoločnosť funguje tak, že umožňuje ľuďom súťažiť a konkurovať jeden druhému a hnať sa za profitom za istých podmienok (t.j. v rámci zákonov).
Tento systém nie je o nič lepší v delení ľudí na sociálne vrstvy ako feudalizmus. Má ale na svedomí niečo iné, čo je veľmi, veľmi dôležité: viní
pracovníkov za ich neúspešný život. Ak si nedokážeš zarobiť, potom ty si
na vine a nie systém, ktorý štve nahnevaných a zúfalých ľudí proti sebe
a nie proti tomu, kto za tým stojí, ako napríklad vo feudalizme kráľ.

Ak sa spoločnosť zameriava na profit, ľudské životy sú vystavené riziku,
keďže ich potreby sú ignorované, životné prostredie je drancované a
hodnoty a životy ľudí sa navždy zmenia. Kapitalizmus bol vystavený už
mnohým zmenám, ale ústredná myšlienka tohto systému - ľudia vlastnia a predávajú svoje služby v rámci spoločnosti, ktorú poháňa profit,
je prítomná aj dnes v takmer všetkých spoločenských vrstvách na celej
planéte.
A práve toto všetko bolo tou prvotnou iskrou, čo začalo obrovskú evolúciu v oblasti produkcie a obchodu, no je veľmi dôležité, aby som znovu pripomenul a zdôraznil: v kapitalizme neexistuje žiadna „sloboda“.
A neexistuje ani vo „voľnom trhu“, ktorý funguje ako zásterka aplikovaná na kapitalizmus na zdôraznenie konceptu umožňujúceho ľuďom
voľne súťažiť. Oba koncepty pracujú v tandeme s kvantami regulačných pravidiel. Dokonca aj ja som súčasťou tejto spoločnosti, v mnohých komunitách nepredám psie mäso, pretože je to zakázané, aj keď
iné typy mäsa sú povolené. V niektorých spoločnostiach je nutné pri
predaji dodržiavať striktné pravidlá alebo podmienky. Ceny podobných
produktov ma nútia meniť moje vlastné ceny. Označenie môjho produktu, spôsob, ako ho verejne propagujem, produkujem či distribuujem
rozhodne niečo stojí, čo nemá nič spoločné s termínom „voľný trh“. Pojem „voľný trh“ by sa mal písať s odkazom pod čiarou, kde by bolo napísané, čo naozaj znamená slovo „voľný“ v pojme „voľný trh“.

Keď som bol mladší a žil na Zemi, vytvoril som si internetový účet, aby
som mohol zdieľať operačný systém online, kde tvrdili, že limit sťahovaných dát je „neobmedzený*“. Takže som sa chopil „príležitosti“ a stiahol
som 500 GB dát v priebehu 20 dní. Potom mi môj účet zablokovali s odôvodnením: „Ľutujeme, ale prekročili ste množstvo stiahnutých dát.“ Pomyslel som si „Och, vau, to som vážne prekročil neobmedzené množstvo dát?
To je nejaká nová matika, či čo?!“ Netušil som, že táto „*“ má silu negovať
význam slova, ku ktorému je priradené, a znamená, že ich neobmedzená
ponuka má vlastne svoj strop. Na rovnakom princípe funguje aj „voľný*“
trh.
Takže, zapamätajte si nasledovné: Zakaždým, keď budete počuť o zisku,
ktorý bol nadobudnutý na úkor človeka alebo životného prostredia, je to
ukážka sily zisku. To je základným stavebným prvkom kapitalizmu a voľného* trhu v praxi. Ústredná myšlienka je taká smiešna, že „podnecovanie
vojen“ sa môže brať ako ohromný plán, keďže znižuje nezamestnanosť a
vytvára profit pre mnohých zainteresovaných bohatých ľudí. Jeden vplyvný ekonóm raz vtipne poznamenal, že aby sa národ dostal z krízy, musel
by najať ľudí, ktorí by zvrhli vládu a potom by opäť založili nový štát, čo by
vytvorilo pracovné miesta a trh by sa znovu „rozbehol“ :) Dúfam, že už tomu rozumieš.
Áno, myslím si, že už to chápem. Ale ak to nie je zadarmo a vzniká toľko problémov, prečo to ľudia na celom svete akceptujú a prijímajú?

No a nápad „dovoliť“ ľuďom (za istých podmienok) si zarábať na seba bola prijatá a zavedená do praxe hneď z niekoľkých dôvodov:
Nahradenie feudalizmu, ako neprogresívneho a
veľmi násilného systému, sa týkalo všetkých. Čiže, v konečnom dôsledku to vyzeralo dobre v porovnaní s tým, čo zaniklo.

Kvôli vládam, pretože kapitalizmus kladie zodpovednosť a úspech na jednotlivca. Takže, ak
niektorí neuspejú, nemajú kráľa, ktorého by mohli zvrhnúť a zmeniť systém. Ide o zlo, ktoré ani
nepostrehnete, ale jeho vplyv cítite na vlastnej
koži.
Vytvoriť nadbytok technológií, služieb a tovaru
bol celkom úspešný krok, keďže zmenil ľudí a
spravil z nich „závislých“ od trhu a nakupovania, takže spoločenské elity ani nepotrebovali
nejaký plán k organizovaniu ľudí. Len nás nechať nakupovať a predávať a potom do trhu
zaviesť rôzne pravidlá a regulácie z kadejakých
dôvodov (osobný zisk, stabilizácia, atď.).
To nás privádza k bodu č. 4: ide o vysoko flexibilný „finančný“ systém, ktorý má málo spoločné s nejakým skutočným organizovaním spoločnosti, pretože (tento finančný systém) tvrdí,
že ľudia môžu viesť a riadiť svoj vlastný biznis to je všetko. Ten bol ochotne prijímaný pod
mnohými odlišnými druhmi „režimov“, počnúc
diktátorstvom (jeden člen kmeňa riadi a kontroluje celú populáciu pre svoje osobné hodnoty) a
končiac pri širokej škále mixov „demokracií“.

Vrátime sa späť k nášmu „kapitalizmu“, chlapče, ale najprv mi dovoľ ti
viac ozrejmiť jeho „nepriateľa“, ktorým je iný druh systému - najprv ho
navrhli kvôli kontrole ľudí a potom... „popustili opraty“, pretože bude
fungovať nezávisle od druhých, sám od seba, a vytvorí tak rovnú
spoločnosť, zbavenú motívu profitu.

Ok. Len poznámka bokom - Zabudol
som sa zmieniť o tom, že ja vnímam
feudalizmus, totalitárstvo, imperializmus a ďalšie smery ako nadobro zastarané a neakceptovateľné.

Súhlasím, ale pokračujme
ďalej. Možno oceníš niektoré z nasledujúcich alternatív, ktoré ľudia navrhli v moderných dejinách.

Chyby kapitalizmu, ktorý je poháňaný profitom, boli rozpoznateľnejšie
pred nejakými 200 rokmi, kedy hĺbavý muž menom Robert Owen povedal niečo ako: „Dosť! Sme lepší predsa. Musíme rešpektovať pracovníkov
za každú cenu!“ (nie je to doslovný citát). Bol taktiež spoluvlastníkom továrne, kde pracovalo okolo 2000 ľudí (niektorí tam nielen pracovali, ale
aj žili so svojimi rodinami). Mnohí z robotníkov patrili do najnižších vrstiev spoločnosti; krádeže, alkoholizmus a ďalšie neresti boli na dennom
poriadku; vzdelanie a hygiena boli úbohé; a väčšina rodín bývala v jednej
miestnosti.

Owen sa snažil zlepšiť ich situáciu otvorením
kvalitných obchodov pre pracovníkov, zlepšením ich podmienok (práve on navrhol a zaviedol dnešnú 8-hodinovú pracovnú dobu, čo bolo menej ako vtedajších bežných 12 alebo viac
pracovných hodín), dokonca sa pokúsil zmeniť
ich správanie zákazom požívania alkoholu na
verejnosti.

Bol jedným z prvých, kto zaviedol koncept „starostlivosti o deti“ do spoločnosti. Domnieval sa, že ak budeme zaobchádzať s ľuďmi dobre a vytvoríme im zdravšie prostredie, umožníme ľuďom sa naplno rozvíjať a na
oplátku vybudujeme tak spoločne lepšiu spoločnosť. Trval tiež na tom, že
ľudia sú výsledkom prostredia, v ktorom sa nachádzajú, takže ich nemožno viniť za ich konanie, alebo vo všeobecnosti, za ich životný štýl, aj
keď, Owen bol aj zástancom neobvyklých, až čudných myšlienok o ľudskej povahe a vplyvu Boha na ľudské správanie, ktoré však nemajú oporu
vo vede.
Je jasné, že jeho myšlienky o ľudskom správaní, ktoré je výsledkom prostredia, nie sú zas tak úplne originálne, nakoľko takéto myšlienky sa šírili
už skôr , ale on bol jedným z prvých, ak nie prvý, ktorý ich aj otestoval.

Chlapec: Ako ich testoval? Prosím, prezraď!

1825

No, nový program starostlivosti, ktorý zaviedol, ho následne stál príliš veľa
na to, aby ho aj naďalej udržiaval, a bol prinútený predať časť svojej firmy.
Ale napriek tomu si zachoval svoje názory na to, ako by sme mali organizovať spoločnosť. Jeho podiel na tomto projekte bol vtedy modelom a zachoval si úspech aj po predaji. Ale on zašiel ešte ďalej. Teraz už mal ale aj peniaze z predaja časti svojho podniku a bol odhodlaný vyskúšať nové myšlienky, ktoré mu napadli. Prišiel s návrhom, aby komunity o počte približne
1200 ľudí obývali územie v rozmeroch 1 000 - 1 500 akrov (4 - 6km2), pričom by všetci bývali v jednej obrovskej budove v tvare kocky s verejnou kuchyňou a jedálňou. Každá rodina by mala svoj vlastný byt spolu s vybavením určeného pre starostlivosť o dieťa, kým by dovŕšilo vek troch rokov a potom by boli deti vychovávané komunitou. Ich rodičia by sa s nimi stretali pri
jedle, ale aj pri ďalších príležitostiach.

Tieto komunity by zakladali jedinci, farnosti, okresy alebo štát, ale
v každom prípade by na nich dohliadal dostatočne kvalifikovaný
personál. Práca a radosť z jej výsledkov mali byť zúžitkované
celou spoločnosťou. Systém týchto komunít stavia na svojjej vlastnej skúsenosti s mlynmi a robotníkmi.

Takže on nechcel, aby deti vyrastali spoločne so svojimi rodičmi?
To sa mi ale nepáči, ja mám ale
rád svojich rodičov.

Rovnako to pociťovali aj ostatní a dobre, že na to upozorňuješ, ako aj neskôr zistíš.
V roku 1825 začal dva takéto projekty, ale oba zlyhali. Slovami jeho syna, príčinou
bol výber obyvateľov: „heterogénne skupina radikálov, nadšených stúpencov princípov, čestných voľnomyšlienkárov a lenivých teoretikov spoločne s hŕstkou bezzásadových podvodníkov a to všetko v jednom 'kotli'.“ Ľudia nemali žiadnu kontrolu,
nikto nevlastnil nič, mnohí sa však chopili možnosti a študovali prírodu a vydali
niekoľko vedeckých kníh, niektorí sa zameriavali na vzdelávanie detí a podobne. Ale
nefungovalo to, pretože v jeho prístupe absentoval vedecký prístup; celý jeho projekt sa zakladal na jeho domnienkach a názoroch, ako riadiť takúto komunitu, no
nemal reálny základ vo vede. Jeden z účastníkov povedal, že v rámci jedného minisveta sa stretali ľudia s odlišnými postojmi a názormi. Ten istý chlap neskôr „vynašiel anarchiu“. No, aspoň predstavil a uskutočnil svoju myšlienku, hoci koncept
„anarchie“ je znovu ďalší starý termín, ktorý je v protiklade ku „štátom riadenej“
spoločnosti, rozumej kmene s vodcami. Anarchia chce, aby boli všetci ľudía „slobodní“ a nik ich do ničoho nenútil ani nekontroloval akýmkoľvek spôsobom.
Chlapec: Čo to znamená?
Starý pán: To presne nikto nevie...

1833

Avšak Owenove myšlienky boli považované za „socialistické“ - síce systém
bez vlastníka, ale systém sa stará o svojich ľudí. Ale znovu pripomínam, to
neboli nové myšlienky, keďže množstvo náboženských a antických kmeňov malo podobné myšlienky, ako vytvoriť spoločnosť, v ktorej si budú ľudia rovní, ale on bol ten, ktorý ich aj otestoval, hoci test mal základ v osobnej a nie vo vedeckej rovine, prebehol v malej mierke a len v krátkom
časovom rozsahu. Tak či onak, jeho práca do značnej miery inšpirovala
ďalších. Chceš počuť aj o nich?

