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ÚVOD
Na počátku byl nápad, který už pojmenováním myšlení pro potěšení
otevřel zatím nevyužitý prostor.
,Volné myšlení’ (vydané 2015) naznačilo potenciál hravého přístupu,
ale popsané možnosti využili jen nemnozí.
Dobré myšlení u sebe předpokládáme a sousedům závidíme kozu;
ne lepší mozek. Více zaujaly scénáře budoucnosti vložené do původního
textu jako ukázka možných aplikací – a ty se staly základem nové knihy.
Směřování západní civilizace začíná vzbuzovat obavy; uvážíme-li však,
že potřebné korekce obstarávaly v minulosti války, není alternativa krize
vedoucí ke katarzi a lepšímu uspořádání beze ztrát na životech tak zlá.
Nejsem chytřejší než jiní; mám více času. Neemigroval jsem z politických
důvodů, ale abych rychle vydělal (užitečným) podnikáním a od čtyřiceti už
jen pozoruji svět.
Dostatečně zajištěných osob i těch, kteří se rozhodnou uskromnit a omezit
práci už ve středním věku, začne přibývat. K obvyklému rozdělení na
dlouhé období pracovní/rodinné a krátký důchod přibude alternativa:
kratší období intenzivní práce – a delší období pohodové/rodinné.
Nesleduji příliš odbornou literaturu ani politiku; obracím se dovnitř.
Vnímavější z nás v sobě nosí tolik neutříděných vědomostí, že by mohli
bez dalších informací vyřešit mnohé problémy světa.
Málokdo však iniciuje myšlení na vlastní zadání.
Tato kniha není sbírkou návodů a osobních názorů, ale nabídkou témat
k inspiraci a domyšlení. Nic netvrdím najisto, jen nadhazuji možnosti.
Mezi scénáře budoucnosti jsem vpašoval trochu teorie myšlení, pár
praktických postřehů o světě, a kapitolu o ovlivňování pocitů času.
Žijeme na první pokus; promýšlet předem můžeme vícekrát.
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BUDOUCNOST
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

CIVILIZACE
__________________________________________________________
VZESTUP A PÁD
Od počátků lidstva dochází čas od času k úpadku velkých civilizací.
Pomineme-li války, shledáme ve většině případů podobný vývoj:
Přibývá složitosti a úředních procedur, rostou podpůrné a druhotné výdaje,
sílí vliv skupin prosazujících své zájmy na úkor celku, stát střídá tvrdost
s bezradností, klesá kupní síla peněz, ubývá pracovitosti a kázně, slábnou
rodinné vazby a roste zadluženost.
Segmenty neproduktivních, druhotných a parazitických profesí narůstají
na úkor činností, které poctivou prací vytvářejí skutečné hodnoty.
K úpadku dochází náhle; krátce po nejúspěšnější fázi.
ŘÍZENÝ ÚSTUP
Evropská unie v současné podobě nemůže dlouhodobě obstát v soutěži
s pilnějšími a skromnějšími zeměmi, nezatíženými nespočtem regulací,
sociálních výdajů a extrémním pojetím různých ochran, práv a nároků.
Miliony vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců jí nevymyslí programy
pro úspěch v novém světě, kde vítězí iniciativa, nápady – a rychlost.
Jako potřebuje slábnoucí armáda promyšlený plán ústupu do předem
připravených pozic, potřebuje slábnoucí Evropa plán ústupu na udržitelnou
úroveň, vycházející z reálné situace a omezených možností.
ZHROUCENÍ
Základem funkčnosti bývalo rozumné jednání v rámci možností a pravidel.
Dnešní Evropa už není jištěna rozumností ani morálkou a může se
zadrhnout na malých nedorozuměních eskalovaných neústupností.
Bezpečí a pořádek považujeme za samozřejmost a o krajních situacích
neuvažujeme, přestože každý z nás může být obětí podvodu nebo násilí,
a kterékoli zemi hrozí rozvrat a chaos.
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V případě mimořádné situace už nelze spoléhat na akceschopnost států.
Záruky nejrůznějších svobod, práv a nároků znemožňují rychlé zavedení
účinných opatření a naopak legalizují živelné akce destruktivních skupin.
Demokracie je bezbranná před vlastními výdobytky.
OSVĚTA
Za posun na vyšší civilizační úroveň vděčíme řecké svobodomyslnosti,
římské systematičnosti, židovské úpornosti a křesťanské ohleduplnosti.
Pomineme-li antiku, pokročilo poznání nejvíce v období osvícenství,
které přineslo první vlnu duchovní svobody a posunulo Západ na vyšší
úroveň prosazením občanské rovnosti – a ještě důležitěji přijetím tiché
konvence slušnosti:
Respektování druhých i při vědomí vlastní nadřazenosti.
Ve dvacátém století byl koncept ‚povznesení osvětou‘ zneužit k agitaci a
propagandě a zdiskreditován.
Základem osvětlování může být do budoucna rozumná neutrální definice:
Osvěta je prezentace relevantních informací – k uvážení.
TRENDY
Exponovanější země sledují bedlivě geopolitické trendy.
Vojensko-průmyslový komplex vyhlíží nestabilitu, zatímco nejbohatší
rodiny hlídají rovnováhu sil a mír.
Budoucnost zvažují i nadnárodní firmy, ale pouze v rámci vlastních zájmů.
Vzdálenější budoucnost nezajímá příliš vlády, zvolené jen na několik let.
Od politiků ani nelze očekávat nadčasové uvažování a řešení problémů,
které mohou přenechat opozici.
Futurologie se zabývá převážně budoucím technickým vývojem.
My se zaměříme více na proměny společnosti (např. budoucnost vztahů).

PÁROVÁNÍ
__________________________________________________________
ZÁJEM
Podstatnější změny testuje evoluce i statisíce let.
Našim předkům stačila kratší doba – od prvních záblesků uvažování, kdy
rozeznali principy funkčnosti a výhodnosti.
Civilizace započala pochopením mechanismu plození. Ve dvojicích si
pak obě strany osvojily role podle přirozených schopností a inklinací.
Za tento vývoj vděčíme zejména adaptabilitě žen, které nabídly mužům
příjemnost domova a výsady obcování za podporu a ochranu.
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Na úsvitu civilizace si bystřejší matky ochočily otce, připoutaly je
k sobě a k rodině a zadaly jim pracovní program zajištění, aby se samy
mohly věnovat lidštějším věcem.
V novověku začaly ženy požadovat více; vše prozradily a ztratily.
V technicky náročném prostředí se jim příliš nedaří, jako se jim většinou
nedařilo ve fyzice (a nikdo za to nemůže). Nevrátí-li se ke své přirozenosti,
budou i v osobních vztazích ztrácet nadále vliv.
Ryzí ženskost je blízká vlastnostem dětí v tom nejmilejším věku.
POLARIZACE
V přírodě je párování asymetrické. Rozmnoží se skoro každá samička,
ale ze samečků jen ti nejzdatnější (i vícekrát).
Lidé se řádu přírody vymykají popíráním základního principu evoluce.
V naší společnosti přežívají i nejméně schopní jedinci a nejvíce se množí
neúspěšní, nezodpovědní a nešikovní.
K odmítání druhořadých samečků nedochází, protože na ,horší’ muže
vybývají ,horší’ ženy.
V éře neomezovaného výběru bychom očekávali zprůměrování vrozených
vlastností, ale rodičovské kombinace nebývají náhodné.
Častěji se párují blízké typy s podobným životním stylem.
Vzdělaní si vybírají vzdělané a pohlední pohledné – a mají děti.
Jejich potomci si volí protějšky podobně, a skupiny úspěšnější v obou
aspektech se postupně vzdalují průměru.
Dělení do antagonistických tříd pozbylo vzestupem nižších vrstev význam.
Rýsuje se však nové, nebezpečné rozlišení:
na základě vrozených vlastností.
Atributy úspěchu: nadprůměrný vzhled a studijní paměť, bývají pospolu.
Nenápadně dochází ke šlechtění výběrem rodičů. (Eugenika si kladla za cíl
zlepšování lidstva jako celku, ne prohlubování rozdílností.)
Dominance ,dědičných’ elit bude dříve či později zpolitizována.
PORODNOST
K poklesu počtu obyvatel u nás zatím nedochází hlavně díky prodlužování
života (str. 18). Tento trend ale už slábne a navíc nastupují slabší ročníky.
Věříme, že nízká porodnost (1,6 dětí na ženu místo potřebných 2,1) je
nevyhnutelným důsledkem vyšší životní úrovně a celkového zpohodlnění.
Doplňování populace etniky s vysokou porodností není šťastným řešením,
uvážíme-li hrozbu populační exploze v dalších generacích (str. 173).
S nedostačující porodností si nevíme rady, protože nedokážeme opustit
představu tradiční rodiny.
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Vzdálenější vývoj, směřující k oddělení rodičovství od párového soužití,
učiní z plození samostatnou kategorii a ze sexu širší osobní volbu s přímou
nebo virtuální účastí a s velkým rozptylem tolerovaných preferencí.
PŘEDPOKLADY
Klesající zájem o otcovství vyplývá z mnoha lákavějších možností seberealizace, ale je i pochopitelným následkem racionálních obav mužů.
Většina žen, přes mladistvé proklamace nezávislosti, nakonec zatouží po
mateřství. Pozdní touha po rodině, domově a dětech je dojemná, ale těžko
slučitelná s návyky přelétavé volnosti a egocentrismu z předchozích let.
Soužití s méně adaptabilními muži umožňovaly od pravěku až donedávna
kladné ženské vlastnosti: mírnost a příjemnost, přizpůsobivost, schopnost
uhlazovat, ne eskalovat konflikty a splývat se životem i s lidmi.
Úbytek těchto vlastností činí z potenciálních matek rizikové bytosti,
pro které bude stále obtížnější nalézt zájemce o založení rodiny.
Muže osvobodila emancipace od odpovědnosti za rodinu a nikdy se jim
nedařilo lépe. Otcovské pudy bývají slabší než mateřské a lze je odsouvat.
Zadáním generační obměny není udržování modelu tradiční rodiny, ani
přísnější výběr alimentů, ale
přibývání dětí z místních zdrojů a umožnění mateřství
na uspokojivé úrovni, všem ženám, které po něm zatouží.
Rodičovské páry nevymizí, děti však budou stále častěji ,zajišťovat‘
samotné ženy. Nenaleznou-li vhodného partnera, budou moci v příštích
letech uspokojovat své touhy v respektované situaci, zabezpečené státem.
VÝBĚROVÉ MATEŘSTVÍ
V přírodě existuje v rámci jednotlivých druhů velká podobnost potomků.
Lidská spojení mívají mnohem rozdílnější výsledky.
Výběr charakteristik dětí (se zvýšenou pravděpodobností) umožní nový
obor, který na základě genomů, profilů, biologie, genealogie, medicíny a
statistiky vypracuje z kombinací charakteristik matek a dostupných parametrů potenciálních ,dárců’ virtuální galerii potomků – k uvážení.
Výchova dětí matkou, kdy vliv otce nahrazují stálí partneři, je běžná už
dnes a v případě ,bezdotykových‘ početí lze počítat i s klidnějšími vztahy.
