
Kapitola Rodí se supervědomí lidstva

úsek text

Poznáním principu AA se lidstvo dostává do nového věku. Jestliže 

vědomí jednotlivce je ve skutečnosti zahrnutí modelu sebe sama do 

AA, pak lidstvo nyní musí cíleně vypracovat svůj vlastní model 

složený z dílčích AA, a získá supervědomí.
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složený z dílčích AA, a získá supervědomí.

Jak ukazují jiné kapitoly této práce, už dnes v některých oblastech 

funguje AAK lidstva na významně vyšší úrovni, než AA jednotlivců.

Mezi příklady patří pochopení a využívání jevů, jako jsou 

předpovědi počasí, vysvětlení převládajících větrů na zeměkouli, 

nebeská mechanika, chirurgie, ale i třeba politologie.

Všichni vzdělaní lidé uznávají, že nejsou schopni mimo svůj obor Všichni vzdělaní lidé uznávají, že nejsou schopni mimo svůj obor 

správně rozumět všem podstatným detailům. I jen jejich vlastní obor 

je obvykle natolik rozsáhlý, že v něm neznají úplně všechno, co již je 

v oboru známo.

Obrovský vliv má i průmysl a moderní zemědělství.

Mezi velké úspěchy lidstva patří, že vytvořilo vědeckou komunikaci 

podloženou zejména publikováním. To nepochybně přispívá ke 

zrání AAK lidstva, a následně k jeho očekávanému supervědomí.zrání AAK lidstva, a následně k jeho očekávanému supervědomí.

Podobně v průmyslu a zemědělství probíhá komunikace o nových 

postupech v oblasti patentů a v ekonomické soutěži.

Je zde ovšem řada podstatných překážek. Ohromující rozsah 

vědomostí lidstva, když do něj má nahlédnout dítě či dospívající, 

může vyvolat buď obdivnou závrať, nebo odmítání. Bohužel 

odmítání je daleko častější, než obdivná závrať, a v době, kdy tento 

odmítající člověk se stane dospělým, začíná spolurozhodovat o odmítající člověk se stane dospělým, začíná spolurozhodovat o 

financování dalšího rozvoje AAK lidstva. 

Dosud je pro nás většinou mnohem důležitější, jak nás přijímají naši 

přátelé, než jak rozumíme hlubší podstatě světa. Jsme ochotni dát 

podstatně více peněz za vlastní auto, než na podporu rozvoje 

supervědomí lidstva.

Navíc si málokdo umí realisticky představit, jak by takové 

supervědomí fungovalo lépe, než to pozorujeme dnes u jeho zrodu. supervědomí fungovalo lépe, než to pozorujeme dnes u jeho zrodu. 

Zda by to byl Orwellův Velký Bratr, nebo zda naopak by to přineslo 

kýžený pocit většího bezpečí pro zásadní většinu obyvatel planety. 

Zda chceme vytvořit zdokonalený včelí úl, nebo zda právě 

rozmanitost mezi námi je tím, co nás zatím udrželo na výsluní druhů 

obývajících planetu.
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