Samozrejme. Zaujíma ma, či uspeli v budovaní takého
sveta, ktorý by sa staral o všetkých, aj keď sa mi nepáčia ich myšlienky o rodine.

Ok, poviem ti o týchto
ľuďoch a neskôr pochopíš, prečo sú tvoje obavy o ich myšlienky také
dôležité.

Jeden z ľudí, ktorý bol ovplyvnený do istej miery Owenom sa volal Engels, chlapík, ktorý veľmi rád čítal a písal. Taktiež sa zaujímal o pracovné podmienky pracovníkov vo svojej kaste a publikoval o ich situácii mnoho kníh. Neskôr sa spriatelil s pánom Marxom, ktorý bol ďalší rebel 19. storočia a ktorého stretol v Anglicku, a spoločne sa pozreli na ideu „socializmu“ a znormalizovali ho, no hlavne sa zamerali na detailné poukazovanie vrodených chýb a zlyhania kapitalizmu
a pre svoju kritiku sa stali čoskoro celosvetovo známi.
Marx detailne popísal potreby rôznych druhov spoločností, úplne odlišných od
kapitalizmu, pričom si uvedomoval, že stabilnú spoločnosť možno vytvoriť len
skrz dostatok zdrojov (nedostatok musí byť eliminovaný, inak takáto spoločnosť
nebude fungovať), a že strojová výroba by mohla nahradiť ľudskú prácu tak, že
by ľudia mohli tráviť svoj čas robením toho, čo radi robia.

Marx sa nazdával, že Owenova snaha vybudovať spoločnosť založenú na tom, že
nikto nič nevlastní, bez lídra a podobne, je naivné, pretože podľa Marxa takúto
spoločnosť možno dosiahnuť len prirodzeným vývojom, nedá sa vynútiť. Začalo
to kapitalizmom, ktorý vnímal ako veľmi produktívny, ale extrémne neférový. Potom, jedného dňa, až by ľudia dosiahli vysokú úroveň produktivity prostredníctvom využívania ľudí a životného prostredia, by sa robotníci vzbúrili a postavili
za svoje práva, nakoľko takáto revolúcia by bola jedinou cestou, ktorá by mohla
započať spoločnosť bez vlastníkov (lídrov), v ktorej by všetci vlastnili všetko.
Marx si myslel, že po revolúcii sa budú ľudia samo-organizovať do takého systému, v ktorom by všetky spôsoby produkcie, distribúcie a všetkého možného, čo
ľudia chcú, boli výsledkom toho, ako sa dokážu zorganizovať a naopak. Marx a
Engels nazvali túto „komunizmus“ - revolúcia od kapitalizmu cez socializmus, šlo
v podstate o radikálnejšiu podobu socializmu založenú na potrebe revolúcie.
Hlavná myšlienka stojaca
za komunizmom bola táto
revolúcia, fakt, že pracovníci napokon budú rebelovať proti tým, ktorí im vládnu, pričom (vzburu) odôvodňoval ako prirodzenú
súčasť histórie a že k tomu
napokon aj dôjde, pretože
kapitalizmus nie je udržateľný systém.

1848

Chlapec: Veľmi zaujímavé, naozaj, a vyzerá to aj celkom fér! Ale čo by vytvorili po revolúcii? Stále nerozumiem tomu, ako by sa „samo-organizovali.“ Alebo
som niečo nepochopil?
O tejto časti toho veľa nepovedali. Len
toľko, že ľudia sa budú nejakým spôsobom samo-organizovať, že stroje spravia väčšinu práce za ľudí a ľudia tak budú mať viac času na to, aby ho využívali
pre seba. Aby som ich citoval, „v komunistickej spoločnosti, v ktorej sa nikto
nezameriava len na jednu oblasť, ale
každý jedinec sa bude môcť zdokonaľovať v ktorejkoľvek oblasti bude chcieť,
spoločnosť bude regulovať celkovú produkciu, čo mi umožní robiť jednu vec
jeden a druhú vec druhý deň, loviť ráno,
ísť na ryby poobede, nakŕmiť dobytok
večer, kritizovať po večeri, napokon zo
m§a bude lovec, rybár, pastier a kritik.“

Oh, ten citát
sa mi páči!

Predstavovali si svet blahobytu; svet bez národov, lídrov, náboženstiev. Uvažovali o tom, že všetky deti budú veľmi dobre vzdelané a že
potreby ľudí sa naplnia skôr, ako príde „komunizmus“. Podľa nich to
malo prebehnúť nejako takto: revolúcia robotníkov - tí sa dostanú k
moci a budú sa starať jeden o druhého - že sa akýmsi spôsobom zorganizujú, aby zabezpečili všetkým obyvateľom základné potreby (počnúc daňami, elimináciou súkromného vlastníctva, ponúknutím zamestnania a pod.) - a všetkým deťom poskytnú vzdelanie zadarmo.
Plánovali, že to všetko ukončí súťaživosť a položí základy skutočnej
„komunistickej“ spoločnosti.
Plán bol koncentrovať moc do rúk štátu ako prvý krok prechodu, dokonca zrovnať so zemou všetky luxusné budovy a vytvoriť tak nástroje pre ľudí, aby pracovali; zrušiť všetky banky a nechať kastu kontrolovať peniaze. Navyše, kasta mala ovládať hlavné obslužné programy ako verejná doprava, spôsoby produkcie a pod. (zdroj). Taktiež aj
pomysleli na to, že aby vznikla takáto spoločnosť, je nutná revolúcia
vo všetkých kastách súčasne, nie len v jednej, pretože kasty sú závislé
jedna od druhej kvôli obchodu. Dokonca to nazvali aj „vedecký socializmus“, keďže vraveli, že bude treba aplikovať vedecké metódy, aby
sa mohla organizovať akákoľvek spoločnosť: musíš sa ohliadnuť do
minulosti a poučiť sa z nej a potom skúsiť a otestovať svoje nápady.

Chlapec: To všetko znie skvele, ale zaujíma ma, či uspeli.
Starý pán: Upozorním na toto: prišli k záveru, že takúto spoločnosť
nemožno „naplánovať do existencie“, ale musí vzísť z ekonomickej
evolúcie. Príkladom takejto evolúcie bol nástup agrikultúry, ktorá
umožnila ľudským komunitám produkovať dostatok jedla; táto zmena v materiálnom a ekonomickom vývoji viedla k mnohým ďalším
zmenám v spoločenských vzťahoch, čím vlastne tradičná forma spoločenskej organizácie už bola nepotrebná, keďže základom starej
formy organizovania spoločnosti bolo životné minimum a stala sa
prekážkou k ďalšiemu materiálnemu progresu. Inými slovami, zmeny v ekonomických podmienkach si vyžiadali zmenu v spoločenskej
organizácii. Chápeš?
Chlapec: Takže oni tvrdili, že nové technológie
stoja za zmenou štruktúr spoločnosti?
Starý pán: Presne!
Túto myšlienku podporovali aj ďalší v tom čase,
ovplyvnila ju aj Darwinova teória o pôvode druhov, keďže si uvedomili, že takéto zmeny v technológiách budú následne meniť aj samotné organizovanie spoločnosti, podobne ako tomu je
aj v prípade zmien, ku ktorým dochádza v životnom prostredí, v ktorom sa živé druhy prispôsobujú novým podmienkam a následne vyvíjajú.
Chlapec: Ahá! Už rozumiem!

Starý pán: Ale v USA došlo k odlišnej interpretácii Owenovej práce,
kde si pár robotníkov povedalo, že by bolo výhodné realizovať niektoré aspekty socializmu (v zmysle starostlivosti o ľudí) v systéme kapitalizmu spôsobom, že zhromaždia robotníkov a pôjdu štrajkovať, aby
prinútili tých, ktorí sú pri moci, zmeniť zákony v prospech robotníkov
(lepšie pracovné podmienky, väčšiu výplatu, a pod.). Takže miesto
zvrhnutia aktuálneho systému ho radšej postupom času pozmeniť
tak, ako si to bude situácia vyžadovať.
To fungovalo do istého bodu a bolo to menej násilné a menej radikálne. Tento prístup vidíme na Zemi ešte dnes, keď skupiny ľudí zavádzajú systém starostlivosti o zdravie alebo ďalšie sociálne služby, aby
sa postarali o členov svojho spoločenstva spoločne s kapitalizmom,
ktorý je riadený profitom.

1870

Starý pán: Marxova myšlienka však neostala bez povšimnutia. Na konci 19. storočia si muž menom Lenin pomyslel, že Marx má pravdu a že jeho radikálny prístup bude fungovať, ale Lenin už nešiel ďalej a nepokúsil sa zlúčiť niektoré z Marxových myšlienok s „kapitalistickou“ metódou. Lenin nesúhlasil s ideou komunizmu
v tom, že by sa robotníci vzbúrili (na čo kládli Marx a Engels dôraz), takže on
(Lenin) a zopár ďalších sa rozhodli, že povstanú a prinesú zmenu. Podarilo sa mu
byť zvolený ako vodca Ruska, resp. ZSSR, také bolo politické označenie pre ono
územie, ale Lenin vložil do nového systému aj svoje hodnoty a následne dal
popraviť milióny ľudí, ktorí sa vzopreli takému druhu systému, ktorý sa snažil založiť. Pracovné podmienky pre väčšinu ľudí boli otrasné, málo jedla a konečný
výsledok bola diktatúra.
Chlapec: Ale to vôbec neznie ako komunizmus, že?
Starý pán: Presne tak. Zopakujem. Ak by v tom čase Marx ešte žil, by bol šokovaný
a znechutený dokonca aj z toho, čo tomu predchádzalo,
keďže bol silne presvedčený o tom, že východiskom
musí byť veľmi rozvinutý kapitalizmu, aby sme
dosiahli takúto spoločnosť a ZSSR bolo
v tom čase všetkým, len nie tým.

1922

Starý pán: Leninov zámer vyzeral spočiatku úprimne; pomáhať chudobným a
zbaviť sa „kapitalizmu“ (nikdy nekončiaci hlad po zisku a moci na úkor ľudí a prostredia), ako môžete aj vidieť v jeho oficiálnom vyhlásení, za čo bojoval: „Chceme
dosiahnuť nové a lepšie organizovanie spoločnosti: v tejto novej a lepšej spoločnosti nebudú chudobní ani bohatí; všetci budú musieť pracovať. Ani jeden boháč,
ale všetci pracujúci si musia užívať „plody spoločnej práce. Stroje a ďalšie výdobytky musia slúžiť k uľahčeniu všetkej práce a nie umožniť skupinke ľudí zbohatnúť na úkor miliónov až desiatok miliónov ľudí.“
Ale tiež povedal (a poznačte si, že „gulag“ znamená „boháči“):
„Súdruhovia! Povstanie v piatich okresoch musí byť potlačeé bez súcitu... Z týchto ľudí si musíte brať príklad. (1) Obes-te
(myslím to tak, aby ste ich obesili verejne, aby to ľudia videli) aspoň 100 boháčov, bohatách bastardov a známych
vyciciavačov spoločnosti. (2) Zverejnite ich mená. (3) Zabavte všetok ich majetok. (4) Špecifikujte rukojemníkov poľa
mojich inštrukcií vo včerajšom telegrame. Urobte to takto,
aby aj ľudia na míle ďaleko od nás videli, pochopili, báli sa a
vraveli si, že vraždíme krvilačných boháčov a že v tom budeme pokračovať ... S úctou Váš Lenin.“
P.S. Nájdite silnejších ľudí.

Chlapec: Ale veď, hovoríš najprv o tom, že chceme vytvoriť lepší svet a spravodlivejšiu spoločnosť, zatiaľ čo ale vraždíme všetkých tých, ktorí sú proti nášmu plánu a ešte k tomu takýmito brutálnymi spôsobmi? Čo je na tom fér? Ako toto môže viesť k mierumilovnej spoločnosti?
Starý pán: Čo sa Lenin snažil dosiahnuť bola eliminácia bohatých a spoločenkých tried, zabezpečiť robotníkom istotu pracovných príležitostí a tiež eliminovať konkurenciu medzi ľuďmi a priemyslom tým, že všetky systémy podieľajúce sa
na produkcii a donáške bude vlastniť komunita. ZSSR bol však veľkým sklamaním. Bola to kombinácia primitívnych (vedou nepodložených) myšlienok, nanútené masám ľudí s použitím nie tak rozvinutej technológie, čo napokon skončilo
ako forma diktátorstva a niečoho celkom odlišného od progresívnej spoločnosti.
Možno vás to prekvapí, ale aj ďalšie spoločnosti sa
stali obeťou intríg myšlienok, ktoré Owen a potom aj
Marx a Engels predkladali, no mnohí ich prijali aj
napriek zlyhaniu ZSSR. Ako si už dozaista zistil, ideály sa nezmenia v realitu, ale miesto toho ich rôzni ľudia interpretujú rôznymi spôsomi.