Kalkulátory pravděpodobných dědičných znaků budou stále podrobnější
a kromě tělesných a zdravotních uvážení a vnějších charakteristik zahrnou
i povahové rysy, sklony, zaměření, zvláštní nadání apod.
Přístup, který není v souladu s romantickými představami lásky, vyvolá
zpočátku odpor. Nedostatek potenciálních otců a štědrý program zajištění
však nakonec vzbudí zájem žen, které by jinak na mateřství nedosáhly.
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Formální uspořádání není tak důležité, jako narození dětí s vyšší pravděpodobností, že budou radostí a přínosem a ne zklamáním a přítěží.
Sólové mateřství s možností jednorázového ,vkladu’ od mužů, které by
potenciální matky jinak jen těžko potkaly, získaly a udržely
pozvedne v průměru kvalitu populace, což je i v zájmu prozíravého státu.
RODIČOVSKÉ ZKOUŠKY (pro odlehčení)
Dvojic s vlastními dětmi bude pomalu ubývat a jednou nejspíš převládnou
samostatné matky ve volnějších vztazích s muži, kteří biologického otce na
čas zastoupí (aniž by přebírali finanční a výchovnou odpovědnost).
Mladí muži preferují bezdětné ženy, od kterých očekávají plnou pozornost.
Zkušení muži preferují vytížené ženy, kterým na ně nezbývá tolik času.
Budoucnost národa nezávisí na počtu, ale na kvalitě obyvatelstva.
Jak zařídit, aby spořádané dvojice, u kterých je vyšší šance, že předají své
kvality dále, měly více dětí?
Rozmnožovat se může kdokoli nad hranicí svéprávnosti a stejné
přídavky nelze upřít ani těm nejméně způsobilým. Nepřímá úměra mezi
kvalitou a kvantitou (čím méně schopností a vůle, tím více dětí), zaměří
v horších časech pozornost společnosti k potřebě odpovědnějšího přístupu
povzbuzením plánovaného rodičovství dobře připravených dvojic.
Účelem různých kurzů je navenek získání znalostí (řidičský nebo zbrojní
průkaz), ale skrytě, nastavením požadavků, vyloučení nevhodných osob.
Zdravotně a psychologicky zaměřený kurz, završený nepříliš náročným
testem základů rodičovství – s důrazem spíše na pravidelnou docházku
předem rozhodnutých dvojic – vyčlení odpovědnější páry, aniž by jakkoli
ovlivnil obvyklé přídavky ostatních.
Dobrovolné zvýšení kvalifikace rodičů si ale zaslouží zvláštní bonus…
VÝVOJ
Odhady budoucího počtu obyvatel světa vycházejí z projekce současného
stavu. Nejvyšší porodností, ale i zaostalostí a bídou, se vyznačují už dnes
přelidněné, převážně muslimské země; (části Afriky, Pákistán, Bangladéš).
Příklon k islámu není příčinou neutěšeného stavu, spíše jeho následkem.
Ovlivňování porodnosti, které by některé země rády vyzkoušely, narážejí
na politicky nekorektní rozlišování ‚žádoucích‘ a ‚nežádoucích‘ rodičů.
V Číně už bylo prosazeno omezení kvantity direktivou jednoho dítěte.
Právě tam bude snadnější než jinde ovlivňovat i předpokládanou kvalitu
kombinací, která může zvýhodnit kteroukoli zemi v jediné generaci
odrazováním méně vhodných a podporou ,slibnějších‘ rodičů.
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OCHRANA
Asi třetina dětí je chtěná, třetina nezamýšlená (ale přijatá s pokusem o
soužití), a třetina nevítaná. Antikoncepce, kontrolovaná ženami, změnila
svět. Podobná možnost (dokonce nehormonální) se přes odpor farmaceutického průmyslu a ženského hnutí otevře i mužům.
Dlouhodobé ,zablokování’ může poněkud omezit bezuzdnou expanzi
neodpovědných skupin, ubude však i neplánovaných početí solidních párů.
Tento pokles ještě uspíší zavedení programu sólového mateřství, financovaného státem. V období útlumu a nezaměstnanosti si bystřejší ženy,
zbavené příležitosti ke kariéře, pořídí více potomků než je dnes obvyklé,
a upřednostní rodinný život před stresy zaměstnání.
Mateřství se stane plnohodnotnou alternativou výdělečné činnosti.
PŘEDURČENÉ DĚTI
Ke zvýšení zájmu o mateřství přispěje možnost ovlivňování vlastností dětí
genetickým vytříděním ,dárců‘.
Internetové přehledy dědičných znaků, doplňující charakteristiky jednotlivých žen, budou stále podrobnější a probírání možností potenciálními
matkami (a kamarádkami) se stane zábavnou společenskou aktivitou.
Mužům, kteří si vykombinují potomka podle svých představ, jako
,dědice a pokračovatele‘, se autonomní otcovství prodraží o kompenzace
nejnadějnějším dárkyním, ověřeným náhradním matkám a vychovatelkám.
V porovnání s tragédiemi úspěšných mužů, které manželky připravily
kořistnickými rozvody o majetek a ještě jim odcizily děti, vyjde méně
rizikový projekt pod osobní kontrolou stále levně.
Tradiční rodiny samozřejmě neskončí a přídavné možnosti otestuje čas.
Některá nová řešení nás zprvu zarazí, ale pak nadchnou.
NÁHRADNÍ MATKY
Obdobou někdejších kojných se stanou (i v nepárových situacích) náhradní
,nosné‘, nové reputabilní a výnosné povolání i krásné poslání.
Pokračování lidstva se přesune, tak či onak, opět více pod kontrolu žen,
kterým stoupne důležitost, ztracená napodobováním mužů, zvláště těch
hloupějších a hrubších.
Odklon od párového soužití bývá vysvětlován volnějším životním stylem,
sobectvím, a neschopností ‚velké‘ lásky. Je tu však i jiný náhled:
Zakořeněné návyky a vyhraněné názory na obou stranách, snižují pravděpodobnost dlouhodobého párového souladu. Přesto pro každého z nás
nejspíš někde existuje několik velmi vhodných protějšků – a my pro ně.
Nehledáme je však dost usilovně a důmyslně.
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S těmi ,pravými‘ přechází láskyplný soulad většinou přirozeně v touhu po
pokračování v dětech.
Příklon k sólovému mateřství s výběrem vlastností potomků a podporou
zainteresovaného státu je řešením z nouze, které ale povzbuzením zájmu
žen a pravděpodobností zkvalitnění nepochybně předčí cizorodou migraci.
TESTY DNA
Záznamy DNA u všech novorozenců by byly přínosem ze zdravotního
i evidenčního hlediska, a jednou budou možná prosazeny i jako součást
bezpečnostních opatření.
Dostupnost testů už dnes redukuje nejpodlejší formu psychického násilí
žen (na podváděných neotcích).
Riziko zneužití údajů ale není jediné, co zavedení testů brání.
Potvrzení otcovství nemusí být vítané matkami v případě náhodného nebo
ukvapeného početí s muži, kteří mají charakterové vady, neudrží zaměstnání a nedokážou se postarat ani sami o sebe. Většina žen by dala přednost
i nižším, ale jistým příspěvkům před vyčerpávajícími spory s protějšky,
z nichž někteří nepřispívají na děti pravidelně nebo vůbec.
Nad zájmy dětí je vytvářena umělá právní vazba mezi mužem a ženou,
kteří už si nemají co říci a často se i nenávidí.
Místo alimentů, vnímaných označenými otci mnohdy jako neúměrná
penalizace (zneužívaná k financování rozmarů matek), poplynou možná
jednou individuální platby do jakéhosi ,Fondu dětí‘, kam budou výrazně
přispívat i bezdětní (str. 16).
Neadresnost plateb, administrovaných pak neutrální autoritou, by mohla
zlepšit vztahy mezi oběma rodiči.
ZMRAZOVÁNÍ
V příštích letech se také rozšíří snadné a levné ,zálohování‘ rodičovského
potenciálu pro případné pozdější užití (osobně nebo v zastoupení).
Po stimulaci, odběru a zmrazení tekutým dusíkem lze buňky uchovávat
bez omezení. (Kdysi jsem prodal patentní práva na kryogenický proces…)
I když k aktivaci nedojde, vědomí trvale otevřené možnosti bude, zvláště
pro ženy, uklidňující.
O něco lepší výsledek (ale i potenciální právní problém) nabízí zmrazení
oplodněného vajíčka po několika málo prvních děleních.
Pro samotné muže bude zálohování otcovského potenciálu ještě jednodušší. K rozverným mladým zájemcům přibudou i postarší zámožní
pánové, jejichž excentrické instrukce pro ,genetické pozůstatky‘ se stanou
součástí dědických řízení.
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EMANCIPACE
___________________________________________________________
VÝBĚR PARTNERŮ
Hlavním přínosem emancipace není celoživotní zaměstnání s nedostatkem
času na osobní život, ale možnost vlastního rozhodování a výběru.
Vyjádření zájmu je pro ženy snadnější než pro muže a riziko odmítnutí
je mnohem menší; přesto se nadále většinou jen vystavují a vyčkávají.
Závisejí na iniciativě mužů – a současně si na ni stěžují.
Mužský zájem přichází v různých formách, od náznaků k dotekům, a na
různých úrovních; od lichotek protřelých jedinců až po neobratnou přímost
těch jednodušších.
Jakékoli vyjádření zájmu bez ověřeného souhlasu k přiblížení a sblížení
může být přitom označeno za obtěžování…
(Opravdu korektní opatření platná pro obě pohlaví by vedla ke stíhání
vyzývavého vystavování sexuálních náznaků u většiny stěžovatelek.)
V důsledku neschopnosti žen zvládat soukromé záležitosti rozumně a
nekonfliktně, zájem mužů o párování v budoucnu ještě poklesne
FEMINISMUS
Feminismus je dokladem vítězství ideologie nad myšlením, ambicí nad
schopnostmi, akčností nad rozumností, a přání nad realitou.
Ženské hnutí zatím vůbec nezareagovalo na největší změnu v postoji
k soužití, na hrozbu rozpadu párového světa, který byl pro ženy hlavním
přínosem civilizace.
Ubývající zájem mužů o trvalé svazky s rizikovými bytostmi, postrádajícími očekávané kvality, je přitom už dlouho zřejmý.
Segregací rodů, šířením genderových předsudků a podněcováním nenávisti proti menšinové skupině (mužů) se feminismus ocitá až na hraně
platných zákonů.
Největší škody však způsobuje zvýhodňovaným.
Zdánlivé zisky se obracejí ve skutečné ztráty.
Ideologie, podsouvající ženám představy všemohoucnosti a vysvětlující
jejich nezdary a frustrace nepřejícností mužů, narušuje donedávna funkční
párový svět, nedokonalý, ale nejlepší z možného.
Renesance soužití je přitom více v zájmu závislejších družek a matek.
Protikladem feminismu není konspirace mužů, ale kouzlo ženskosti.
Větší rozumnost a slušnost žen donedávna stabilizovala společnost.
Slabinou tvrdého feminismu je měkké mateřství.
Ženy už mají vše, co chtěly – a nikdy na tom nebyly hůře.
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ŽENSKÝ PRINCIP
Feminismus ,vysvětluje’ nespokojenost mnoha žen v pracovním i osobním
životě se směsicí uraženosti a útočnosti mužským charakterem světa.
Muži dnešní svět vskutku mnohem větší měrou vybudovali a stále zlepšují.
Společnost se ale už dlouho posunuje k ženským principům.
Mužskými vlastnostni bývala odvaha k boji – a donedávna i k podnikání.
Ženské vlastnosti vyplývají z mateřství a jsou spíše důraz na správnost,
opatrnost a setrvačnost. Moderní pečovatelský stát připomíná ‚měkký’
matriarchát, který nás (za naše peníze) ochraňuje před námi samými,
s představou, že k blahobytu a spokojenosti stačí jen zákazy nežádoucího.
Užitečné hodnoty ale většinou vznikají aktivním mužským přístupem.
Stejnost v páru místo ,rovnosti v různosti‘ nenabízí, kromě zastupitelnosti,
žádné výhody, a obě pohlaví se přestávají prakticky i mile doplňovat.
Svět nových nápadů zatím stále patří mužům.
Podstatně menší přínos žen bývá vysvětlován rodinnými povinnostmi.
Ženy bez zátěže rodin a dětí však nejsou podnikavější ani úspěšnější.
Přeceňují formální vzdělání, instrukce, návody a pravidla a přejímají
častěji bez zdravé skepse převládající názory. Věří dokonce, že ,důležitost‘
v zaměstnání a ,nezávislost‘ zvyšují jejich hodnotu u opačného pohlaví.
S osobními vlastnostmi a svým myšlením jsou vesměs spokojeny.
FEMINIZACE
Feminizace některých oborů dokládá, že dominance kvalifikovaných žen
není zárukou lepší účinnosti, ani vlídné rozumnosti.
Učitelky neučí myslet, soudkyně alibisticky protahují řízení, zdravotnice
nedokážou ani zorganizovat čekárny a pedantismus úřednic a komisní
jednání žen v uniformách vede k úvahám o robotizaci.
Břemeno provozování světa spočívá stále na mužích, přestože absolventek vysokých škol je více. Tvůrčí typy žen vynikají v umění, ale ostatní
obory k nimž inklinují (administrativa, zdravotnictví, pečování, vyučování,
služby) jsou repetitivní – s důrazem na procedurální paměť.
Variabilní úkoly v proměnlivých okolnostech a nestandardní situace
vyžadující rychlý úsudek a improvizaci zůstávají doménou mužů.
Rutinní duševní úkony budou postupně nahrazovány umělou inteligencí
a úbytek míst postihne hlavně zaměstnankyně.
Získaný volný čas naštěstí dokážou ženy užít vcelku lépe než muži.
VYTÍŽENÍ
Studentky a studenti, zahlcení zbytečnostmi, mezi nimiž zanikají užitečné
znalosti, netrpí jen pochybnou úrovní nepraktických škol.
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Vstupují do pracovního života se zaměstnaneckou mentalitou.
Očekávají hotová místa a nemají zájem o činnosti z vlastní iniciativy.
Ubereme-li z registrovaných ,podnikatelů’ část neaktivních, jedince
v soukromých praxích, živnostníky bez zaměstnanců, a profese, které by
při rozumnějším uspořádání nebyly vůbec zapotřebí, udiví nás malý počet
těch, kteří zaměstnávají a produkují ve větším měřítku něco potřebného,
a mezi nimi ještě menší podíl žen.
,Vysvětlení’ diskriminací se vlastního podnikání netýká a znevýhodnění
rodinou není tak velké, jak se bez myšlení stále opakuje:
70 % žen ještě děti nemá, nechce či nemůže mít, nebo jsou už dospělé,
a případná péče o starší příbuzné nebývá častá ani dlouhodobá.
Péčí o děti (apod.) je zatížena vždy jen sotva třetina žen.
Feministické hnutí se zaměřuje výhradně na ženy v pracovním poměru,
jejichž situaci nebude moci v období krize ovlivnit. Opomíjí malé vlastní
podnikání, které nabízí řadu zajímavých možností oběma pohlavím.
ŽENSKOST
V posledních dvou generacích se ženy nepochybně změnily více než muži.
Nově otevřené příležitosti ale příliš nevyužívají a na náročnějších postech
(i v politice) selhávají ještě častěji než muži.
Ambice bez myšlení nestačí.
Ženy, jejichž existence má jasný smysl ve vytváření funkčního domova si
nepolepšily přebíráním odpovědnosti za finanční zajišťování domácností a
dětí, s klesající šancí nalézt milující oporu.
Opakem poklidné evoluce vztahů jsou zvraty iniciované ideologiemi.
Trvalé soužití dvojic dnes ohrožují hlavně projevy nemyšlení – vyhraněné
názory, konfliktnost a nepřizpůsobivost.
,Měkké’ ženské kvality jako empatie a schopnost prolnutí prospívají
vztahům více než tvrdá asertivita.
Jen návrat k příjemné a rozumné ženskosti může odvrátit hrozící rozpad
párového světa, který ženy potřebují z praktických důvodů i ze srdce.
Krize přinese uskromnění, ale prospěje vztahům – i dětem.
NEZÁVISLOST
Ženy na méně náročných místech postihne úbytek práce až ve druhé fázi
útlumu (dříve bude propuštěn údržbář než recepční), ale nakonec více než
muže, kteří častěji vykonávají něco nezbytného.
Samostatnost vyžaduje samostatný byt, a podpory nebudou na nájem
pro jednu osobu stačit. Podmínkou sestěhování a rozložení nákladů pro
páry s jedním platem nebo na dvou podporách budou trvalejší vztahy.
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Nezávislost je lákavá představa dokud neuvážíme i starosti a osamělost.
Některé ženy už pochopily, že platbou za nezávislost je celoživotní práce,
ale málokterá si uvědomuje, že do zaměstnání vkládá i nejlepší léta života.
Útlum osvětlí význam základních hodnot – lásky a pokračování.
(Osobně bych byl raději ‚hodný‘ doma s rodinou než v práci a sám.)
Samostatnost je krásný koncept, ale nejde do páru.
Neochotu nebo neschopnost ženského hnutí promyslet budoucnost vztahů
a reagovat na úbytek příležitostí založit rodinu lze vysvětlit jen absencí
vůdčí osobnosti s odstupem a nadhledem.
Možná by si mělo feministické hnutí najmout praktického manažera
(popřípadě ho jmenovat ,čestnou ženou‘), který by domyslel, co přichází,
a zkusil zachránit, co se ještě dá.
ROZUM A KRÁSA
Na nepřijatelných vlastnostech se většina mužů i žen shodne: sobectví,
nepřizpůsobivost, neupřímnost, závislosti, posedlosti...
Pocity a pohnutky ale nemají soudnost a jen myšlení a vůle nás mohou
ochránit od nevhodných fixací.
Osobní handicapy lze kompenzovat jinými klady. Muži často vyvažují
věkové rozdíly svým postavením, ženy slabší výsledky krásou a mládím.
Nezbytnými základními kvalitami jsou rozumnost a příjemnost.
Komparativní výhodou (za předpokladu, že vše ostatní zůstává stejné),
kterou bytřejší ženy v těžších časech začnou opět užívat, je ženskost.
Na rozdíl od samotného vzhledu má ženskost i duševní složku, která
nestárne. Vmyšlení, dolaďování a zábavnost vychází z hlavy.
,Ženskost’ má blíže k trvalé rozumnosti než k pomíjivé kráse

BUDOUCNOST VZTAHŮ
___________________________________________________________
SOULAD V MYŠLENÍ
S ubývající přizpůsobivostí rozhoduje o úspěchu párového soužití výběr
protějšků, které si od začátku ,padnou’ a nemusí se příliš měnit.
Poslouží i ,Robinsonův’ test: Praktický a zábavný partner (partnerka),
se kterým si lze představit přežití na pustém ostrově.
Dvojice dnes spojuje častěji podobný životní styl než společná touha
založit rodinu. Nalezne-li však přemýšlivý muž oduševnělou ženu, soužití
se vším dalším z hlubokého vztahu přirozeně vyplyne.
Úvahy o předávání života se týkají i předávání myšlení dětem.
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Přejímání odpozorováním vyžaduje čas. Dolaďování nespočívá v určitých
správných krocích, ale v mnoha hodinách přítomnosti beze spěchu.
,Zpomalení‘ v období krize zkvalitní osobní životy.
PROMISKUITA
Snadné nazování známostí, větší sebestřednost a oslabení morálních zábran přispívají k promiskuitě, která je návyková.
Motivací ke sblížení už nebývá ani dočasná zamilovanost, ale pouhé
vzrušení z novosti. Zevšednění dříve výlučné intimity odstranilo krásné
napětí mezi pohlavími které bývalo příslibem nadějného pokračování a
hybnou silou našeho konání.
Úroveň promiskuity určují ženy; muži jen vyplňují prostor příležitostí.
Sex pozbývá výjimečnosti a stává se formou zábavy, někde mezi kulturou
a sportem, přestože jedinečnost vztahu je především v zájmu žen/matek.
Příklon ke zdrženlivosti, aby láska zůstala vzácná, nebo k bezuzdnosti,
která lásku devalvuje častým střídáním, představuje novodobé dilema.
Pro předvídání budoucnosti rodiny metodou návratu z konečného stavu
musíme stanovit rozumný ‚úběžník‘ bez dnešních předsudků.
Hlavním uvážením je spokojenost ve dvojici – a posun k rodičovství.
Tyto dva zřetele ale nemusí být v budoucnu propojeny.
SEXUALITA
Od počítačů a mobilů feministky očekávaly jen lepší komunikaci.
Internetová nabídka ale odklání mnohé muže ke stále zajímavějším nepřímým formám erotiky a mobily s harémem kontaktů jim usnadňují nevěru.
Párové vztahy, oslabené nepochopenou emancipací a uspokojováním
nutkání po změně, budou ohroženy i dalším technologickým vývojem.
Předzvěstí nových možností v dosahu milionů uživatelů jsou systémy,
které užívají nejen kamery, ale i dotykové senzory.
Technický pokrok a posun od pouhé tolerance k propagaci neobvyklostí a
asistované autoerotiky přinese zábavu a vzrušení, ale dále rozvrátí soužití.
Ženskost se všemi kouzly v jemnosti a splývání všude kolem nás ubývá,
a s ní i láska, oddanost nebo alespoň náklonnost.
Nepoznané ,slibné‘ ženy snad zůstanou přitažlivější než virtuální kontakty,
Ty ale snadno nahradí nerozumné a nepříjemné opravdové ženy.
V dotykových aplikacích na dálku uvidí feministky nejspíš prostředky
pro uspokojování kariérních zaměstnankyň na služebních cestách.
Virtuální erotické vztahy, snadné, bezpečné, anonymní a vždy zajímavě
nové, se ale budou zdokonalovat, a odvádět ‚ze hry‘ stále více mužů.
Přenos intimních doteků na dálku úplně změní vztahy mezi pohlavími.