1924

Starý pán: Napríklad, rovnaký model vznikol aj v Číne, kde vláda kontrolovala spôsoby proukcie a distribúcie tovaru a služieb pre zlepšenie situácie ľudí. Ale keďže aj
táto spoločnosť bola riadená lídrami, ktorí implementovali do systému svoje vlastné
hodnoty, tak vznikla len ďalšia diktatúra, v ktorej sa kontrolovalo, čo ľudí možno učiť,
hovorili im, čo majú nosiť, čo jesť a dokonca aj to, čo mohli povedať bolo prísne kontrolované. Z národa sa stala masa ľudí, ktorí (boli a) sú nútení pracovať pre riadiacu
triedu, rešpektovať ich pravilá alebo čeliť závažným dôsledkom svojich činov. Znovu
pripomínam, rozhodnutia, ku ktorým došlo, nemali nič spoločné s tým, čo si Marx
predstavoval (pod vzájomnou spoluprácou ľudí). Miesto toho, rozhodnutia robilo len
zopár ľudí pri moci a boli tak chabo navrhnuté, že v istom bode vedúci prestavitelia
požiadali ľudí, aby postavili oceliarne, aby urýchlili produkciu ocele, čoho výsledkom
bolo obrovské množstvo biedne vyrobenej ocele, ktorú nebolo možné použiť, a teda
spotrebovalo sa vlastne obrovské množstvo zdrojov a energie. Ďalšie chybné rozhodnutie bolo napríklad, že hromady ryže boli nasadené príliš blízko k sebe, ergo ryža
nemala dostatok priestoru na správny rast, čo priniesolo obdobie hladu.
Ale model systému stále pretrváva a približne 60% populácie toho času (polovica
20. storočia) samých seba nazývali
„komunistami“ alebo
„socialistami“, dokonca
aj keď podmienky,
ktorým boli vystavení a
v ktorých žili mali
málo spoločné
s pôvodnou
myšlienkou
„socializmu“,
neskôr
s režimom
„komunizmu“.

1949
Chlapec:
To
nemyslíš
vážne...

Starý pán: Do polovice 20. storočia sa tieto ideály spojili a zmiešali s ďalšími myšlienkami, že zo „socializmu“ sa stala politická strana, ktorú ste mohli voliť. Ako príklad by som uviedol spoločnosť v Tanzánii, v ktorej ktosi s dobrými úmyslami bol
zvolený, aby zaviedol „socializmus“, systém pre ľudí. Išlo o učiteľa a snažil sa zaobstarať sociálnu starostlivosť a vzdelanie do svojej spoločnosti. Spočiatku všetko išlo ako po masle, keďže ľuďom bola poskytnutá zdravotná starostlivosť, vzdelanie a
jedlo. Ale keďže začal s chudobnými ľuďmi a zvyšok spoločnosti musel pracovať,
aby tieto služby boli zabezpečené pre všetkých, nakoniec z toho bola katastrofa;
nikdy neboli schopní zabezpečiť dostatok, ktorý si Marx predstavoval.
Netrvalo dlho a Tanzánia sa ocitla v ďalšom spoločenskom „ohni“: gloalizácia (dlh
ďalším krajinám za import a export a pod.). Pod vplyvom externých síl a hodnôt sa
učiteľ zmenil na diktátora kontrolujúceho mnohé aspekty spoločnosti: média, produkciu a obchod s inými krajinami, pričom vyhlasoval, že jeho strana ako jediná
môže v Tanzánii existovať (bez možnosti voliť inú politickú stranu), čo nakoniec
donútilo ľudí sa presťahovať z vidieka do iných oblastí . Ďalší neúspešný pokus.

Chlapec: Nikdy by mi ani len nenapadlo, že také
dobré myšlienky ako starať sa o druhých vytvorením rovnej spoločnosti, ktorá by bola pozbavená
tried, triedneho boja a profitu by mohli byť transformované až do takýchto strašných scenárov.
No ak tomu teraz správne rozumiem, stalo sa to
preto, lebo neboli pripravení: začali s primitívnymi a nevedeckými pojmami pri organizovaní svojich ľudí. Koľko ľudí kvôli tomu zomrelo?
Starý pán: Stovky miliónov ľudí, ba ešte omnoho
viac ľudí žilo a stále žije smutný a krátky život.

1962

Starý pán: Ale voči komunistickej myšlienke bol urobený pozitívny krok. Nie dlho
po smrti Marxa a Engelsa vzišiel odlišný pokus o organizovanie spoločnosti. Niekoľko Kibbutzanov sformovalo malú, produktívnu skupinku ľudí, ktorá sa sama organizovala v Palestíne (dnešný Izrael), podľa Marxovej ideológie. Nemali žiaden
koncept zamestnanca či zamestnávateľa, vlastníctva, v skupine nefiguroval žiadny
líder a peniaze používali v malej miere. Pestovali si vlastné jedlo, spoločne sa starali o deti a dokonca si požičiavali aj šaty.
Taktiež sa pokúsili prísť na spôsob formovania ľudského správania do spoločnosti.
Napríklad, vychovávali deti spoločne s ostatnými deťmi a nie s ich roičmi, aby z detí vyrástli nezávislejšie osobnosti, pričom rodičia mohli tráviť so svojimi deťmi 3-4
hodiny denne, čo je viac ako vo väčšine spoločenstiev na celej planéte.

Starý pán: Malé veci, ako napríklad použitie lavičiek miesto jednomiestnych stoličiek na verejných miestach, kde sa zhromažďujú (aby jedli, tancovali, a pod.) pomohlo ľuďom v socializácii. Kuchyne boli verejné (neboli umiestnené v každom
dome) z rovnakých dôvodov. Niektorí z nich nepovolili vlastnenie televízie, aby
členovia ich komunity neboli ovplyvnení konzumným svetom. Pracovať bolo ale
povinnosťou. Pokúsili sa aj o nastolienie rovnakých príležitostí pre ženy, aby sa
status ženy čo najviac priblížil tomu mužskému.
Chlapec: Aha, zasa to isté pravidlo s deťmi :) . Nemaj mi to za zlé, nie je to to pravidlo, čo mi vŕta v hlave, ale fakt, že nemali vlastne žiadne pravidlá, ako založiť a
viesť rodinu. Ale myslím si, že už tomu lepšie rozumiem, že chceli vybudovať nový
druh človeka skrz infraštruktúru, odlišné správanie. Ale prijali tí ľudia takéto pravidlá?

6WDU¼pánNo, tieto komunity ešte stále existujú na Zemi, pričom priližne
270 skupín má vyše 100 000 členov (čísla z roku 2010), čo číní spolu
okolo 9% celkovej populácie Izraelu (v tej dobe). Aj keď si väčšinu z toho,
čo potrebujú, vyrobia, i tak sú odkázaní na vonkajší svet kvôli pôde, fondom a ďalším „vzťahom“. Splynuli tak trochu so zvyškom sveta , hoci mnohé z týchto komunít sa spoliehajú na princípy komunity a dobrovoľnícku
prácu, v mnohých sa pohybujú aj ľudia s prácou z externého sveta a niektoré komunity dokonca platia svojím členom alebo pozývajú ľudí z iných
skupín (nečlenovia), aby im pomohli s prácou, za ktorú im zaplatia.
Aj keď k väčšine rozhodnutí týkajúcich sa budúcnosti kmeňa kibbutz dospeli spoločným súhlasom alebo voľbou, denno-denné rozhodnutia o tom,
kde a na čom budú ľudia pracovať, vykonávali často volení lídri. Všetky
tieto zmeny viedli k pretvoreniu hodnôt, ktoré, v konečnom dôsledku, odradili niektorých členov.

Ale výsledkom ich rozhodnutí a konaní bolo, že miera kriminality bola značne nižšia
ako štátny priemer a prekvapivé bolo aj to,
že z mnohých kibbutzanov sa stali učitelia, právnici, doktori a politické špičky.

Mnohí zaujali k niektorým pravidlám, ktoré zaviedli, rovnaký postoj ako ty. Značná časť z nich začala odmietať
základné myšlienky ako žiadna televízia, žiadne vlastníctvo, alebo aj fakt, že deti by nemali vyrastať spoločne s
rodičmi ale v oddelených detských domoch, čo napokon
viedlo k redukcii ich prvotných pravidiel. Niektorí tvrdili,
že neboli dostatočne motivovaní k tomu, aby lepšie pracovali, pretože mali prístup k rovnakým veciam ako tí,
ktorí toľko nepracovali; zatiaľ čo ostatní tvrdili, že si rozvinuli zmysel pre družnosť a starostlivosť o druhých.
Chlapec: Aha, chápem. Takže nakoniec to nie je najlepší
nápad diktovať ľuďom, ako by mali viesť svoje životy, či
ako vychovávať svoje deti. Zdá sa mi to ako veľký krok.
Ale zmenilo to väčšinu spoločností na planéte? Myslím
tým pohľady ľudí.
Starý pán: Osobne si myslím, že to nemalo žiadny vplyv.
Išlo o strašne malú skupinku zúčastnených ľudí v porovnaní so zvyškom sveta. Taktiež ale aj ich mnohé základné hodnoty a princípy, ktoré by mali reflektovať komunizmus, sú už príliš zmiešané s inými hodnotami kapitalistického sveta.
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Už chápeš, prečo
alternatívy voči
kapitalizmu
neuspeli?
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Hmm,
pretože...

Chlapec: No, zatiaľ viem povedať, že myšlienky socializmu a komunizmu neboli
nikdy plne realizované, aspoň v prípade komunizmu nie.
Starý pán: Presne tak a výsledkom toho bolo, že došlo k zámene pojmov, čím pri
zmienkach o komunizme vžy príde k veľkému zmätku, a hlavne po tom, keď si ho
ľudia spájajú s Leninom, Čínou alebo inými spoločenskými skupinami, ktoré sa
od-klonili od pôvodných myšlienok a predstáv. Spýtajte sa ktoréhokoľvek človeka,
či pozná nejakú vyspelú kultúru či spoločenskú bunku o počte členov niekoľko
mili-ónov, ktorej nikto nevládne a v rámci nej neexistujú sociálne triedy či peniaze a jej chod a fungovanie je založené na vedeckých princípoch. Ak by sme sa
riadili komunizmom, v skutočnosti by celý svet mal byť zjednotený. No, nikdy k tomu ale nedošlo. Čo si myslíš? Prečo sa tak nestalo?
Chlapec: Rozumiem tomu tak, že tí, ktorí prišli s takýmito ideálmi, vedeli len veľmi
málo o nich povedať. Ledva dokázali prezentovať nejaké základné hodnoty a princípy, ktoré mohli byť interpretované rozličnými spôsobmi. Mohol by si mi zhrnúť
ich myšlienky?
MARX

ENGELS

OWEN

Starý pán: Vlastne, ani nie. Povedal som presne to, čo vraveli aj oni - kritizovali
„zlého“ a „rozmaznaného“ brata, ktorým bol kapitalizmus.
Chlapec: Hej, presne, pretože čo to vlastne znamená byť si rovní? Žiadne spoločenské triedy? Čo myslíš tým „dostatok“? Ako môžeš vytvoriť dostatok? Čím viac
nad tým premýšľam, tým viac si uvedomujem, že mám čoraz viac nezodpovedaných otázok, dokonca aj čo sa týka slova „ideálny“. Ako môžeš vytvoriť nový svet,
keď ani poriadne nevieš, ako to vlastne spraviť?
Starý pán: Chlapče, máš postreh!
A tí, ktorí sa pokúsili aplikovať teóriu týchto myšlienok v praxi, ale už vo veľkom,
použili všetko, len nie vedecký prístup. Pokúsili sa predstaviť zjednodušene popísaný systém masám žijúcich vo veľmi slabo technologicky rozvinutých podmienkach a riadiacich sa primitívnosťou vlastných osobných predsudkov. Chcem povedať, že síce oceňujem ich snahu vytvoriť nový, odlišný svet, ale keď pomyslím
na všetky tie vyhasnuté životy a zotročených... ja to proste nedokážem ani len vysloviť.
NYERERE

LENIN

MAO

Chlapec: Presne! Zabiješ tých,
ktorí s tebou nesúhlasia? Nemáš
vedecké cítenie a nechápeš, ako
možno premostiť rozdiely medzi
ľuďmi a národmi? Čo tak založiť
spoločnosť, kde môžeš znížiť či
eliminovať kriminalitu?