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Souběžně bude pokračovat vývoj erotické asistence, a to dvěma odlišnými
směry – k věrohodným figurínám a k zařízením s důrazem na účinek.
Soužití přemýšlivého muže a přemýšlivé ženy, jedinečné porozuměním,
sdílením, a stálým vývojem, snad přetrvá. Zábavné je sexy.
PŘEDRODIČOVSKÉ SMLOUVY
V blízké budoucnosti se začne výrazněji zdaňovat bezdětnost.
Osoby bez závazků jsou zvýhodněny dvakrát; ušetřenými výdaji a volným
časem, který jim umožňuje životní styl ,singles‘.
,Poznávání‘ ve skutečných podmínkách je dnes umožněno společným
bydlením na zkoušku a majetek lze ochránit předmanželskými smlouvami.
Přesto přibývá jedinců, kteří soužití vylučují, i když o potomky stojí.
Vztahy ohrožují překvapivě častěji ženy nerealistickým očekáváním,
špatnými návyky z mnohaletého období nevázanosti a úbytkem párových
vlastností. Zavedení statutu družek a jejich zrovnoprávnění s manželkami,
(obvykle po dvou letech soužití) by vedlo k rozpačitým odchodům mužů
v předvečer dosažení zákonné lhůty.
Unáhlená početí z vášně nebo dočasného poblouznění stále nadřazujeme
uvážlivým ,sňatkům z rozumu‘ – které přitom nijak nevylučují lásku.
V budoucnu se rozšíří pro obě pohlaví oddělování rodičovství od soužití,
bez zajížďky přes manželství a rozvod.
Mezistupněm budou předrodičovské smlouvy s důrazem na zajištění
dítěte – s předem definovanými povinnostmi a přístupy.
PÁROVÁNÍ
Volnější vztahy, bez dětí nebo s dětmi z ,programu pro svobodné matky‘,
budou mít více forem a širší spektrum kombinací než dnes.
Malá pravděpodobnost trvalého soužití změní i dnešní postoj k výběru,
zúžený představami celoživotní ,správné kombinace‘ (párový standard).
V budoucnu lze očekávat menší důraz na přiměřenost věku,vzdělání či
fyzických parametrů. Diverzita je obohacující, a i kratší romance jsou
plnohodnotnou součástí života.
Pokračování soužití dvojic závisí větší měrou na postojích žen.
Významný je ale i aspekt, který ocení jen uvážlivější.
Partneři, se kterými sdílíme život, jsou nejbližší svědkové naší existence.
NASMĚROVÁNÍ ŽEN
Odsouvanému mateřství vyhovuje tradiční americký model: vystudovat a
pracovat v období samostatnosti, ale po třicítce se soustředit na rodinu,
děti, udržování příjemného funkčního domova a na osobní zájmy.
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Tato možnost závisí na finanční situaci párů, ale i na představivosti matek.
Dojde-li v Evropě k hospodářskému útlumu, vzroste počet nezaměstnaných žen, které uvítají návrat k rodinnému životu o to víc, že už zakusily
roky vstávání do práce, frustraci, únavu a odsouvání zajímavějších věcí.
Nedostatek práce uspíší rozdělení na rodinné a kariérní typy.
Časem přibude i žen, které odmítnou obě tyto možnosti a nasměrování se
nakonec ustálí na třech hlavních možnostech:
mateřství, rodina, domov, klidný život
náročná kariera, pracovní zaujetí
důraz na zábavu, cestování, vzrušení.
Rodinné typy budou mít více dětí než dnes, ale začne přibývat i žen, které
zůstanou z vlastního rozhodnutí po celý život ‚bez závazků‘.
Nové formy soužití (spolupracující matky, předrodičovské smlouvy,
registrované vztahy s nominovanými blízkými osobami a další možnosti)
jsou námětem, přesahujícím představivost právníků a psychologů.
Výchově dětí prospěje častější přítomnost nepracujících dospělých
doma a ochotná výpomoc přibývajících bezdětných ,tet‘.
RODINA
Domov býval soukromým prostorem s vlastními pravidly a (nekorektními)
vazbami vzájemného ,vlastnictví’:
Žena patří muži / který patří ženě; děti patří rodičům / kteří patří dětem.
(V minulosti byla důvodem ke sňatku i diskriminace nemanželských dětí.)
Prosazované genderově korektní soužití na základě definovaných práv,
povinností (a sankcí) rozumné muže s trochou vkusu a smyslem pro fair
play už z principu odrazuje.
V osobních vztazích (prozatím) neuplatňujeme žádné formální nároky.
Když si svobodní lidé přestanou vyhovovat, prostě se rozejdou.
Reciproční vztahy jsou dobrovolné a nezájmem kterékoli strany končí.
Uvažme genderově korektní uspořádání, které opatří ukončovaným
známostem výpovědní lhůtu a kompenzace jako zaměstnancům a přikáže
udržovat družkám ‚předchozí úroveň‘ jako rozvedeným manželkám…
Čím méně nároků a ochran – tím více příležitostí.
LIBIDO
Při uvahách o párování opomíjíme velkou rozdílnost libida. Zájem mužů je
vyrovnanější a vcelku vyšší, zájem žen různorodější a vcelku nižší.
K souladu není zapotřebí vysoká, ale stejná úroveň libida.
Potřeba vzrušení a ‚seberealizace‘ naznačuje nevhodnost pro trvalé vztahy.
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Většina mužů prožívá sex fyzicky a po dokonání je jejich zájem nulový.
Prožitek žen je složitější a pokaždé jiný. Zahrnuje city i složku investice.
Představme si ženu, vzrušivostí někde uprostřed, pro niž sex není příliš
důležitý. Když ale časem zjistí, že jí přináší zájem a podporu snaživých
mužů, její postoj se změní…
Erotika je i vábničkou pro získání a udržení partnera k založení rodiny.
Spojování odměn a výhod s tělesným odevzdáním tak vytváří i v chladnějších ženách podvědomou kladnou vazbu k sexu.
Počet mužů se zájmem o tradiční styky klesl řekněme z 90 % na 70 %,
ale zatím ještě přesahuje zájem asi 60 % žen o intimitu.
Odklon mužů k méně náročným možnostem uspokojení povede časem
k opačné disproporci: ženám budou chybět nejen zájemci o trvalé vztahy a
rodičovství, ale nakonec i o kratší romance na přijatelné úrovni.

REPRODUKCE
___________________________________________________________
ŽENY / MUŽI
Od počátku lidstva umírali muži v bojích a ženy při porodech. Dnes je
populační graf ovlivněn porodností, ale výrazně i rostoucím věkem dožití.
Extenze o sedm let za čtvrtstoletí přidala jen u nás půl milionu obyvatel;
tento trend však slábne a zlepšení lze očekávat snad až od revolučního
programu ‚dětí na přání‘ pro sólové matky s podporou státu (str. 9).
Žen je více, protože žijí déle. Součin intenzity a délky života je však
podobná konstanta pro všechny, a opotřebení žen většími nároky, a naopak
zpohodlnění mužů začínají věk dožití vyrovnávat.
Převaha žen může být výhodou u voleb; přebytek ale snižuje zájem.
(V poválečném Německu chyběli legitimní otcové, a aby mohly být děti
úředně evidovány, bylo zvažováno i dočasné přijetí mnohoženství.)
Disproporce pohlaví se přirozeně vyrovnává v jediném pokolení.
Dobrovolná zdrženlivost potenciálních matek (motivovaná odměnami),
ale také může v jediné generaci omezit nárůst kterékoli skupiny.
Na jeden ročník u nás připadá přibližně 100 000 osob. (Koncem války
se porodnost zdvojnásobila, ve snaze párů uniknout totálnímu nasazení,
a to pak ovlivnilo populaci 70. let. (Za Husákovy děti vděčíme Hitlerovi.)
V nepříznivých podmínkách nabývají důležitosti širší rodiny.
V krizových letech lze očekávat vzestup porodnosti.
Vyhraní se více rodinných typů žen i mužů s ideálem velkých domácností
a většího počtu dětí.
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KOMBINACE
Evoluce testuje náhodné malé změny v rámci velké druhové podobnosti po
mnoho generací zatímco potomci lidí se liší vzhledem i intelektem.
Vlastnosti jako rozumnost, vstřícnost a empatie jsou výhodné univerzálně.
Mužům napomáhají vztah vytvořit, ženám udržet.
Evoluce urychlovaná předběžným promýšlením nevyžaduje hromadné
ověřování. Výsledky různých možností si můžeme (bez záruky) představit.
Kdykoli se muž a žena spojují, aby vytvořili nový život, testují kombinace
mimo rámec evoluce.
Vědecké poznatky v blízké budoucnosti zvýší míru předvídatelnosti.
NEVYSLOVENÉ
Mlčenlivé porozumění mnohdy slouží lépe než napadnutelné proklamace.
Etnika s vyšší kriminalitou a potřebou sociální pomoci zůstanou břemenem
úspěšnějších neprozíravých národů.
Problémy přitom nezpůsobuje zdůrazňovaná ,nevzdělanost‘, ale lenost a
nedbalost (které jsou i příčinou nevzdělanosti).
Společným důvodem celkového neúspěchu i přemnožení je chybějící vůle.
Plození mnoha dětí nepracujícími, považované za útok na sociální systém,
lze přičíst především nedostatku sebekázně (peníze přijdou také vhod).
Negativní pocity z oportunismu menšin, které v horších časech ještě
zesílí, lze utlumit tichou dohodou: financování za nezvyšování počtu.
Expanzi jakékoli skupiny může zastavit jediná generace, která pochopí
souvislost poskytovaných výhod s nezvyšováním počtů.
Problémy, s nimiž si momentálně nevíme rady, mohou být zredukovány
pokrizovým posunem od pokrytecké korektnosti k taktní zdvořilosti a
oboustranně výhodnému vyvažování.

MIGRACE
_____________________________________________
STĚHOVÁNÍ
Někde se narodíme, jinde vystudujeme, jinde pracujeme a jinde dožíváme.
Na nových místech se snažíme splývat a pohostinství nezneužíváme.
Osídlování Ameriky bylo úspěšné, protože příchozí neočekávali výhody,
jen příležitosti, a novou vlast přijali bezvýhradně za svou.
Američané se dodnes stěhují častěji a na větší vzdálenosti než Evropané.
Našinci rádi cestují, ale neradi opouštějí natrvalo místa, na něž jsou zvyklí.
Přistěhovalci s novým prostředím úspěšně splývají (Evropané v USA),
nebo žijí v symbióze (Asiaté všude), nebo se neintegrují a parazitují…
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Imigrace z nesourodých kultur mění nevratně charakter hostitelské země.
Závažnějším problémem než bezpečnostní rizika představuje populační
exploze v dalších generacích – s nárůstem počtu neúspěšných.
,Úspěšnost’ není jen nějaká abstrakce. Lze ji vyjádřit třeba vzděláním,
zaměstnaností, placením daní, podílem plných rodin, bezúhonností apod.
(,Neúpěšnost’ zase nezaměstnaností, závislostí na sociálních podporách,
podílem nezletilých matek, trestním rejstříkem apod.)