Chlapec: Dokonca i kibutzké komunity, ktoré sa približovali základnému konceptu komunizmu, vnášali svoje vlastné hodnoty do spôsobu organizovania ich
spoločnosti. No boli „nainfikovaní“ aj kapitalistickým svetom. Zaujímalo by ma,
či vôbec mali nejaké plány, ako možno organizovať veľké spoločenstvá ľudí, a
nielen skupiny o počte stoviek alebo tisícov členov. Ak tomu správne rozumiem,
čím väčšie množstvo ľudí je v stávke, tým viac otázok a komplikácií vypláva na
povrch.
Starý pán: Áno. A takisto aj v komunitách Kibutzov, ktorí neboli technologicky
zdatní, prvok dostatku nebol prítomný, ale boli čoraz viac závislí od svojho hostiteľa (Palestínia/Izrael) kvôli pôde, dotáciám atď. Dnes je v našej spoločnosti
prítomných mnoho samo-udržateľných minispoločností, ale nás zaujíma, ako
organizovať a riadiť technologicky veľmi vyspelú spoločnosť na planetárnej úrovni, že?

Presne tak! Ale aký
systém organizovania
spoločnosti si zvoliť
na Marse? Mám
v tom guláš!

Neskôr sa vrátime k otázke Marsu (neskončíme, kým nepomôžeme
tým Marťanom sa zorganizovať). Ale v prvom rade, musíme sa bližšie pozrieť na dnešnú situáciu tu, na Zemi.
Aby sme získali detailnejšie informácie týkajúce sa histórie socializmu
a komunizmu, pozrite si tento dokument. Venujte špeciálnu pozornosť
tematike a poznámkam o „ľudskej povahe“ na konci série, keďže ide o
dogmatické myšlienky.
Takže tí, ktorí sa snažia kontrolovať celosvetový trh (t.j. kontrolovať a
ovládať spoločnosť) stále bojujú s extrémami, ktoré sme tu už prezentovali (kapitalizmus a voľný trh na jednej strane a socializmus a
komunizmus na strane druhej - poskytujúc možnosť delenia spoločnosti na „ľavičiarov“ a „pravičiarov“). Hoci sa už dnes nikto nepribližuje týmto extrémom a nemá pre ne ani žiadnu reálnu definíciu,
často ide o zápas zvádzaný kdesi v strede.

Všetky súčasné systémy v dnešnom svete
sú variáciami tých dvoch, ktoré sme práve
opísali; líšia sa od seba len v detailoch.

Aby sme získali
prehľad, tu je
mapa sveta:

Osoba je volená pravidelne (s periódou niekoľkých rokov) prostredníctvom
volieb ako vodca komunity, ale on(a) zvyčajne nevie alebo nechce zmeniť zákony. On(a) má v rámci svojich funkcií na starosti riadenie armády a ďalších aspektov komunity.
Jeden vodca komunity plus jeho podriadený. Vodca je priamo volený ľudom v
pravielných intervaloch a jeho podriadený je nepriamo menovaný (to ale závisí od komunity). Vodca zvyčajne deleguje úlohy svojmu podriadenému, ktorý
aj má možnosť zmeniť zákony podľa potreby. Spoločne majú moc nad mnohými aspektami komunity.
Kombinácia dvoch predošlých.
Mix dvoch vodcov. V niektorých komunitách jeden vodca má reprezentatívnu
funkciu, nemá ale enormné privilégiá. Avšak až ten druhý vodca, „podriadený“,
je volený pravidelne, zatiaľ čo „hlavný“ šéf je zväčša maskot alebo „tvár“ krajiny (kráľ, kráľovná, atď.) :)
Tu majú hlavného vodcu, ale ten má obrovskú právomoc a v niektorých prípadoch ani nie je „volený“ ľuďmi.
Jeden vodca, ktorý ale nevolí ostatných. Vodca a „ľud“, predpokladajme, že pracujú na tranzite do komunistickej spoločnosti.
Vojenská diktatúra.

Tu nájdete o tom
viac informácií.

Pretože všetky spoločenské systémy sú kombináciou ideálov, pozrime sa na
to, čo nám tieto hybridné systémy priniesli.
Väčšina spoločností sa pokúša zlúčiť socializmus s kapitalizmom. Vezmime si
napríklad také Spojené štáty americké, ktoré tvrdia, že fungujú na systéme voľného* obchodu, čo z nich robí „kapitalistov“. A síce poskytujú ľuďom služby
zadarmo*, ako napríklad zdravotnú starostlivosť, benefity pre nezamestnaných
či dennú dávku proviantu pre chudobných, ale aj to za istých podmienok; zatiaľ čo zabezpečujú aj infraštruktúru ako cesty, ako/kde ich vyrobiť, národné
parky, štátom kontrolované „verejné“ priestory popri tvorbe zákonov, presadzovaniu pravidiel, ktoré sa uplatňujú pre všetky vyššie uvedené benefity a
ešte oveľa viac.
Títo ľudia sa zároveň hlásia k socialistom so silným sklonom k „diktátorstvu“ (Neznie
vám povedome napríklad špehovanie NSA vlastných občanov?) Navyše, ak vaša
mama vlastní veľký dom alebo rozsiahle plochy zeme, potom ich zdedíte vy a potom
vaše deti a ich deti a tak ďalej. No, takýto akt dedenia je vlastný feudalizmu.

Usa
Vsetky
komunity su'
ˇ
kombinaciou
' vzorov.

Vraví sa, že v Číne kontrolujú ľudí (vzdelanie, služy atď.) a spôsoby produkcie, no
napriek tomu voľný* trh zažíva v Číne boom, pričom tam vzniklo viac miliardárov
ako v Spojených štátoch (zdroj), pričom poskytuje vyše 64 miliónov voľných bytov,
no väčšina čínskej populácie žije vo veľkej chudobe. Je však zaujímavé, že aj napriek tomu je krajina označovaná za „komunistickú“ (rovnosť všetkým?)
Vnímate tú zámenu a mutáciu týchto základných myšlienok? Neexistuje nič také
ako socialista, komunista alebo voľný trh! Všetky dnešné spoločenstvá sú dnes ohromne komplexnou a zložitou kombináciou toľkých myšlienok. Takže, snažte sa
vyhnúť lapeniu do takéhoto druhu debaty. Ak niekto povie, že daný štát alebo komunita žije komunizmom, spýtajte sa ho, či nemá vodcu, funguje bez peňazí, eliminovala nedostatok a podobne. Ak odpovie, že sa riadi voľným trhom, spýtajte sa ho,
čo má na mysli po pojmom „voľný“.
Len si spomeňte na všetky tie „zlé“ veci, o ktorých sme sa zmieňovali v úvode, v súvislosti s detským otrokárstvom, nútenými prácami, korupciou, nebraním ohľadu na
stabilitu životného prostredia, aplikovaním myšlienky „profit nadovšetko“ atď. Ku
všetkým týmto veciam dochádza vo všetkých komunitách, štátoch pod záštitou
všetkých možných druhov režimov: počnúc Čínou a končiac Spojenými štátmi, od
Ugandy, cez Rumunsko, Pakistan, Japonsko, Brazíliu až po Kanadu. Aj napriek tomu,
že všetky tieto národy sa riadia odlišnými „zákonmi a pravidlami“ a spôsobmi organizovania, stále čelia rovnakým problémom.

ˇCina
'

Prípad: Kanada
Kanada. Som si istý, že mnohí majú čo-to povedať o tomto štáte, obzvlášť
o zdravotnom systéme. Ich zdravotníctvo je „socializované“ v zmysle, že
ak máte bibinko, ošetria vám ho zadarmo, či už ste bohatý, chudobný alebo bezdomovec. Ale nedarí sa im uniknúť monetárnemu systému. Pre niektoré z ich nemocníc je finančne výhodné vyprázdniť izby, aby mohli
prijať nových pacientov.
Aby nemocnice zarobili viac peňazí, len čo pacienta prepustia, upracú izbu a vyčistia ju. V nemocniciach, kde sa choroby rýchlo šíria, sa to môže
rýchlo zmeniť na situácie rozhodujúce o živote a smrti. Navyše, keďže sú
financované zo štátneho rozpočtu a experimentálneho „znižovania dotácií“ v rozpočte, často sú nútení okresať personál, ktorý sa orientuje na čistenie a upratovanie priestorov, čo vedie ešte k zhoršeniu situácie. Z rovnakého dôvodu je počet ľudí pracovného personálu na minime a často
musia redukovať alebo stagnovať vedecký a technologický progres v medicínskej oblasti.
Taktiež majú kontrakty so súkromnými spoločnosťami poskytujúcich parkovacie miesta pre nemocnice, takže
keď príde pacient, musí zaplatiť parkovné. Ak si zaplatia za hodinu a potom musia ostať dlhšie (čo sa bežne
stáva pri návštevach nemocníc), čelia
značnej pokute za parkovacie miesto.
A vidíte to? Pracovník na parkovisku
je motivovaný dávať parkovacie lístky, keďže dostáva z toho podiel. A takéto veci sa dejú takmer vo všetkých
sociálnych programoch, ktoré chcú
poskytovať služby ľuďom zadarmo, aj
keď sa to ukrýva v nákladoch. Vidíte
ten labyrint? A to sme ešte neskončili.

Kanada

Pozrime sa teraz na kanadské podnikanie (súkromné alebo štátom vlastnené): údržbári a služy poskytujúce opravy dostávajú za svoju službu viac, ako
si vyžauje oprava problému; zubári často odporučia finančne nákladnú a
nepotrebnú liečbu, pretože sa chcú takisto udržať na pracovnom trhu; Eko,
„zdravé“ a „prírodné“ produkty často zavádzajú a lákajú ľudí ku kúpe, niekedy klamú priamo do očí o rôznych vlastnostiach, takže ani sami neviete,
čo si vlastne kupujete; výroba dioptrických okuliarov môže stáť 20€, ale
predávajú sa za 300-1000€ len kvôli značke - niektorí oční lekári dokonca
niekedy odmietajú poskytnúť svojim pacientom výsledky očných testov,
pretože by ste si náhodou mohli kúpiť lacnejšie okuliare; na internete možno nájsť aj falošné recenzie, aby vás zmiatli informáciami o svojich produktoch/službách, atď. len z toho dôvou, aby biznis naďalej fungoval.
Pre viac informácií si pozrite sériu videí „demaskujúcich“ praktiky na kanadskom trhu. Všetky spomenuté príklady sa stali ľuďom v systéme, ktorí mnohí považujú za ten najlepší, najmierumilovnejší, najférovejší a najstarostlivejší na svete. Potom si ale
vezmite, že tieto príklady sa týkajú súkromného i štátom riadeného biznisu (obe sú myšlienkami kapitalizmu a socializmu). Samozrejme, že s podobnými praktikami ste sa stretli aj vo vašej
komunite.

Toto nie sú ale „drobné“ zločiny a dejú sa denne. Keď som odišiel do Rumunska
pred tromi rokmi na dovolenku, na letisku pracovalo priveľa taxikárov a všetci
sa mi doslova vrhali do cesty so svojimi ponukami, len čo som opustil terminál,
aby som využil ich služby. Vedeli sme, že v Rumunsku sa nájde kopa taxikárov
klamárov, takže sme si dali veľký pozor na to, čo nám ponúkali. Vybrali sme si
takého, ktorý nám ponúkol taxu 1,9 leu na kilometer, pretože tá cena sa najviac
blížila bežnej taxe v Rumunsku. Keď sme dorazili do cieľa, urazili sme 10 km, čo
činilo dokopy 19 leuov (1,9 x 10km), ale potom na nás taxikár vybalil: „No, to
bude za 190 LEUOV!“ My na to: „ČOŽE?!?!?!“
Tu je ten odžub, ktorý hrá na svojich zákazníkov (obete): jeho cena síce ola 1.9,
ale pod cenou bol aj nápis „taxi“. Po zastavení nám povedal, že desatinná bodka medzi ciframi 1 a 9 je vlastne bodka z písmena „i“ zo slova „taxi“ . Takže jeden kilometer jazdy nás vyšiel na 19 leuov. Nemôžem poprieť, že ten chlapík
nebol kreatívny, o tom sa nehádam, ale z môjho pohľadu táto situácia dokonale
opisuje celý kapitalistický svet a voľný* trh v kombinácii so socializmom, v ktorom väčšina z nás žije. Nevidím žiadny rozdiel medzi prístupom taxikára a informáciami na krabici od cerálií, kde píšu, že obsahujú takú a takú zdravú zložku,
ale potom sa dozviete, že musíte zjesť 20 krabíc tých cerálií denne kvôli práve
tejto špeciálnej potravinovej zložke, aby ste dosiahli požadovaný efekt na vaše
zdravie (najmä ak polovicu krabice vypĺňa len vzduch).

1.9 LEI

TAXI

Alebo keď v reklame inzerujú laserovú operáciu jedného oka len za 490$, pričom keď prídete za doktorom, povie vám: „Ah, no, ale to sa týka len týchto zákrokov“ (len pre tých, ktorí vidia ešte dobre), dúfajúc, že prídu ďalší, ktorí sa
rozhodnú zaplatiť ešte oveľa viac, aby získali na svojej ponuke, keďže už sú
„tam“ a celí natešení z toho, že im vylepšia ich slabý zrak. Alebo tie pútače, ktoré tvrdia, že tento proukt zlepší vaše zdravie a pritom nemá spomínaný účinok
(alebo dokonca protikladný). Alebo keď zneužívajú pojmy ako „eko“ a „prírodný“, aby tým vyjadrili čokoľvek, čo tým chcú vyjadriť. Či celkom bežné veci ako,
že keď dajú na veci cenovku 4,99, 1,95 a podobne, aby vás ohromili a prinútili
vás kúpiť si viac položiek daného tovaru.
Keď som prišiel do Rumunska, po slovnej výmene s taxikárom, ktorá sa schyľoala na viac ako len slovnú potýčku, šiel som s kamarátom na námestie, kde ľudia predávali rôzne veci, od DVD prehrávačov až po živé ošípané, od mačiet po
smartfóny, od spodného prádla po ovocie... Bolo tam kopec blata, riadny hluk a
každý jeden „obchodník“ chcel po nás, aby sme si kúpili práve ich produkt. Inými
slovami, chaos. Bol to ako veľmi zlý sen. Našli sme smartfóny, ktoré sa bežne
predávajú za 500$ predávať za 50$, pričom ale predajca nedovolil otestovať
mobil, aby ste zistili, či funguje, alebo nie. Chcete ho? Tak si ho musíte kúpiť - a
až potom ho môžete otestovať. A je to smola, ak nefunguje alebo ak balenie od
mobilu obsahuje len krabicu, kam sa ukladá mobil, ako to zvyčajne aj býva. Predávali aj stolové počítače, ale zjavne bez zdrojového napájania, aby ste ich mohli otestovať , no predávali ich aj tak. Mali tam aj zariadenia a prístroje, o ktorých
predávajúci ani nemali šajn, na čo vlastne slúžia. Celý trh páchol podvodom, aj
vzduch bol nasiaty tými podfukárskymi rečami a falošnosťou. A extra pozor ste si
museli dávať na vrecká a peniaze. Vy ste tam síce prišli so zámerom nakúpiť, ale
iní tam prišli s cieľom okradnúť vás.

Opisujem vám to všetko len pre
to, aby som znovu zdô- raznil,
ako vnímam celý dnešný svet.
Nevidím žiadny rozdiel medzi
týmito druhmi trhových chaosov a tými „pravými“ (z reklamy), kde to všetko vonia lepšie
a ľudia predstierajú úžas a vyzerajú krajšie, ale všetci sú rovnako posadnutí zarábaním a profitom za každú cenu.

Zákony zriedkavo, ak vôbec,
skoncujú s kriminalitou
VEĽKÉ AUTOMOBILOVÉ SPOLOČNOSTI:
U automobilky Volkswagen, ktorej patrí druha priečka v počte vyrobených áut
na svete, bolo nedávno zistené hrubé porušenie pravidiel. Vlády sa rozhodli,
že „Musíme rázne obmedziť produkciu CO2 a ďalšie 'škodlivé' výfukové emisie
vozidiel, aby sme znížili znečistenie a predišli tak globálnemu otepľovaniu,
takže žiadne vozidlo nesmie prekročiť stanovenú 'hranicu!“, čo znamená, že
daný zákon platí pre všetky vozidlá. Ale Volskwagen sa potom rozhodol, že:
„Môžeme poriadne zbohatnúť tým, že nainštalujeme do áut zariadenia, ktoré
sa spustia v prípade testovania a vtedy budú spĺňať uvedené limity, ale pri
bežnom používaní, budú produkovať bežný objem emisií vozidla, t.j. objem,
ktorý predstavuje 40 násobok limitu. Ľudia sa k nám pohrnú, aby si kúpili naše
autá s nízkou produkciou emisií, keďže ich budeme na trhu prezentovať ako
'zelené'.“ Napokon sa ale ukázalo, že takto konali posledných 7 rokov a k odhaleniu došlo iba náhodou, pred niekoľkými týždňami (október 2015). Vysielajú o sebe signál, že im ale vôbec nezáleží na životnom prostredí alebo našom zdraví; ide im len o rast. Presne, ako sa hovorí: „Môžeme naďalej znečisťovať prostredie, čo napokon len povedie k deštrukcii nielen nášho druhu, ale
aj ďalších živých organizmov, ale komu na tom vlastne záleží? Hlavne, že zarobia hromadu peňazí, keď nainštalujú tieto detekčné zariadenia do áut, ktoré
vyrábajú. To mi vyznie ako realizovateľný obchodný plán. Nabaľme sa!“ To je
šialené. Inak sa to ani pomenovať nedá. A v prípade, že ste o tom nevedeli, automobilka Volkswagen vlastní Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche a
mnohé ďalšie značky a výrobcov vozidiel.
Až tak veľmi ich zaujíma zisk, že sú dokonca ochotní riskovať to, po čom najviac bažia, profit, pretože ak sa to zistí, tak sú v háji, že? Myslím to tak, že ak by
ste boli druhý najväčší producent automobilov na svete s miliónmi áut jazdiacich po cestách, veríte tomu, že takéto konanie by sa obišlo bez povšimnutia? Ale počkať! O podobný podvod sa pokúsili aj v roku 1974 a keďže ich
chytili, zaplatili pokutu len 120 000 dolárov. (zdroj). Takže toľko k zodpovednosti...

Žiaľ, udialo sa toho však ešte ďaleko viac. Len čo sa spustil domino efekt s Volkswagenom, počet odhalení začal rapídne narastať. Zistilo sa, že autá so značkou
BMW (Mini, Rolls Royce), Mercedes (Maybach) a Peugot vypúšťali o 40-50% CO2
viac, pričom spaľovali o ohromných 40-50% viac paliva na kilometer ako výrobcovia „oficiálne“ tvrdili. Priemerný rozdiel (lož) bol okolo 8% v roku 2001 a dramaticky narástol až na 31% v roku 2012. Výsledky vzišli z analýzy 600 000 áut z
11 rôznych databáz v celej Európe (zdroj). Zaiste, počet ochranných zákonov a
ich prísnosť voči porušovateľom (najmä voči „opakujúcim“ porušovateľom) musel
za ten čas narásť. Takže, aké im boli udelené tresty za ich konanie a ako ich presvedčili, aby to už nerobili?!?

No, tu si môžete prečítať o niektorých veľkých automobilových spoločnostiach, ktoré klamali o bezpečnosti átu, emisiách a pod. a ako sa vyhli žalobe zaplatením poplatkov za „Zabudnime na to všetko“ prístup.

BEŽNÉ SPÔSOBY, AKO VÝROB
TESTAMI NA EMISIE CO2
Odpojenie alternátora zabráni vybitiu batérie, redukuje batériu a znižuje využívanie energie.
Výrobcovia áut vedia optimalizovať ridenie motora, aby zreudkovali emisie.
Mazanie a používanie špeciálnych mazív pomáha autu fungovať efektívnejšie.
Zmena geometrie kolies znižuje
jazdný odpor
Inštalácia špeciálnych
pneumatík s nižším
jazdným odporom
Nadmerné nafúkanie kolies znižuje jazdný odpor

Dopravníkový pás
je naprogramovaný
s minimálnou váhou
alebo úrovňou
zotrvačnosti
Laboratórne prístroje

*laboratory - laboratórium, road - cestné podmienky (pozn. prekl.)

Motor pracuje na vyšší
rýchlostných stupňoch

COVIA ÁUT MANIPULUJÚ
A ŠETRENIE PALIVA
ch prevodových
efektívnejšie.

Prelepovanie výčnelkov alebo vrúbkov na
karosérii auta znižuje aerodynamické trenie.

Pritlačenie brzdových doštičiek až
na doraz znižuje
jazdný odpor.

ĎALŠIE VEĽKÉ SPOLOČNOSTI/INŠTITÚCIE:
Keď už hovoríme o povyšovaní profitu nad ľudkú existenciu, ExxonMobil, najväčšia ropná spoločnosť na svete, očividne vedela o probléme s globálnym otepľovaním a jeho dopadoch už od roku 1981, sedem rokov pred tým, ako sa tieto
informácie dostali na verejnosť, podľa najnovšie odhalených emailov od jedného
z vedcov pracujúcich pre spoločnosť. Napriek tomu spoločnosť vynaložila v nasledujúcich 27 rokoch milióny dolárov, aby poprela existenciu globálneho otepľovania (zdroj). Kvôli profitu si dokonca môžete vykladať zákony tak, ako chcete.
Vezmite si napríklad takú Európsku úniu (skupinky mocných) a jej postoj pred pár
rokmi: „Zaujali sme verejné stanovisko v súvislosti so zvyšovaním využívania obnoviteľných zdrojov. No, a stromy možno považovať za obnoviteľnú energiu, nie?
Veď dorastú. Takže podľa tejto definície môžeme spaľovať drevo, aby sme generovali energiu a ľahšie dosiahli globálny cieľ - prešli k využívaniu obnoviteľnej
energie - keďže stromy sú obnoviteľným zdrojom. Úžasné!“ Nielenže naplnili tento desivý plán, ale oni v ňom ešte aj pokračujú ignorujúc, že aj keby stromy neskôr absorbovali vyprodukovaný CO2, proces môže trvať desiatky rokov (stromy
totiž nenarastú za pár dní), pričom takéto konanie môže len podnietiť ostatné
krajiny v stínaní stromov a následnom predaji do EÚ (zdroj). To mi je ale bordel...
A nezabudnime ani na tabakové spoločnosti, ktoré silne popierajú už roky škodlivé účinky svojich produktov. Zaplatili za to ale vedcom. Dokonca zaplatili aj doktorom, aby vystúpili na televíznych obrazovkách a oznámili, že fajčenie je dobré.
(zdroj). Žiaľ, v súčasnosti čelíme podobnej situácii, pretože sa potvrdilo, že spracované červené mäso je karcinogénne, čo znamená, že niet pochýb o tom, že tento druh mäsa spôsobuje niektoré typy rakoviny (zdroj) a o tomto sa už nejaký čas aj hovorilo. V nedávnom čísle sme uverejnili článok o vplyve
dobytku a konzumácii mäsa, ale otázkou ostáva, čo bude s priemyslom produkujúcim červené mäso? Bude to akceptovať a budú informovať svojich „zákazníkov“ o možných dopadoch? Zaujmú relevantné opatrenia, t.j.: ukončia svoj biznis, znížia svoju produkciu
a pod.? Zakáže ich vláda? Silne pochybujem, že vôbec
k niečomu dôjde a ak by aj došlo, trvalo by to mnoho
rokov a kým by došlo k výraznej zmene, ochoreli
a zomreli by další ľudia. Nezabudnite, že dnes
sa už červené mäso spoločne s azbestom,
alkoholom, arzénom a tabakom klasifikuje
ako karcinogénne. (zdroj).

Motív klamať je dnes bežným javom,
aj za cenu ľudského zdravia.

Ak veľké spoločnosti, akou je táto, ktoré aj napriek tomu, že ich praktiky boli
odhalené svetu, sú ochotné riskovať kvôli profitu až toľko, že až nehanebne pohŕdajú pravidlami spoločností a odmietajú ich dodržiavať, predstavte si všetky
tie veci, ktoré omnoho menšie podniky podstupujú, aby im to prešlo. No a teraz
si ešte predstavte, že tí veľkí ešte neboli zatknutí...
Povedali sme vám o ľuďoch predávajúcich orgány za peniaze v prvej časti tejto
série, s čím aj naďalej pokračujú, aj keď je to vo väčšine krajín ilegálne. Právnici s
dobrými úmyslami sa snažia zaviesť opatrenia, aby zabránili takýmto situáciam.
V takomto prípade povedali, že s darcom sa musí uskutočniť riadny rozhovor, v
ktorom oznámi, že daruje svoj orgán pre charitu a nie pre peniaze. Také bolo ich
riešenie problému (zákon), aby boli veci právne a zákonne ošetrené. Odpoveďou
na to bolo, že sa stalo celkom bežným zvykom, že tých, ktorí predávajú svoje
orgány (kvôli peniazom), naučia, čo povedať, keď sedia pri detektore lži, aby prešli testom. Jednoducho povedané, keď sa pokúšate zastaviť ľudí v zarábaní vo
svete, ktorý funguje na profite, tak si ľudia vždy nájdu spôsob, ako podvádzať.
Rovnaký princíp je aplikovaný aj na všetky ostatné súčasti dnešnej spoločnosti.
Na každý problém, ktorý existuje, sú ľudia, ktorí sa ho snažia vyriešiť prijímaním
pravidiel a zákonov, no napriek tomu málokedy uspejú v odstraňovaní problémov.