Problémy první vlny příchozích tolerujeme v naději na zlepšení v další
generaci. Potomci některých skupin se ale nezačleňují a jejich rozdílnosti
se ještě vyhraňují. (Indikací snaživosti i schopností různých etnik je zvládnutí jazyka hostitelské země.)
Statistiky rozlišované podle národností nejsou v EU korektní. Dříve či
později budou ale sporné ,přínosy‘ migrace jasně vyčísleny z jiných zdrojů.
LIMIT SCHOPNOSTÍ
Změnám v důsledku technického pokroku se přizpůsobujeme průběžně.
Očekáváme však neměnnost základního uspořádání našeho světa: slušnou
životní úroveň, odpovídající práci, pokračování tradic a pořádek a bezpečí.
Nepřipouštíme si možnost výrazných změn, přestože
nedobré směřování západní civilizace už vnímá většina z nás.
Pociťujeme bezradnost, neurčité ohrožení, ale i marnost snah o změnu.
Stále složitější prostředí vyžaduje schopnosti, které nejsou dány všem,
ani mezi místními obyvateli, natož mezi příchozími ze zaostalejších zemí.
Etnické skupiny, které nedokážou udržet krok se stále náročnějším světem,
nemohou svoji neschopnost otevřeně přiznat a nezbývá jim, než nadřadit
své nesrovnatelné hodnoty vývoji, na nějž nestačí.
Preference neměnnosti je zástupný program, který povyšováním kulturních tradic a náboženství zakrývá propast mezi dynamikou úspěšných zemí
a stagnací neadaptabilních národů.
Zaostalost stále přičítáme středověkým režimům. Časem pochopíme, že
příčinou neúspěchu určitých skupin je prostá neschopnost uspět, a že stagnaci z lenosti a nemyšlení nejlépe vyhovuje archaické uspořádání.

DISKRIMINACE
__________________________________________________________
VÝBĚR
Stížnosti na diskriminaci často zakrývají neschopnost připustit, že na něco
nestačíme nebo že nejsme nejvhodnější. Důvody pak hledáme mimo sebe.
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Nařčením z diskriminace lze zastrašovat i získávat různé výhody.
Obvinit kohokoli z čehokoli je snadné, jako bývalo nařčení z protisocialistického smýšlení; bez důkazů, zato s horlivou podporou úředního systému.
V osobním životě potřebujeme prostor k rozhodování bez udání důvodů.
Sympatie a afinita (a ještě důležitěji nedůvěra nebo odpor) vycházejí
z podvědomí, které je formováno převážně životními zkušenostmi.
Původně neutrální ,diskriminace‘ ve smyslu rozlišování nám dnes splývá s poškozováním ze strany vybírajícího, zvláště v pracovních vztazích,
přestože se stav nevybraného nijak nemění. (Výběr zaměstnance ale mění
podstatně situaci zaměstnavatele.)
K diskriminaci dochází běžně ve výběru partnerů; na počátku a mnohdy
i později, ve snaze polepšit si. (Žena vyhodí muže a pohorší si s jiným, ale
toleruje kocoura, přestože se také toulá a dělá nepořádek.)
Pojem ,diskriminace‘ začne nadužíváním vzbuzovat podvědomý odpor.
PAMĚŤOVÉ TYPY
Svět vybudovaný odvážně myslícími podnikateli postupně přebírá zcela
odlišná skupina paměťově kvalikovaných zaměstnanců.
Těmto ,udržovatelům’ nelze navenek nic vytknout – užívají uznávané
postupy a nerozptylují se ničím jiným.
Paměť je netvořivá a nebere v úvahu jedinečnost každé situace.
Vzdělávací systémy zvýhodňují studenty schopné zopakovat maximum
učebnicových znalostí a znevýhodňují většinu s jen běžnou pamětí, včetně
jedinců s důležitějšími kvalitami – konstruktivním přístupem, smyslem pro
funkčnost apod. Paměťové typy se obejdou téměř bez myšlení.
K dobrému myšlení postačí průměrná paměť.
Nadprůměrná paměť oslňuje jako velká detailní fotografie existujícího,
ale nemá potenciál jednoduché vize ještě neexistujícího.
PAMĚŤOVÉ ROZDÍLY
Diskriminaci na základě paměti příliš nevnímáme, přestože znevýhodňuje
většinu populace a oslabuje celou moderní společnost.
S určitou pamětí, jako s určitým vzhledem, přicházíme na svět, a obojí
můžeme zlepšit jen malou měrou.
Už na základní škole lze rozeznat žáky s nadprůměrnou pamětí. Prospívají
bez učení a dobré známky v nich posilují návyk přejímání a opakování.
Dar paměti, místo aby asistoval rozvíjenému myšlení, převládne.
Od vynálezu knihtisku ztrácí paměť důležitost jako sklad vědomostí,
ale pedagogové (volbou oboru převážně paměťové typy) preferují podobně
založené studenty a přínos osobitého myšlení jej jim cizí.
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Místo abychom tomuto přístupu čelili, paměťovou hierarchii tolerujeme.
Rodiče netuší, jak velké jsou rozdíly ve vrozené paměti,
a neuspokojivé výsledky svých dětí přičítají menší píli.
Z nevědomosti neprotestují proti systému, který diskriminuje na základě
jediné přeceňované schopnosti. Studenti s ,jen’ běžnou pamětí procházejí
školami se zbytečnými obtížemi a sníženým sebevědomím.
Krutost paměťově orientovaných škol, které učí všechny (opakovat)
totéž, je dalším důvodem k reformě školství. Individuální učební programy
umožní vytěžit z každého to nejlepší, s dvojím efektem:
Největší přínos pro společnost – a největší spokojenost jedince.
Reformy prosadí nakonec rodiče dětí znevýhodněných jen běžnou pamětí.

ANTAGONISMUS
___________________________________________________________
TŘÍDNÍ
Druhý nejvlivnější vizionář naší civilizace se pokoušel vytvořit ucelený
trvale platný systém, ale nevzal v úvahu technický pokrok, a to si ještě svět
zjednodušil přesvědčením, že se věci vyvíjejí jediným (jeho) způsobem.
Marx neměl technické ani podnikatelské zkušenosti a neznal metodu
propojení konečného stavu se současností; proto nemohl domyslet nástup
automatických strojů a úbytek proletariátu, natož problémy s umisťováním
nadvýroby. Nedoceňoval důležitost nápadů a iniciativy podnikatelů, kteří
opatřují bezradným zaměstnancům živobytí, a přeceňoval vlastnictví
výrobních prostředků, které už dávno k úspěchu nestačí.
Marx a Engels si zakládali na vědeckosti, ale jejich dílo zapůsobilo na
svět tak silně především emocemi – apokalyptickou předpovědí rozvratu.
Z marxismu zbyl jen koncept antagonistických tříd, které se však začínají
rýsovat jinde: mezi pracujícími a nepracujícími, mezi paměťovými typy a
ostatními, mezi schopnými a neschopnými nebo i místními a ,cizími‘.
GENERAČNÍ
V přírodě neexistuje altruismus mladých podporujících staré, kteří splnili
svoji biologickou úlohu a pozbyli i jinak užitečnost.
Napětí mezi zkušenější starší generací a mladými s tituly, kteří budou
muset přibývající důchodce podporovat ze svých odvodů, poroste.
Pokračující automatizace v příštích letech také sníží počet pracovních
příležitostí potřebných k získání ‚zásluhovosti‘, od níž se zatím odvíjejí
různé platby.
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O úspěchu země rozhodují výsledky bez ohledu na počet a věk pracujících.
V horších časech ale zaměstnávání mladých snižuje riziko nepokojů.
Věkový antagonismus hrozí vyústit v konflikt ‚stran‘ mladých a starých.
SCHOPNOSTNÍ
Etnika, která za stejných (globálních) podmínek nedokážou uspět, ve své
nemohoucnosti osočují skupiny s lepšími výsledky.
Úspěšnější celky zase považují ty neúspěšné za zátěž.
Nejde o antagonismus národnostní, jen o napětí mezi skupinami s různou
úrovní schopností a vůle.
Země, které nedokážou produkovat hodnoty, o které je jinde zájem budou trvale záviset na pomoci zvenčí. Jako musíme nést břemeno svých
méně schopných spoluobčanů, musí svět nést břemeno méně schopných
národů. Lze však stanovit za jakých podmínek.
U zaostávajících etnik zdůrazňujeme potřebu vzdělání, aniž bychom brali
v úvahu nevhodnost vyučování s důrazem na opakování pro skupiny se
slabší opakovací pamětí. V budoucnu se dočkáme vzdělávacích programů
,na míru‘, zohledňujících různé schopnosti i potřeby různých etnik.
EXISTENČNÍ
Možnosti fyzického i duševního ‚omlazení‘ (užitím vlastních kmenových
buněk, úpravou genomů apod.) budou nákladné a povedou k novému
antagonismu – na základě přístupu k prodloužení života (str. 225).

TRENDY
__________________________________________________________
PŘEDVÍDÁNÍ
Předvídání vývoje, v kterékoli oblasti, nevyžaduje prognostický ústav.
Stačí si klást relevantní otázky a rozlišovat mezi
jistým, pravděpodobným a možným.
Dnešní komplexní a proměnlivý svět nemá jedinou určitou budoucnost.
Existuje více variant – z nichž jedna nejspíš nastane.
Nevíme-li která, připravíme se na všechny.
Experti s maximem informací v prognózách překvapivě selhávají.
Nepředpověděli pád železné opony, závratný vzestup Asie, masové
rozšíření počítačů a mobilů, nevarovali nás před finanční krizí, před efekty
globalizace a nestabilitou eurozóny, a zdiskreditovali se v oblasti ekologie.
Jestliže největší vědecké autority nedokázaly rozeznat ani tak podstatné
trendy na dosah, sotva lze brát vážně jejich další dohady.
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Všímaví ,amatéři‘ mají blíže k životu a mohou zachycovat a domýšlet
možnosti vývoje bez ideologických předsudků a zkreslení ,korektností‘.
PROPOJOVÁNÍ
Společnost někdy vzkvétá a někdy upadá, ale technický pokrok směřuje
vždy vpřed. Prognózy bývají jen projekcí současného stavu do příštích let.
Pochopení dalšího vývoje slouží lépe metoda:
Propojení současnosti s konečným stavem – a návrat.
Vize konečného stavu, ideálního nebo hrozícího, bývá jasnější než cesta,
která k němu povede a potřebný čas. Nedokážeme např. předpovědět kurzy
na příští týden, ale víme, že měny zpohodlnělých zemí postupně oslabí.
Představíme-li si dovršení trendů, např. individuální vzdělávací programy,
nepárový svět nebo velký podíl trvale nepracujících, můžeme
konečný a současný stav propojit – a domyslet mezistupně
(nadbytek učitelů, rodičovství bez soužití, splynutí podpor s důchody).
Propojení vytyčuje cestu, na níž je možné některé úseky vynechat (vize
mobilů mohla ušetřit výdaje na pevné sítě) a jiné upřednostit (např. ze
vzdáleného samořízení lze odvodit mezistupeň: možnost zvýšení rychlosti
v bezpečném prostoru detekce chodců nebo nastavování podmínek jízdy
pro každého řidiče, vozidlo a místo individuálně.)
Mnohé věci, se kterými si nevíme rady, časem vyřeší technický pokrok.
Propojení výchozího stavu s nežádoucím konečným stavem zase poslouží
k objasnění rizik – zadáme-li si návrat z nejhorší možné situace.
SMĚŘOVÁNÍ
Na rozdíl od proměnlivých fluktuací a ojedinělých anomálií mají trendy
stálejší charakter směřování nebo naplňování. Např. Evropa je na vysoké
úrovni se sestupným trendem, zatímco chudší Asie stále stoupá.
Promýšlení trendů nabízí příležitost k zábavě i zisku a posunuje naše
porozumění světa na vyšší úroveň. Vysledovat jednotlivé trendy není příliš
obtížné. Stačí se občas zastavit, povšimnout a zamyslet.
Třeba na trhu nemovitostí bylo možné předvídat zájem o malé byty
z rozpadu tradičních rodin a tento trend mohl být včas odvozen z trendu
k emancipaci, a z vlivu emancipace na přibývání singles.
V současnosti končí naplněním trend k nabývání trvalejších věcí (auto,
lednička, nábytek). Saturace poptávky urychlí nástup krize.
Začne přibývat osob, které si nebudou moci dovolit vlastní bydlení.
Ženy se nastěhují k mužům, mladí k rodičům, přibude sdílení a sníží se
celkově potřeba bytů.
Tento druhotný trend naznačuje budoucí pokles výnosů z nájmů.
Trend může být předvídán předtím než se projeví – z jiných trendů.
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EVROPA
Evropa je naše zahrádka, místo, kam patříme a kterému rozumíme.
Samostatnější Američané touží více po osobním úspěchu než Evropané,
uvažují podnikavěji a jsou ochotni vynaložit více úsilí a nést rizika.
Asijcům stačí pocit trvalého zlepšování a při plném nasazení nemají čas
k zastavení a zamyšlení.
Evropská unie je prezentována jako společenství států. Na její politiku
ale reagují národy jednotlivě. Problémy unie nelze osvětlit poučením
z historie, ani srovnáním se stále životaschopnými Spojenými státy.
Situace Evropy je bezprecedentní a musí být zvažována samostatně.
Některé trendy časem slábnou, jiné se naplňují, nebo při dosažení kritické
úrovně končí dramatickým zvratem. Zpohodlnění evropských zemí nemůže pokračovat bez následků; dříve či později vyústí v krizi.
Projdeme katarzí – a začneme jinak a lépe?
Horší možností by byl pozvolný úpadek, pokles životní úrovně i morálky,
kterému bychom přivykli, následovaný dekádou stagnace a apatie.
KATARZE
Promýšlení budoucnosti světa je pracné mnohostí možností, které jsou pro
nejbližší roky vcelku přijatelné. Promýšlení budoucnosti Evropy je snazší;
v závěrech však méně příznivé. Neodhodláme-li se k potřebným změnám
dobrovolně, budou nám vnuceny nastalou situací.
Katarze je fáze vyhrocení, zúčtování, poučení – a změn.
Hnací silou vzestupu, po delší době nedostatku, bývá rostoucí poptávka na
vyprázdněném trhu ochuzeném zejména o zboží z dovozu.
Úbytek zahraniční konkurence otevře prostor novým místním firmám,
které budou soutěžit převáženě uvnitř země a zisky tak zůstanou ,doma’.
Krize také uvolní potřebné prostory i pracovníky. K účinnému marketingu
poslouží internet a k distribuci přetrvávající logistické systémy.
Přesah úspor nad hodnotami k nákupu může být zredukován jen inflací.
Podaří-li se ji udržovat na vyšší stabilní úrovni, bude možné pokračovat
skromněji, ale bezpečněji.
Mladší generaci chybí praktické dovednosti i odhodlání k užitečnému
podnikání. Šanci dostanou ještě naposledy zkušenější starší.
Poprvé nebudou neúspěšné země vykořisťovány, ale ignorovány.
UDRŽITELNÁ ÚROVEŇ
Rozdíly mezi nejbohatšími a nejchudšími vrstvami se prohlubují, ale rozdíly mezi jednotlivými zeměmi se vyrovnávají. Kdysi zaostalé kontinenty
vděčí za vzestup globalizaci, která mnohé rozvinuté země naopak oslabila.
25

Soutěž mezi místními firmami je ozdravující, soutěž s výkonnějšími
zahraničními firmami je likvidační.
Krize postihne evropské země různým způsobem a reakce na pokles
životní úrovně budou také jiné; od vzepjetí k rezignaci, od semknutí
k chaosu, od příklonu ke krajní levici po krajní pravici.
Po zhoršení očekáváme zlepšení. Stabilitu však zajistí až sestup na
trvale udržitelnou úroveň, s menší závislostí na účinnějším okolním světě.
Přenesení důrazu na kvalitu života může nakonec zajistit větší spokojenost
než vidina dalšího růstu při extrémním vypětí.

NÁRODNÍ CHARAKTER
___________________________________________________________
SLOVANSKÁ SPECIFIKA
Schopnost improvizace, smysl pro humor, víra v ‚pravou’ lásku bez jiných
uvážení a další pozoruhodné vlastnosti bývají převáženy negativy jako:
nezvládnuté ego, neschopnost přiznat chyby, nedostatek empatie, lpění na
nepodložených názorech, nepřejícnost, sklony k demagogii…
Podobné nedostatky i přednosti se vyskytují ve všech národech, ale
rozdílnou měrou. (Všude se krade; ale někde mnohem víc.)
Angličany třeba těší pružné rozhodování, za kterým si stojí, a které jsou
schopni obhájit. My lpíme na předpisech bez vlastního uvážení.
Místním problémem je i optimistická nedbalost ‚to vydrží’ a přesvědčení
o švejkovské vychytralosti. Nepřelstili jsme Němce ani Rusy a direktivy
EU plníme důsledněji než jinde.
V horších časech ubudou objednávky ze zahraničí, a zavírání podniků
a nedostatek příjmů z exportů povedou ke snahám o vlastní ,třetí‘ řešení…
LIDOVÝ RASISMUS
Jsou země spořivé i rozhazovačné, puritánské i uvolněné. Jsou národy
cílevědomé i národy, které žijí jen ze dne na den.
Cítíme, že některé skupiny do naší civilizace nepatří a etnika, která se
ráda veselí, by neměla provozovat letadla nebo jaderné reaktory.
Tendence našeho nejmocnějšího souseda masově podporovat různé
,skvělé’ ideje vychází z komplexu velikášství. Hitlerova přezíravost rozpoutala hrůzy – které ale po několika letech skončily.
Z extrémního agresora se Německo stalo kazatelem extrémní korektnosti
a příkladným ,soucítěním’ s migranty se pokusilo být vzorem celé Evropě.
Tentokrát ale scestný krok po několika letech neskončí.
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Podíl nekompatibilních obyvatel poroste a problémy budou eskalovat.
Novodobý umírněný ‚lidový‘ rasismus nevychází z rozdílnosti vnějších
znaků ani nezmiňuje vlastní nadřazenost.
Je spíše nedůvěrou a nechutí ze zprůměrovaných špatných zkušeností než
nenávistí – většinovou reakcí na nepřiměřené nebo nepřijatelné chování.
NÁVYKY
Základem civilizace je návyk korigovat prvotní nutkání rozumem a vůlí.
Potlačování nevhodných impulzů a odsouvání přání a tužeb (i navždy),
vytváří soustavu zábran, které říkáme charakter.
Vůli zatím užíváme spíše k omezování než k rozletu.
Hybnou silou jsou snahy o zlepšení vlastní situace. Projevují se jako touhy
(po protějšku), praktická přání (bezpečí, majetek), nebo duchovní potřeby
(štěstí, uznání). Většinu uspokojí tělesné a materiální aspekty.
Individuální nastavení bývá směsicí všech tří možností v různém poměru.
Různost tužeb nás výrazně odlišuje.
Na rozdíl od demokracie, která je vymyšlenou a prosazenou koncepcí,
se civilizace vyvíjela přirozeně, pod nenápadným vlivem praktických žen,
vytvářejících lepší podmínky pro své děti. Civilizované chování se formuje
všude podobně; u jedinců v průběhu života, u národů v průběhu staletí.
Jako procházejí adolescenti fázemi ignorance a vzdoru, procházejí nezralé
národy fázemi destruktivního tápání. I problémová etnika směřují k civilizovanějšímu uspořádání, jen ještě nepokročila dost daleko.
POSTAVENÍ ZEMĚ
Charakter národa je odrazem převládajících vlastností těch, kdo jej tvoří.
Různost národů se zřetelně projevuje v postoji k novým myšlenkám.
Američané chtějí vědět více a nové možnosti rozvíjejí, Britové kalkulují,
Francouzi téma eroticky zlehčí, a muslimové o nic nového nestojí vůbec.
Slované vysvětlují, ‚proč to nejde’ (jen protože by to bylo v optimálních
podmínkách o něco snazší.)
O úspěchu v novém světě už nebudou rozhodovat kvality většiny.
Postavení země dnes závisí na nemnoha vynikajících jedincích,
a její reputaci může pokazit několik špatných případů.
JAZYK
Neschopnost lidu zvládnout v průběhu tří staletí po Bílé hoře rozvinutější
a výhodnější němčinu zachránila naši mateřštinu.
Řeč byla dlouho jen nástrojem komunikace a národní identita se od ní
začala odvozovat teprve s kulturním oživením v 19. století.
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Národ je skupina lidí, kteří se nenaučili jiný jazyk.
V novém světě přestává být jazyk indikátorem sounáležitosti.
Stejné sociekonomické nebo profesní skupiny, kdekoli ve světě, mají dnes
blíže k sobě než k většině, s níž sdílejí zemi a jazyk – ne však postoje a
priority. Sounáležitost z podobného vidění světa existuje i ve skupině
spřízněné myšlením; s racionálním, ale vlídným postojem k životu.
Dostupnost programů rozeznávajících řeč povede k rozšíření přístrojů
ovládaných slovy, ale i schopných zápisu, se zajímavým efektem:
donutí nás uvažovat před vyslovením a pečlivěji formulovat věty.
Zvýší se produktivita všech oborů, kde vedení záznamů zabírá více
času než samotné úkony (medicína, policie).
Možnost instantního překládání z hlasu do hlasu uvede na trh novou
generaci mobilů.
Domluvíme se ihned a cizí jazyk přitom užíváním postupně pochytíme.
VLASTENECTVÍ
Vlastenectví vychází z rodného jazyka a ze sdílení společných osudů, ale
především ze vztahu k určitému území. Z národního cítění vyplývá i snaha
prospět vlastní zemi přímým straněním nebo lépe, náročností a kritičností.
Jednou budeme s nostalgií vzpomínat na Evropskou unii, jako naši
předkové na společenství národů v rakousko-uherské monarchii.