Socialistické programy nielenže podliehajú skomoleniam kvôli trhovému systému, ako sme vám ukázali, ale ony samé boli sformované podľa
trhového systému, že dokonca aj jeho vzdelávací systém (socialistický) sa
zameriava výlučne na prípravu detí k tomu, aby sa z nich stali pracovníci,
teda „obchodníci“.
Nie je potrebné mať vzdelávací systém zadarmo, ale rozmanitú, vedecky
vzdelanú populáciu v zdravej spoločnosti. Nie mať zdravotnú starostlivosť zadarmo, ale aby bola jednoducho dostupná a technologicky vyspelá. Snaha zavádzať programy „zadarmo“ v súčasnom svete patrí k dlhodobým tradíciam a hoci na prvý pohľad to môže niekomu pomôcť a priniesť
ďalší vývoj, oboje v rámci súčasného peňažného systému, stále ide len o
niečo väčšie náplasti na súčasné problémy s malým alebo žiadnym efektom pri riešení aktuálnych problémov (pričom napokon len zhoršia problémy).

Budem vzdorovať, aby som poukázal na príklady korupcie a ďalšie
choré javy kapitalistického sveta. Ohromne negatívne dozvuky
peňažného systému sú tak všadeprítomné, že sa možno ukáže byť
jednoduchšie zhrnúť všetky hodnoty v existencii, ale som si istý, že
ste si už plne vedomí problémov, o ktorých tu hovoríme.
POZNÁMKA: investujeme peniaze do vedy, keď budeme mať sériu článkov o VEDE.

Dobry' biznis este
ˇ neznamena,'
ˇze uspejete.
Korupcia a ďalšie negatívne praktiky sú všeobecne známe vplyvy kapitalizmu a
voľného* trhu, ale teraz chcem poukázať na niečo iné. Základným konceptom
kapitalizmu a voľného* trhu je, že ak je ľuďom povolené, prispejú s narastajúcim veľkým podielom produktov a ohromných služieb, pretože, ako sa tvrdí, ak vyrobíte nekvalitný produkt alebo zaobchádzate so zákazníkmi nevhodne, čoskoro si uvedomíte, že nemáte čo riadiť, a teda že už nepodnikáte. To sa
však zdá byť ale len čírou ilúziou, premedializovaný ideál alebo akási zvrátená
kombinácia oboch.
Tu je dôvod prečo:
Vraví sa, že ak máte nápad, v kapitalizme ho môžete premeniť na biznis a ak je
váš nápad lepší ako u ostatných, tak predstihnete aj tých, ktorí mali podobný
nápad ako vy. Ale to sa takmer nikdy nestáva, pretože veľké spoločnosti ľahko a
často skúpia malé spoločnosti s lepšími nápadmi. Kto dnes vlastní WhatsApp a
Instagram? Facebook! Nie preto, žeby Facebook prišiel s týmito nápadmi, ale
pretože postrehli rast týchto dvoch spoločností (WhatsApp, Instagram) a chceli
mať tieto produkty pod svojím menom a kontrolovať ich. Veľké spoločnosti často idú s cenami nižšie - nižšie ako ich konkurencia - ich straty sa však veľmi
rýchlo stratia v zisku, konkrétne im ide o to, aby poškodili rastúcu konkurenciu
(ktorá si nemôže dovoliť takéto straty), a potom znovu zvýšia svoje ceny, čomu
konkurencia nemôže konkurovať a zavrie svoj podnik. Taže ak som Google a
bežne si účtujem 10$ za 1TB úložného priestoru a ostatné spoločnosti si účtujú
rovnaké množstvo, zrejme si budem môcť dovoliť spustiť cenu na 7$, aby som si
udržal svojich zákazníkov a zároveň presvedčím mnohých zákazníkov mojej
konkurencie, nech sa presunú ku mne. Tým sa mi podarí uštedriť mojej konkurencii dva údery (oni stratia zákazníkov, zatiaľ čo ja ich získam), napriek tomu, že
v krátkodobom horizonte pocítim stratu, pretože teraz som si svoj biznis zabezpečil na dlhú dobu.
Vedeli ste, že Bill Gates kúpil malý počítačový operačný systém od týpka, trochu
sa s ním vyhral a potom postavil multi-milardovú spoločnosť, čo z neho spravilo na dlhý čas najbohatšieho človeka na zemi? (zdroj)

Dnes mnohé zo založených spoločností majú malú alebo žiadnu konkurenciu,
kvôli podobným praktikám.
„Kapitalista“ nedávno odkúpil práva na dôležitý liek používaný pri liečbe pacientov na maláriu, toxoplazmózu, niektoré rakoviny a AIDS. Ako nový „majiteľ“ liečiva zdvihol cenu z 13 na 750$ za tabletku (zdroj). To je taký ohromný
a neprimeraný nárast ceny, že to možno označiť za „zločin“. A z iného súdka,
účelom tohto voľného* trhu je uspokojiť potreby a požiadavky ľudí, čo tí ľudia, ktorých potreby a požiadavky sú v menšine? Prečo si myslíte, že sa tak
málo investuje do liekov, ktoré pomáhajú menšine?
Mysleli ste si, že ak vytvoríte úžasný webový kanál ako Youtube, že bude dobre platený? Alebo ak by ste napísali veľmi dôležitú knihu? Či prišli s ohromujúcim vynálezom? Je viac ako pravdepodobné, že nie. Ak by tomu tak bolo, na
cestách by už dávno jazdili samoriadiace autá, magneticky nadnášané vlaky,
mali by sme skutočné 'smart'fóny, lepšie zdravotníctvo, výživnejšie jedlá a podobne.

„Len vstúp! Skupujeme
sľubné spoločnosti,
ktoré s nami súperia,
aby sme mohli rásť
a rásť a boli silnejší
a eliminivali
akúkoľvek
konkurenciu.
USAĎTE SA!
PONÚKNITE SA!
PODPÍŠTE ZMLUVU,
VEZMITE SI PRACHY.
A VYPADNITE!“
RIADNE HLÚPOSTI...

Kritika, korupcia, podozrive' praktiky
a podobne neskoncuju' s biznisom.
Popri tom všetkom sa toľko ľudí sťažuje, ako spoločnosť Apple zneužíva „plánované zastarávanie“, čím nútia ľudí od nich neuvážene kupovať nové produkty, a napriek tomu tí istí ľudia (ktorí sa sťažujú) od
nich aj naďalej kupujú produkty. Volkswagenu sa darilo tajiť pred nič
netušiacou verejnosťou nekalé praktiky, no i napriek tomu s vysokou
pravdepodobnosťou prežije dôsledky škandálu a ľudia budú naďalej
kupovať autá od tejto spoločnosti. Facebook, ako sme detailne predviedli v predošlom čláku, uplatňuje mimoriadne nepoctivé taktiky na
svojej sieti a mnohí ľudia, ktorí sú si tohto vedomí, využívajú stále jeho služby.
Alebo spomeňmne uniknuté emaily od Sony, ktoré odhalili, koľko...
ehm... špinavcov tvorí túto spoločnosť: ľudia na vysokých pozíciach,
ktorí za chrbtami svojich klientov šíria somariny (klebety a odhaľujú
súkromné informácie); zabezpečiac si ohromný profit pre niektorých
a nízky pre ostatných; stály príjem vyplácania peňazí („podplácanie“)
vydavateľov za dobré recenzie na filmy; ako sa spoliehajú na pokračovania úspešných filmov a nové filmy, ktoré sú založené na knižných predlohách, pretože nechceli riskovať a minúť peniaze na niečo,
čo by sa neosvedčilo; a ešte ďaleko viac. Celú mailovú komunikáciu
si môžete dohľadať a prečítať tu.
Filmové spoločnosti (Sony, Paramount Pictures, 20th Century Fox,
Universal Studios, Warner Bros., Columbia Pictures) si najímajú lobistov, aby pretlačili zákony v ich prospech (bežná vec pre všetky dnešné veľké spoločnosti - zdroj 1, 2) a na druhej strane presadili zákony
trestajúce ľudí za ilegálne sťahovanie alebo sledovanie ich filmov (t.z.
zákony platia pre väčšinu ľudí na svete s internetovým pripojením)
(zdroj). Nie ste tým všetkým ako filmový fanúšik znechutený? Možno
áno, ale aj tak budete naďalej sledovať filmy, že? Očakávali by ste,
žeby tieto veľké filmové spoločnosti zmizli aj po početných škandáloch s korupciou, uniknutými egocentrickými emailami a prejavmi
toho, ako veľmi sú mnohé z nich osobné, keď sa dostanú praktiky ako
uplácanie, „nemorálne“ správanie a podobne na svetlo sveta? Nie,
nezaniknú ani nezmiznú.

Nestlé, H&M a ďalšie spoločnosti, ktoré sme vám predstavili v prvej časti
tejto série (zotročené deti, odpad, znečistenie, atď.), Microsoft, FIFA, IBM,
Coca-Cola, McDonald, Google, Samsung, veľkovýrobcovia áut, Disney,
AT&T, Amazon a takmer KAŽDÁ veľká spoločnosť (a mnoho malých) boli
zapletené do korupcie, škandálov a podozrivých praktík, a napriek tomu
naďalej existujú a prosperujú. Poslúžte si a vyberte si akúkoľvek veľkú
spoločnosť. Potom si otvorte webový prehliadač a zadajte s názvom firmy
aj slovíčko „korupcia“, „škandál“ alebo „kritika“ a uvidíte, čo vám vyskočí.
Vezmite si teda ideál, ktorý hovorí: „Agenda voľného trhu a kapitalizmu sa
bude sústrediť na potešetenie svojich zákazníkov a nebude sa podieľať
na podozrivých praktikách, čo by mohlo negatívne ovplyvniť ich imidž.“ a
zistíme, že toto platí len „na papieri“, nie v skutočnosti. Realita je však
taká len a len z dôvodu nedostatku ďalších možností (monopol, tajnou
kooperáciou priemyslu, „kúpením“ právnickej ochrany pred súdnym procesom, atď.), alebo pre „pozitívnu“ reklamu, ktorú tieto spoločnosti tlačia
do popredia, len aby ľudia zabudli na svoju „zlú“ minulosť alebo pretože
to ľudí nezaujíma, alebo preto, lebo ľudia nie sú dostatočne mo-tivovaní,
aby sa organizovali proti takýmto praktikám.
Konkurenčný prístup kapitalizmu (možno) vyzerá dobre na papieri, ale v
skutočnosti sa stal pohromou, napriek faktu, že výrazne podporil rozvoj
technológie, služieb a tovaru. Ale ako sme už spomenli v tomto článku,
mohlo dôjsť k ďaleko väčšiemu progresu, ak by sme zvolili celkom opačný postup, t.j. kooperáciu.
Nateraz zanecháme svet kapitalizmu a voľného* trhu tak, keďže sme už
prezentovali naprieč celou sériou stále dokola a dokola, koľko škodlivého
vplyvu má, venovali sme mu pozornosť v množstve článkov, ktoré nájdete
na tomto mieste. Mám totiž na mysli, že ak sú ľudia v niektorých častiach
sveta schopní skočiť dobrovoľne pod auto (video), pretože z toho môžu
vyťažiť peniaze, ak majú to „šťastie“ a prežijú to, ako inak možno nazvať
tento svet, v ktorom žijeme, ak nie chorý a zvrátený?!
Chceme od vás, aby ste si z tohto vzali jednu vec a to, že keď sa nejaká
skupina vyhlási za takú či onakú, rozhodne taká nie je. Všetci sú mixom
toho všetkého.
A to je dôvod, prečo v roku 2008 doviedla dlhová kríza Spojených štátov
k až 30 % nezamestnanosti v Španielsku a vypuknutie vtáčej chrípky v
Číne dramaticky zvýšilo cenu kuracieho mäsa v Kanade. Všetci sme prepojení a v samotnej podstate rovnakí, líšime sa v detailoch svojho peňažného systému.

NÁŠ POŽEHNANÝ DOMOV

máme úžasného panovníka
máme skvelé náboženstvo
máme vznešenú
populáciu
a naše
hrdinské
dobrodružstvá

Tato
' fotka to vystihuje
dostatocne
ˇ jasne

TÍ DESPOTICKÍ BARBARI

ten ich šialený despota
tie ich primitívne povery
tí spiatočnícki divosi

tí brutálni
votrelci

Čo sa týka demokracie... no, aj o nej sme robili článok, ale zamyslite sa chvíľu nad
týmto. Ak by naozaj bolo na ľuďoch zvoliť si, čo chcú, potom by zrejme neexistovalo online autorské právo, keďže drvivá väčšina ľudí porušuje tento zákon bez
nejakého veľkého zamyslenia. Celé skupiny ľudí by zrejme nešli do vojny, keďže
väčšina ľudí to nechce. Výplaty by stúpli, pracovný čas by sa skrátil, prostitúcia a
drogy by boli legalizované, niektorí „vodcovia“ by boli zrejme popravení, keďže,
ako sa zdá, mnohí ľudia si tak zbožne želajú, a pod. Samozrejme, že neexistuje nič
také ako demokracia, a aj keď tá myšlienka v princípe znie dobre, nie je dobrá,
pretože tvrdí: čo chce väčšina, to by mala dostať. Ak 51% ľudí chce, aby ľudia istej
farby, náboženstva, národnosti a podobne boli vo väzení alebo čokoľvek iné, potom naplnenie týchto želaní sa kvalifikuje ako demokracia. Ak by veda fungovala
na rovnakých princípoch ako demokracia, ešte stále by sme žili v jaskyniach a
neexistovala by žiadna veda.
Navyše, presne ako všetky ostatné vládnuce ideály spomenut= v tomto čísle, aj
demokracia je spájaná s ďalími vládnucími konceptmi, z čoho vyplýva, že to, čo bolo pôvodne navrhnté (a stále sa tvrdí), je takmer irelevantné.