V prostředí důvěry lze svěřit státu více peněz k užití ve prospěch všech
(Skandinávie). Tam, kde převládá nedůvěra k politickému zastoupení, ale i
k ostatním občanům, zůstává potenciál sounáležitosti nevyužit.
Z obav před konkurencí nevyužívají místní politici zkušeností emigrantů
a upírají tak vliv pokročilé skupině oddané své vlasti.
Navrátilci mívají silný vztah k rodné zemi, ale její obyvatele by někdy
s gustem nahradili vstřícnějším lidem odjinud.
V období útlumu se projeví ekonomické vlastenectví, jehož projevem
budou i nákupy poněkud horšího a dražšího domácího zboží.
Krize posílí národní sobectví, a nevraživost místních obyvatel se obrátí
proti cizincům ‚ubírajícím nám práci‘.
Levnější cizinci jsme však i my – pro země, které nám zatím zadávají
práci, ale v horších časech dají přednost svým nezaměstnaným.

ÚTLUM
___________________________________________________________
GLOBALIZACE
Představme si dvě země, firmy, nebo dvě osoby na podobné úrovni.
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Stačí jen o málo lepší nabídka a jedinec získá místo, firma zakázku a země
exportní příležitost. Ti, kdo uspějí, jsou napříště v lepší pozici a získávají
stále větší převahu nad ostatními.
Volný trh vzbuzuje představu žádoucího konkurenčního boje.
V globálním měřítku ale může jen o málo uspěšnější firma nebo i země
časem vyřadit konkurenci všude jinde. Toto uspořádání není stabilní.
V soběstačném modelu opatřují lokální firmy většinu všeho potřebného,
a dováží se pouze to, co chybí (suroviny) nebo přesahuje místní schopnosti
(elektronika, léky, letadla).
Globalizace, která způsobila ještě více škod než byrokratické vměšování
Bruselu, byla dílem státníků, ale vymkla se z rukou obchodníkům.
I kdyby k integraci Evropy nedošlo, jednotlivé země by nejspíš podlehly
svodům počátečních výhod globalizace se stejnými následky.
Otevřená soutěž vzbuzuje kladné představy, dokud neuvážíme, kdo bude
časem získávat, a kdo ztrácet.
Evropská unie – bez efektů globalizace – mohla uspět.
Jihovýchodní Asie by bez globalizace zůstala bezvýznamnou.
SOBĚSTAČNOST
Nemnoho nejúspěšnějších firem z několika zemí, které ovládají světový
trh, nekonzistentním zadáváním objednávek a cenovým vydíráním také
rozvracejí podnikatelské prostředí.
Vyvádění výroby do levných zemí bylo zprvu velmi výhodné.
V první fázi Evropa tento proces iniciovala, financovala a řídila.
Ve druhé ještě vydělávala, ale již začala ztrácet kontrolu.
Ve třetí fázi jí začnou chybět valuty na nákupy zvenčí.
Pro Evropu globalizace skončí, z praktických i politických důvodů.
Bude označena za viníka problémů z vlastní neprozíravosti a zatracována.
Méně výkonné celky mohou obstojně fungovat samy o sobě, ale nedokážou dlouhodobě konkurovat účinnějším a levnějším zemím.
Potřeba i obliba nákupů však přetrvá a ve skromnějších podmínkách se
začne dařit domácím výrobcům.
Návrat k větší místní soběstačnosti zvýší potřebu práce a nabídne zemi
pozitivní program obnovy.
V horších časech je funkčnost a stabilita důležitější než produktivita.
Omezení dovozů nebude zapotřebí nařizovat. Ke změně dojde přirozeně,
až poklesne příjem z vývozů, oslabí euro – a nebude čím platit.
Na rozdíl od obtížně předvídatelných scénářů budoucnosti následky
globalizace bylo možné už v počátcích promyslet do důsledků,
ke kterým se teprve blížíme.
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KONEC ZLATÉHO VĚKU
Ještě před půl stoletím vyráběly evropské země skoro vše potřebné samy.
Potom se výroba začala přesouvat – ne do nejzaostalejších zemí, ale do
spořádaných zemí s levnými pracovními silami.
V blízké budoucnosti změní situaci dostupnost automatických zařízení
produkujících cokoli s minimální obsluhou přímo v místě potřeby.
Stejné zboží za stejnou cenu začne nabízet více zemí a mnohé upřednostní
vlastní výrobu i ze strategických důvodů.
Dominance Číny a Německa v exportu výrobků není trvalá.
Ještě více než cena práce znevýhodňují výrobu v Evropě přídavné náklady,
nejrůznější povinnosti a omezení a nadsazená míra zisku.
Zatím žijeme v dostatku a bezpečí. Práci často jen předstíráme, za vše je
odpovědný někdo jiný, a problémy zakrýváme korektním přejmenováním.
Časem pochopíme, že jsme prožívali vrcholné období a šanci k pokračování promarnili. Žijeme na konci zlatého věku; nadchází čas údivu.
ŽIVOTASCHOPNOST
K Darwinovu závěru o převládnutí nejúčelnějších forem je dlužno dodat:
… a méně úspěšné formy zaniknou.
Tento postřeh lze aplikovat i na moderní svět a konkurenční boj.
Ekvivalentem stejného přírodního prostředí pro všechny je světový trh,
na němž, mezi různě výkonnými zeměmi, vítězí ty nejdynamičtější.
Co bude moci za pár let nabídnout světu Evropa, která si zredukovala
prostor příležitostí a své někdejší přednosti vyměnila za změkčilý sociální
systém, a čím zaplatí za všechno, co potřebuje dovézt zvenčí?
Zájem o německé stroje, švýcarská farmaceutika, italské a francouzské
značkové výrobky nebo turistické zájezdy snad přetrvá, ale nepostačí.
Nedostatek valut, jaký jsme zakoušeli za socialismu, si lze těžko představit
v rozměru Evropy. Trh je však neúprosný, a kdo nedokáže prodat něco
svého světu, nebude mít čím světu zaplatit.
KRIZE EU
Problém příliš silného eura pro slabší země by vyřešilo místní uskromnění
a snížení platů, ale tato alternativa je politicky nepřijatelná.
Eurozóna by mohla pokračovat snad jen ve volnějším režimu s právem
členských zemí přijímat i nepřijímat ,doporučení‘ podle vlastního uvážení
a s doplněním eura pružně nastavitelnými místními měnami.
Postoj autorit k rozpadu eurozóny bude ale spíš připomínat poslední roky
války, kdy Německo vsadilo vše na totální podporu pokračování, odmítlo
uvážit alternativu porážky (a současně jejími důsledky všechny děsilo).
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Vyčerpávající podpora eura se po fázi ujišťování může náhle zhroutit,
aniž by byl připraven plán B.
Obroda kolosu EU, řízeného právníky, politiky a úředníky odtrženými od
života, není myslitelná. Neschopnost čelit rostoucím problémům jen posílí
tendence k direktivnímu centralismu.
SLUŽBY
Ve světě propojeném levnou kontejnerovou dopravou je průmysl snadno
zranitelný konkurencí odjinud. Služby mívají místní charakter a jsou
chráněny i růzností individuálních požadavků.
V období návratu k soběstačnosti dojde k prolínání obou segmentů.
Služby nezahrnují jen kadeřnice a instalatéry, ale i nejrůznější úkony
‚na objednávku‘, které nelze snadno podchytit, regulovat a danit (str. 98).
Nabízejí výdělečné příležitosti zvláště v segmentu individualizace neohrožované konkurencí zvenčí a platby zůstávají v místě vzniku (str. 49).
Objednávky, placené ‚ze svého‘, přinášejí vždy přímo užitek nebo potěšení.

VZDĚLÁNÍ
___________________________________________________________
ZAMĚŘENÍ
Při výběru studia a dalšího směřování váháme mezi různými obory.
Na prvním místě je rozlišení zaměstnaneckých a podnikatelských typů.
Zaměstnanci se řídí instrukcemi shora a mají své jisté.
Podnikání vyžaduje vlastní myšlení a bývá náročnější, ale i zajímavější
a výnosnější; iniciativa jedince je násobena nasazením zaměstnanců.
(Z výběru na vedoucího provozu jsem musel vyloučit nejlepšího uchazeče,
v němž jsem rozeznal podnikatelský potenciál, o němž ještě sám nevěděl.)
Rozumná žena také vyloučí z výběru i nejlepšího muže, vycítí-li v něm
podnikatelsky záletný potenciál.
Zaměstnanci udržují existující stav, podnikatelé postupují dál.
V perspektivních oborech nás vynáší vzestupná vlna.
V upadajících segmentech je těžké uspět i při velkém úsilí.
Přebytek studentů v oborech s důrazem na paměť naznačuje nadcházející
nedostatek odborníků řešitelského typu (nápady, nestandardní situace).
Začne přibývat i jedinců, kteří si zvolí vlastní cestu – odmítnou masové
vzdělávání a budou se připravovat hlouběji a účinněji po svém (str.37).
Samostudium (na rozdíl od dálkového studia, opatřujícího ty nejsnadnější
diplomy) posiluje myšlení a iniciativu a má blízko k podnikání.
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HRA NA VZDĚLÁVÁNÍ
Důležitost vzdělání zdůrazňují sami pedagogové a politici, kteří potřebují
univerzální odpověď na všechny problémy, s nimiž si nevědějí rady.
Vliv vzdělání na úspěch země a kvalitu života bývá přeceňován.
Vzdělání není zárukou myšlení, natož schopnosti vymýšlet něco nového.
Počet vysokoškoláků, vydávaný za úspěch, zlepšil statistiky, ale přesáhl
možnosti místní vzdělatelnosti. Kdyby se snížil počet studujících a vyučujících na (lepší) polovinu, stoupla by nezaměstnanost asi o 3 %.
Budování ,vzdělanostní společnosti‘ zní správně: Limit vzdělanosti však
není v kapacitách škol, ale ve schopnostech studujících.
Střední stupně už ztrácejí vlastní smysl a stávají se pouhými přípravkami
na vysoké školy.
S teoretickým vzděláním přecházíme do praxe, kde je jen málo využito,
místo abychom začínali praxí a potřebné znalosti si do hloubky doplňovali.
Hra na vzdělání vyhovuje snadností školám i absolventům; jedinečná
příležitost solidní přípravy pro život však zůstává nevyužita.
Hlavním účelem studia se stalo získání potvrzení o studiu.
Evropa nepotřebuje více vzdělávání, ale více myšlení a odhodlání.
ÚSPĚCH
Vysokoškoláci jsou údajně úspěšní díky studiu. Ve skutečnosti se narodili
o trochu bystřejší a později dostali více příležitostí.
V mnoha případech by úzce vymezené úkony s požadavkem kvalifikace
zvládli stejně dobře jen po krátkém zaučení.
Kdyby místo odříkávání vědomostí dostupných na internetu rozvíjeli
své myšlení, mohli by si užitečné pracovní příležitosti vytvářet sami.
Zárukou úspěchu jednotivých zemí býval v minulém století velký počet
středně kvalikovaných pracovníků. V případě útlumu Evropy zůstanou
miliony vysokoškoláků v moderních objektech vybavených potřebným
zařízením bez práce, pokud jim někdo s nápady nevymyslí program. .