Riešenia prezentované na konci tohto videa sú, ako sme vám už detailne načrtli
v tejto sérii, sotva pokusom o zaplátanie symptómov.

TAKŽE, PRE VÁS, PREDSTAVITEĽOV RÔZNYCH HNUSNÝCH
SPOLOČENSKÝCH SYSTÉMOV,
PRESTAŇTE PREDSTIERAŤ, AKÍ
STE NOVÍ A STATOČNÍ A POZRIME SA NA ALTERNATÍVY.
Kým sa Owen, Marx, Engels a ďalší snažili načrtnúť odvážne myšlienky o organizovaní spoločnosti, ktorú by
poháňalo niečo iné ako ziskové metódy kapitalizmu,
zabudli opomenúť jasný spôsob, ako toho dosiahnuť.
Avšak nemali vedomosti ani technológiu, ktorú máme
dnes, ale my sa v tejto sérii neskôr k týmto základným
myšlienkam vrátime, keď vám predvedieme, ako sa
Projekt Venus líši od akýchkoľvek iných „ideálov“ a
koľko svetelných rokov je táto myšlienka vzdialená
tým súčasným. Neskôr vám objasníme aj návrh Projektu Venus týkajúci sa prístupu zdrojovej ekonomiky, v ktorej sa všetky zdroje stanú spoločným dedičstvom ľudí, a rozoberieme metodológie, ako by mohla technológia zabezpečiť vysoký štandard bývania
pre všetkých.

Starý pán: Chlapče, máš pravdu. Je to mätúce pokiaľ ide o výber, ale kým sa rozhodneme, musíme sa najprv pozrieť na ďalšie koncepcie. Ok? Je to veľmi komplikovaná záležitosť. Koniec
koncov, snažíme sa tu o spoločenské organizovanie niekoľkých
miliárd Marťanov; množstvo hláv s kopou spôsobov zmýšľania
(osobností). Technológia sa neprestajne vyvíja a mali by sme sa
nielen pokúsiť udržať krok so zmenami, ktoré prináša, ale byť
schopní tiež aj plne zavádzať a udržiavať takéto zmeny. Ak budeme vedieť, ako ľudia doposiaľ organizovali seba a spoločnosť,
následne budeme schopní lepšie pochopiť, čo fungovalo, čo nie
a prečo. Takže, buďte trpezliví.

..

SPATˇ NA MARSE:

Ok, súhlasím. Som strašne zvedavý
na ďalšie myšlienky a už rozumiem,
prečo je dôležité sa o nich dozvedieť
ešte pred tým, ako sa rozhodnem.

Starý pán: Hej Socializmus, Komunizmus, Feudalizmus, Kapitalizmus, Totalitársky režim a dokonca aj ty, Demokracia, berieme to tak, že všetci alebo aspoň niektorí z vás ste úprimní
a naozaj nám chcete poskytnúť a ukázať rozumné spôsoby
organizovania našej spoločnosti, ale my sa chystáme pozrieť
na niektoré novšie myšlienky, také, ktoré vzišli z našich súčasných vedeckých a technologických posunov. Dopočul som sa,
že sestry Zdieľaná a Ekonomika nedávno pristáli na Marse,
aby nám prezentovali svoje myšlienky.

Bitcoin, UBI (Univerzálny základný príjem), Ekonomika slobodného zdieľania a mnohé ďalšie sú už tiež na ceste, takže sa od
nich chceme tiež učiť. Taktiež sme sa dozvedeli, že na Mars
dorazí aj jeden špeciálny hosť, a dopočuli sme sa, že má ten
najzrozumiteľnejší, detailne prepracovaný a najmodernejší
plán na zriaďovania spoločnosti. Takže si počkáme a uvidíme,
no všetkým vám ďakujeme za vašu snahu. Myslím, že bez
niektorých z vás by sme sa takto ďaleko nedopracovali. Ale taktiež si uvedomujem, že kvôli niektorým z vás až príliš veľa ľudí
trpelo, zomrelo a/alebo žilo mizerným a nenaplňujúcim životom na zemi a rozhodne nie sme naklonení myšlienke v niečom takom aj naďalej pokračovať...

Myšlienka
rodiny
autor Tio

Toto je morský koník. Vo svojom
brušku nosí tisíce svojich potomkov. Viete si predstaviť ten tlak
vyvíjaný na matku?

Oh, moment, toto je ale „samec“ morského
koníka s plným bruškom potomkov. Áno. Tak je.
Napriek tomu, čomu by väčšina z vás verila,
koncept „rodiny“ je komplex a líši sa u všetkých živočíchov.
Sú tvory, ktoré jedia svojich partnerov alebo
potomkov, niektoré ostávajú s potomstvom až
do svojej vlastnej smrti a iné ich zas odmietnu
hneď po narodení, niektoré dokonca ani nepotrebujú partnera, aby počali a sú aj druhy, ktoré
sa „starajú“ o cudzie potomstvo. Niektoré fungujú podobne „normálne“ ako ľudské rodiny:
rodičia + deti = rodina. Z takýchto detí sa následne stávajú rodičia a vytvárajú vlastnú rodinu, žijú spolu po istý čas, kým ich potomkovia nedospejú a sami sa nestanú rodičmi. A
potom to znova pokračuje obdobne ako v ľudských rodinách.

Keď už hovoríme o ľudských tvoroch, ja som sa
narodil do „normálnej“ rodiny. Môj otec je muž a
moja mama žena. Mám tiež sestru. Spoločne tvoríme rodinu. Moji rodičia sa vzali, čo znamená, že
sa rozhodli spečatiť svoj vzťah zákonnou cestou a
mali by ostať spolu navždy (ide o akúsi zmluvu v
materialistickom poňatí, keďže zdieľajú všetky veci, ale aj o dohodu v „emocionálnej“ rovine, pretože verili, že boli vzájomne prepojení prostredníctvom tohto rituáli). Všetky rodiny, ktoré som v tom
čase poznal, boli presne také ako tá naša. Mal som
niekoľko kamarátov, ktorí mali len mamu alebo len
otca, alebo ani jedného z nich, ale to len preto, že
jeden alebo obaja z nich zomreli.
Ale čo bolo normálne pre mňa, nebolo normálne
pre mnohých v tomto našom svete. Zatiaľ čo som
vyrastal, boli ďalšie deti, ktoré mali dvoch alebo
viacerých otcov a mamu, alebo viacero mám a
jedného otca, alebo dokonca oboch rodičov rovnakého pohlavia, ktorí zastupovali obe role, rolu
otca aj rolu matky, ako napríklad dve matky a žiaden otec.

Všetky z týchto kombinácií sú rodiny založené na „kultúre“, ale dnes
už je možné (istým spôsobom), aby malo dieťa viac ako dvoch „biologických“ rodičov. Niektoré deti sa totiž rodia so zdravotnými problémami, ktoré vyvolávajú genetické mutácie, ktoré možno „opraviť“
použitím nasledovnej metódy: časť ženskej a mužskej DNA skombinujú s časťami DNA druhej ženy. V podstate, druhá žena sa podieľa s
menej ako 1% svojho DNA pri nahradzovaní nezdravých častí, ktoré
sú prítomné v DNA prvej biologickej matky. (zdroj)
Takýto spôsob „výroby potomka“ v laboratórnych podmienkach nie
je až tak horúca novinka, pretože vnútromaternicové oplodnenie sa
praktikuje už od roku 1970. Skombinované materiály pochádzajú od
ľudí, ktorí nie sú súčasťou páru, ktorý chce mať zdravé dieťa a starať
sa oň.
Môže dôjsť k situácii, že muž nemá plodné
spermie, tak v laboratóriu skombinujú ženské vajíčko so spermiou z iného muža a do
ženy vložia výslednú bunku. Ale v taktomto
prípade má pár dieťa, ktoré nesie genetické
informácie len z jedného biologického rodiča (v našej situácii, od ženy), alebo od nikoho z nich, ak spermia aj vajíčko pochádzajú od cudzích ľudí.

Tiež ale môžu poskytnúť svoje spermie a vajíčko,
ktoré budú vložené do inej ženy, ktorá následne
dieťa vynosí. Páry s rovnakým pohlavím môžu vyžiť túto metódu, avšak s vedomím, že dieťa bude
niesť genetický materiál len jedného z nich. Vďaka progresu, k akému dochádza v dnešnej dobe,
budeme čoskoro schopní upravovať aj DNA embrya, aby dieťa bolo vyššie, budeme môcť zmeniť
farbu jeho očí, typ vlasov, zlepšiť imunitu a podobne, a možno urobiť zásahy až do takej miery,
že sa potomok nebude vôbec podobať na svojich
rodičov (zdroj).
A áno, veľa ľudí si „adoptuje“ a vychová cudzie
dieťa.

Z ČOHO VYPLÝVA,
ŽE KEĎ HOVORÍME
O RODINE, NEEXISTUJÚ
ŽIADNE KONKRÉTNE
GENETICKÉ ALEBO
KULTÚRNE RITUÁLY,
ALEBO VZORY, KTORÉ
BY SA VYSKYTOVALI
VŠADE NA SVETE.
VŽDY IDE O ICH MIX.

POZRITE SA NA TÝCHTO ĽUDÍ:
Väčšina ich kombinácií je akceptovaná v rôznych kultúrach, či
už z kultúrnych dôvodov, akým je manželstvo, alebo čisto sexuálny vzťah, no v iných kultúrach je výskyt rovnakej kombinácie neakceptovateľný. Potom k tomu ešte pridajte ľudí v
rôznom veku všemožnými spôsobmi, pričom budú stále akceptovaní v niektorých kultúrach, ale v iných nie.
Niektorí ľudia môžu žiť spolu a brať sa ako rodina bez akéhokoľvek sexuálneho vzťahu, manželského rituálu alebo finančných či materiálnych ziskov, ktoré ich tlačia k ich voľbe.
No aj tak vplyv týchto faktorov ostáva byť stále veľký. Pre niekoho môže byť manželstvo s finančným zvýhodnením, občianstvom, spoločenským statusom a pod. veľmi lákavé. V niektorých kultúrach si ľudia nemôžu dovoliť sami dobrý život, a
preto sa zhlukujú do veľkých rodín (matky, otcovia, deti, tety a
strýkovia, bratranci a sesternice, starí rodičia atď.), aby sa vzájomne podporili (peniaze, domáce práce, agrikultúra, atď.).
Keď ľudia nadobudnú prostriedky k tomu, aby žili viac podľa
seba, môžu sa zgrupovať v malých skupinách (len rodičia a
deti). Takisto, keď ľudia pristúpia na to, že budú pracovať ďaleko od domova, ich rodiny sa zmenšia z dôvodu regionálnej
separácie.

Ak vnímate svet ako rad experimenov v spoločenských organizáciách,
uvedomíte si, aká plytká je myšlienka rodiny. Ľudia milujú alebo nenávidia druhých ľudí (nech už to pre
nich znamená čokoľvek), vytvárajú
rodiny a často sa rozchádzajú a pod.
a robia tak všetky rasy, naprieč ceou planétou, s rôznym genetickým
dedičstvom. Zdá sa mi, že neexistuje žiadny „prirodzený“ dôvod, prečo
belosi uprednostňujú bieleho partnera alebo majú radšej biele deti, alebo, prečo Ázijci túžia po ázijskom
partnerovi alebo majú radi ázijské
deti, alebo prečo ľudia vo všeobecnosti preferujú tých, ktorí zdieľajú
ich genetický makeup. A nepôsobí
to tak, že všetci ľudia chcú rodinu alebo konkrétneho partnera/ku alebo deti.

Napríklad, môže sa zdať, že všetky matky zažívajú akýsi druh „inštintu“ starostlivosti, najmä keď sú tehotné. No takéto seriózne vyhlásenie
naznačuje, že nenájdete ženy, ktorým na ich ešte nenarodených deťoch alebo novorodeniatkach nezáleží, no existuje mnoho takýchto príkladov matiek. Niektoré nenávidia tehotenstvo, niektoré by sme nenazvali práve milujúcimi matkami a poniektoré dokonca zavraždia svoje
novorodeniatko (z rozličných dôvodov). To poukazuje na to, že dokonca aj niektoré chemikálie vyvolávajú inštikt starostlivosti a prirodzene
ženu nakopne k tomu, aby sa počas tehotenstva starala /milovala svoje
dieťa, potom ale tieto chemikálie buď nie sú prítomné u niektorých
žien, nie sú prítomné v žiadnej žene alebo ľudský mozog (ako bolo už
mnohokrát dokázané) je veľmi flexbilný a takmer kompletne tvarovateľný okolím, dokonca až do takej miery, že dokáže prepísať takéto
vnútorné chemické signály.

Čiže, v závislosti od kultúry, v ktorej jedinec vyrastá, to, ako človek pracuje a vyrovnáva sa so stresom v tehotenstve, dokonca aj myšlienka, či bude,
alebo nebude mať deti a podobne, to všetko, ako
sa zdá, závisí od prostredia.

Veľa rodičov nemá
rado svoje deti a
naopak, veľa detí nemá
rado svojich rodičov.

Keď americká vláda v tomto roku vyhlásila registrované partnerstvá za legálne, išlo, zasa, o dôkaz toho, akí sú ľudia primitívni. Odhaľuje to, ako sa tieto rituály zmenili na biznis a ako sa ich
niektorí ľudia snažia ovládať/kontrolovať. Ak ale
niekoho milujete, nech už to pre vás znamená
čokoľvek, vyzerá naozaj čudne, keď potrebujete
nejaký súhlas od ostatných ľudí k tomu, aby ste
ostali spolu. Ale keďže svet, v ktorom žijeme, si
zachováva úctu k nálepkam (vodcovia skupín a
im podriadení), ako tomu bolo po celé tisícročia,
ľudia stále vyrastajú v tom, že potrebujú k takémuto niečomu súhlas od svojich najvyšších.

Pozrite si túto stránku na wikipédii, v ktorej opisujú rôzne typy manželstiev (rituálov), aby ste si uvedomili, do akej miery
nám svet diktoval a naďalej tak koná, pričom takmer každá jedna zložka spoločnosti mala a má čo povedať o tom, ako by sa
ľudia mali združovať a čo je „povolené“, vo
vzťahu k rodine.

Náboženstvo (kultúra) a peniaze (systém) spolu s ďalšími pojmami nastavili ľudské zmýšľanie tak, že existuje len jedna „správna“ forma rodiny, z čoho väčšina je udržiavaná pravidlami, zákonmi a trestami v prípade, že sa nimi neriadime. Máme taktiež zákony, prostredníctvom ktorých majetok, ktorý vlastnia dotyčné osoby v čase sobášu, sa po rituále stane ich spoločným. Ak sa neskôr rozídu, musia si právnou cestou
rozdeliť aj majetok. Aj takéto čosi poskytuje priestor na vznik biznisu a
pracovných miest, bez ktorých by peňažný systém trpel.
Všimli ste si tiež, že ak dá rodič facku svojmu dieťaťu alebo kričí naň, či
dôjde k nejakému konfliktu v rodine, už spoločnosť tak naňho nehľadí,
ako keby robil tieto isté veci niekomu, kto nepochádza z ich rodiny?
Prečo je to tak? Mnohí by súhlasili všetkými desiatimi s tým, že ak by
moje dieťa rozbilo displej na mobile, mám oprávnenie mu dať facku. Ale
ak by som to urobil cudziemu dieťaťu... no... len si to predstavte. Netvrdím, že jedno dieťa je dobré a to druhé zlé. Tvrdím len to, že je dnes
veľmi zaujímavé sledovať, ako sa na veci ľudia pozerajú. Nazdávam sa a
asi budú so mnou aj mnohí súhlasiť, keď poviem, že je akceptovateľnejšie, ak dieťaťuu vysvetlím, ako jeho správanie ovplyvňuje niekoho
iného a ako sa vyhnúť takým situáciám v budúcnosti, ale ak je dieťa
„vaše“, ľudia sa zvyčajne vyhýbajú mienkotvorbe. Som presvedčený, že
je zvrátené hľadieť na akúkoľvek ľudskú bytosť (s alebo bez jeho/jej
genetickej výbavy) ako na „svoju“, ako na majetok, ale tiež pripúšťam,
že je veľmi nebezpečné ľudom diktovať ako/prečo by si mali založiť
rodinu a mať deti. Pojem rodina ako „majetok“ sa veľmi integrovala do
našej súčasnej spoločnosti a vyzerá to tak, že ide o reflexiu peňažného
systému, hlavne kvôli tomu, že deti sú plne finančne závislé od svojich
rodičov v tomto systéme a, z času na čas, sa neskôr môžu stať rodičia
finančne závislí od svojich detí.

Stretol som ľudí, ktorí chceli nájsť niekoho,
s kým by sa kamarátili a, občas, sa ma pýtali, či chcem byť ich priateľ. Už sa vám to
niekedy stalo? Myslím si, že to vypovedá
veľa, pretože priateľstvo je niečo, čo vzíde
zo vzťahu, a nie niečo, čo môžete nanútiť.
Nemôžeme byť priatelia okamžite, stávame sa nimi až s odstupom času, keď zdieľame chvíle a zážitky. Som toho názoru, že
s myšlienkou na rodinu sa musí zaobchádzať rovnako: nie ako s nehybnou štruktúrou vytvorenou pomocou všetkých druhov
pojmov, ideálov a materialistických ziskov,
ale ako s niečím, k čomu dospejeme.

Charles Darwin si vzal (mal sex, miloval a zblížil sa) svoju prvú sesternicu. Dnes je 1 z 10
manželstiev medzi bratrancom a sesternicou
(zdroj). Sú ale aj ľudia, ktorí si berú svoju neter,
strýka, sestru alebo brata, či dokonca aj svojich rodičov. Ale toto je len ďalší spiatočnícky
pohľad na situáciu, keďže pred viac ako tisíckami rokov, k väčšine sexuálnych partnerstiev
a následne aj manželstvám (len čo sa tento
obrad rozšíril) zväčša dochádzalo medzi geneticky príbuznými ľuďmi. Nepoznali pojem incest alebo pedofília, čo sú vlastne výtvorom
„modernej“ doby, ktoré možno nakoniec ani
nedávajú zmysel. Je zrejme pravda, že splodiť
dieťa s niekým, kto nám je geneticky veľmi
blízky, zvyšuje pravdepodobnosť genetických
ochorení plodu, no to nie je dôvod, prečo takéto vzťahy „nedovoliť“.

V globálnej spoločnosti založenej na zdrojovej ekonomike, kde materialistické vplyvy sú zastaralé a zameriavame sa na skutočné vzdelanie (vedu), ľudia budú mať
všetky možnosti založiť si rodinu bez obmedzení a budú mať vedomosti týkajúce
sa toho, čo daná rodina pre nich znamená.
Je pomerne ťažké si predstaviť, či rituály
ako manželstvo budú relevantné v takejto
budúcnosti, či sa dokonca budú ľudia spájať do malých skupiniek a nazývať ich rodinou. A keďže deti nebudú kultúrne alebo
materialisticky rozdelené, čím viac budú
vedieť o vedách, tým lepšie porozumejú
tomu, že my všetci sme príslušníkmi rovnakého druhu, a možno to povedie k tomu,
že všetci ľudia si uvedomia, že sú súčasťou
jednej veľkej rodiny.

Predstavte si, že ste stroskotali na opustenom ostrove a prežili ste na
ňom a 10 alebo aj viac rokov ste bez ľudského kontaktu. Potom uzriete
loď na horizonte. Založíte oheň, uvidia vás a prídu vás zachrániť. Možno hovoria jazykom, ktorému nerozumiete a uvedomíte si, že sú z úplne inej časti sveta ako vy. Ale človeče... keď vidíte tých ľudí, aj napriek
tomu, že sú z iného kútu sveta a hovoria iným jazykom, skáčete od radosti, pretože vidíte iné ľudské bytosti. Prečo tomu tak je? Možno to má
na svedomí fenomén „najmenší spoločný menovateľ“ (zdieľate príslušnosť k rovnakému živočíšnemu druhu). Hoci sú kultúrne rozdiely
zjavné, vaša situácia potláča tieto rozdiely a vnímate iba podobnosti
(Veď obaja jete, spíte, vnímate svet skrz rovnaké zmysly, potrebujete
dobré zdravie, ochranu pred škodlivým prostredím a pod.)

To isté sa môže stať, ak pochádzate zo Spojených štátov a vycestujete
do inej krajiny, napríklad Japonsko. Možno zistíte, že sa neviete porozrávať s miestnymi (možno kvôli kultúrnym rozdielom či jazykovej bariére), ale keď tam stretnete svojho krajana, okamžite sa z vás stanú „bratia“ alebo ste si aspoň omnoho bližší ako by ste si boli, ak by ste sa stretli na „domácej pôde“. Myslím si, že ďalším dôvodom je, že ste si viac
bližší s Američanom v zahraničí aj po kultúrnej stránke a zdieľate s ním
aj viac spoločných hodnôt ako s Japoncami. Zaujímavé ale je, že som si
viac bližší s ľuďmi, ktorých som stretol online ako s vlastnou rodinou, aj
keď väčšina z nich bola vychovaná v celkom odlišných podmienkach a
prostredí, v inom kúte Zeme, no aj napriek tomu všetkému, zdieľame
spolu viac hodnôt.

A ďalšia dôležitá vec: ak vaše okolie pozostáva len zo zopár ľudí, váš život sa
môže zmeniť k horšiemu, keď odídu. Ale v prípade, že máte viac priateľov a
členov rodiny, ľahšie sa dokážete vysporiadať so stratou niektorého z nich (ak
napríklad zomrie). Starší ľudia sú často osamelí alebo deprimovaní, pretože
ich starí priatelia sú chorí alebo mŕtvi, dokonca aj keď oni sami sú v celkom
dobrej zdravotnej a fyzickej kondícii. Často sa cítia osamelo, aj keď sa ich deti
a vnúčence skupinkujú do malých skupín (napríklad rodín) a odpútavajú sa od
nich. A toto všetko je dnes len posilňované separáciou ľudí podľa veku prostredníctvom všetkých možných druhov sociálnych programov ako penzijné
plány, vzdelávanie, práca alebo domovy pre dôchodcov, spoločne so živenou
myšlienkou malých rodín (len rodičia a deti), ktorým sme vystavení skrz filmy
reklamy, ponuky či zákony a pod.

Všetky z uvedených vecí nás robia osamelými. Ak k tomu pridáme ešte vplyv
„sociálnych“ sietí, ktoré podnecujú ľudí k tomu, aby trávili svoj čas osamote,
zízajúc ešte viac do monitorov, čakajúc na zhliadnutia a lajky, využívaný reklamnými spoločnosťami ponukami („Aha, ty máš toľko lajkov, zaplatíme ti za
to, ak budeš propagovať tieto produkty“ - „Všimli sme si, že ste mali záujem o
toto, môžete si to teraz kúpiť s 30% zľavou!“), skončíte s dokonalým receptom pre ľudí, ktorí si nevedia pomôcť a sú zo dňa na deň osamelejší. Zmienil
som sa o tom, že ak sa chcete stretnúť s ľuďmi zdieľajúcimi rovnaké hodnoty,
nemôžete, pretože vám to vaša finančná situácia nedovoľuje? Oh áno, aj to
spraví svoje. Keď sa ja chcem stretnúť s ľuďmi, ktorých som spoznal na internete a zdieľať s nimi spoločný priestor, bránia mi v tom peniaze.

Takže, ak ľudia rovnakých vekových skupín vyrastajú spolu vo veľkých
zoskupeniach s dobrým vzdelaním (t.j. vedeckým), neobmedzení regiónom alebo prístupom, je vysoko pravdepodobné, žeby došlo k rozvoju
humánnej rodiny v globálnom merítku. Možno až v budúcnosti stretnete
nových ľudí, budete ich vnímať ako istý chlap, ktorý bol uväznený na ostrove a veľmi túžil stretnúť človeka, pretože, ako sami dobre viete, všetci
zdieľame rovnaké základné hodnoty a rešpektujeme jeden druhého, keďže sa považujeme za ľudí. Naším spoločným menovateľom bude, že sme
všetci ľudia, ale dnešní ľudia sa to musia najprv naučiť, nakoľko väčšina
nebola vedená k tomu, aby si čosi také uvedomila. Navyše, zamerať sa na
ľudí, ktorí majú odlišné hodnoty, chápať a prijímať ich, dodá tomu väčší
zmysel.

Pre viac informácií o štruktúre rodiny budúcnosti si môžete prečítať články „Ľudský aspekt a nové hranice spoločenskej zmeny“ v TVP magazíne, ale takisto plánujeme
napísať detailnú správu o pro-spoločenských metódach
výchovy detí pre problémy blízkej budúcnosti. Ak o nejakých viete, prosím, vyplňte formulár a zašlite nám akékoľvek zdroje (knihy, prednášky, videá, a pod.), ktorým by sme
mali podľa vás venovať našu pozornosť.

HOVORTE S NAMI! ZAUJÍMA NÁS TO.

Dajte nám vedieť, ako sa vám páči časopis Projektu Venus.
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