VZDĚLÁNÍ NA MÍRU
Inteligence je v průběhu života rozšiřována novými poznatky; paměť se
postupně zaplňuje. Ženy častěji spoléhají na paměť, lépe se učí a vybavují
si více detailů, ale vědomosti absorbují často bez úsudku.
Muži zachycují (výhodněji) ,jen’ podstatu informací.
Věříme, že že vzdělání
– je podmínkou a zárukou budoucího blahobytu,
– je vhodné pro každého,
– je totéž co myšlení.
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Moderní přístup už myšlení zmiňuje, ale jen ve smyslu pasivního chápání.
Školství čeká v blízké budoucnosti největší změna od dob Komenského.
Lepší výsledky testů uživatelů individuálních učebních programů než
při tradiční výuce, i rostoucí zájem studentů povzbudí komerční sektor
k vývoji programů k pronájmu školám, zprvu jako doplněk výuky.
Později osvětlí kampaň ,vzdělávacího průmyslu’ rodičům méně úspěšných studentů výhody individualizace a zájem veřejnosti podchytí politici.
Úplně poslední začne nově dostupné možnosti zvažovat ministerstvo.
SPECIALIZACE
Rozdíly mezi státy, které specializované učební programy rychle využijí,
a těmi, které jen ustaví odborné komise, začnou narůstat.
Pro úspěch země je optimální rozvíjet v každém jedinci přednostně,
co ho baví a co se mu daří.
Všichni nemusí vědět totéž, a všeobecné znalosti lze pochytit i bez studia,
z informačně bohatého prostředí. Mezistupněm k individualizaci se už
stávají osvětlující filmové dokumenty, základní balíčky témat na internetu
nebo záznamy strhujících přednášek světových špiček z různých oborů.
Nový trend povede k nahrazení pedagogů menším počtem dálkově
napojených konzultantů, zmírní problémy absence a nekázně a posílí
osobní odpovědnost za uspořádání studia. Napomůže také posilování vůle
překonáváním překážek při hledání vlastní cesty.

ELITA
Genialita vyplývá z důležitosti vyřešeného problému spíše než z kvalit
tvůrce, který většinou jen rozezná příležitost, probere všechny možnosti
a vybere z nich tu nejvhodnější. Kdyby si Edison nepospíšil, vynalezl by
žárovku o málo později někdo jiný. (Edison neměl vzdělání, ale nápady.)
Technická řešení se objevují, když k nim dozraje čas.
Nezbytnost duševní elity pro funkčnost bezradných celků je zřejmá a zdálo
by se, že tvůrčí špičky vzejdou rovnoměrně z různých oborů a skupin.
Většina dobrých nápadů nevyžaduje zvláštní vzdělání, technické zázemí
ani podporu kolektivu.
Tvůrčí myšlení také není ženské či mužské.
Schopnost přicházet s nápady, rozdílnou u obou pohlaví, nelze vysvětlit
diskriminací (vzdělaných žen je více), ani zátěží rodiny (svobodné a bezdětné nejsou úspěšnější).
Pára jim zvedala pokličky sta let, ale parostroj nenapadl žádnou.
(Ani James Watt neměl vzdělání, ale všímal si a domýšlel.)
Ženy zatím znevýhodňuje slepá víra ve vzdělání – bez složky myšlení.
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KULTIVACE MYŠLENÍ
Osvětlení potenciálu uvolněného myšlení v této příručce nejspíš povzbudí
rozvoj nového segmentu – metodologie myšlení.
Ze všeho se dá udělat věda.
Myšlení pro potěšení je příhodné spíše pro samostudium a sebezlepšování.
Řadu témat k promýšlení poskytují dnes nepravděpodobné, ale zítra už
možné scénáře (rozpad eurozóny, zhroucení sítí, měnové války, paralelní
kryptoměny, státem jištěné mateřství s dětmi ,na přání’, rekreační nenávykové drogy, epidemie postihující jen určité skupiny, hnutí odmítačů práce,
zaručený základní příjem, kolektivní systémy výběru partnerů, střídání
losovaných osudů, virtuální erotika, jednoúčelové strany apod.)
Původně přinášely univerzity široké pochopení světa; dnes poskytují
úzce specializované vědomosti (většinou dohledatelné na internetu).
V budoucnu se dočkáme studia nezaměřeného na konkrétní obory,
ale rozvíjejícího obecné schopnosti uvažování.
ŠKOLY
Od kázně vynucované v mládí se odvíjí sebekázeň z osobních rozhodnutí;
z pochopení souvislostí a z přesvědčení o správnosti určitého jednání.
S úbytkem vůle ubývá i ochota k někdy nezbytné podřízenosti.
Prvotním účelem škol bylo ohlídat děti v nepřítomnosti rodičů a opatřit jim
žádoucí náplň času. Princip vyučování se od dob Marie Terezie nezměnil:
opakování zapamatovaného a stejnost požadavků pro všechny.
V dnešním informačně bohatém světě ale získáváme většinu užitečných
vědomostí průběžně a samovolně – znalost světa z cestování a televizních
dokumentů, porozumění životu z příběhů a situací v knihách a filmech,
počítačovou zběhlost praxí, angličtinu jako klíč k informacím, ovládání
přístrojů poučením vrstevníků, počty spravováním vlastních peněz atd.
Znalosti nabyté mimo školu začínají převládat.
Výuka ,předmětů‘ ztratí v budoucnu význam.
INDIVIDUÁLNÍ VLOHY
Afinitu mladých k novým technickým vymoženostem starší vyučující
nesdílejí, a proto odmítají i jen uvážit individuální interaktivní programy
určené k diverzifikaci podle osobních inklinací a schopností.
(Potřeba velkého množství různých programů v angličtině s prvky animace
a filmových dokumentů nabízí i našim firmám příležitosti k podnikání
s exportním potenciálem.)
Donedávna byly představy státu, rodičů, veřejnosti, zaměstnavatelů i
škol o přínosu vzdělávání vcelku podobné.
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V průběhu krize se rozrůzní, což problematiku školství ještě zkomplikuje.
Nestačí rozdat ve třídě tablety a vyučovat totéž, jen o něco snadněji.
Obvykle vynikáme v tom, co je nám blízké, a ostatní nás příliš nezajímá.
Pro podchycení jednotlivých studentů, ale především pro lepší výsledky
země v tvrdé světové konkurenci bude třeba:
více rozvíjet individuální vlohy a méně zatěžovat jednotnými požadavky.
BUDOUCNOST VYUČUJÍCÍCH
Učitelé (jako kdysi kněží) sehráli významnou roli v dlouhém historickém
období, které se ale chýlí ke konci.
Budoucnost vzdělávání nezávisí (jak slýcháme) na zvyšování platů
vyučujících, na zmenšování tříd a inkluzi, ale na předávání znalostí tou
nejúčinnější formou.
Ignorování nadcházející revoluce ve školství dokládá absenci myšlení a
praktičnosti v nadřízených institucích.
Většinu studentů většina věcí nezajímá a všichni nemusí vědět všechno.
Přechod na interaktivní programy s individuální volbou zaměření, náplně
a náročnosti, s brankami standardů a odměnou (třeba ve formě rychlejšího
postupu nebo volby směřování) zlepší výhled země, ale nepotěší učitele.
Pedagogika, jak ji známe, přestane být perspektivním oborem.
UČEBNÍ PROGRAMY
Jako jsou knihy prostředkem k přenosu myšlenek autorů, učební programy
neodlidšťují, ale napojují studenty na myšlení nejlepších pedagogů.
Chytré programy nabídnou studium ve zvoleném zaměření do hloubky
nebo do šířky, posílí vlastní myšlení i osobní odpovědnost, a tolerováním
napojení na internet omezí diskriminaci na základě paměti.
Tisíce nadbytečných učitelů se uplatní v jiných oborech (nebo se přeškolí
na různé ,průvodce’ a ,konzultanty’).
Limitem vzdělanosti je vzdělatelnost, jako kombinace kapacity paměti,
myšlení a vůle – výrazně ovlivnitelná také zaměřením vzbuzujícím zájem.
Individuální vzdělávací programy zprvu zvýhodní progresivní anglicky
mluvící země.
Až se osvědčí, budou urychleně zaváděny i všude jinde.
KOLEKTIV, OSOBNOST
Pedagogům zbude argumentace: ,Kolektiv! Osobnost!’
Demagogie zkresluje skutečnost frázemi a užíváním selektivní logiky.
Důležitost školních tříd s nahodilým souborem pubertálních vrstevníků,
s jakými se později už nikdo nikde nesetká, je sporná (stádnost, šikana).
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Význam kolektivu je zpochybněn i novodobým důrazem na individualitu.
Skupiny spřízněné společnými zájmy se dnes formují na sítích a otázka
kolektivu se tak redukuje na přímý kontakt. Spolužáky (na rozdíl od přátel)
si nevybíráme a spolupracovníky vytřídí a ukázní zaměstnavatel.
Důležitý vliv osobností zajistí videozáznamy besed předních odborníků
z nejrůznějších oborů se studenty stejné věkové skupiny.
Záznamy osobností jsou působivější než přítomnost neosobností.

KVALIFIKACE
___________________________________________________________
VŮLE
K výkonu mnoha profesí vyžadujících dnes vysokou kvalifikaci stačí často
jen krátká instruktáž. Pro mladou generaci bude ale stále obtížnější ráno
vstát, dojít do práce a vydržet osm hodin na jednom místě. Přibývá mužů
i žen, kteří po prodlužovaném studiu pokračují v životech nedospělých.
Úspěch asijských zemí přičítáme pilnému studiu. Znalosti nejsou na škodu,
ale hlavním efektem tamních škol je vštěpování kázně, od níž se odvíjí
kázeň na vlastní povel. Pod záminkou vzdělávání je posilována vůle.
Vůle výkonná umožňuje plnit předsevzetí. Vůle morální odolávat pokušení.
Úbytek vůle a úpadek mravů rozložily v minulosti všechny velké říše.
Evropským zemím hrozí demoralizace více než vnější nepřátelé.
Současná západní společnost na prahu vážných ekonomických problémů
pozbývá schopnost řešit rychle a rozumně nejběžnější problémy.
PRÁCE
Strávit v zaměstnání většinu života považujeme za samozřejmé a o skutečné potřebnosti vykonávané ,práce‘ obvykle neuvažujeme.
V minulosti, kdy lidé vše přímo pěstovali nebo vyráběli, existoval jasný
vztah mezi vynaloženým úsilím a užitečným výsledkem.
Ani tvůrčí duševní činnost nebyla považována za něco výjimečného.
Darwin, Mozart, Palacký nebo Křižík byli tehdy ,jen‘ pracovití.
Píle a důkladnost našich předků, při jejich skromnosti, je udivující.
Nezaměstnanost spojujeme s hospodářským neúspěchem. Úbytek míst
je ale i projevem vyšší účinnosti a naplňování dlouhodobých potřeb.
Snahy politiků zajistit všem doživotní vytížení jsou dokladem nepochopení
dalšího vývoje. Namísto zkracování pracovní doby a stahování zájemců o
uvolnění z trhu práce nabídkou zaručeného příjmu, vytváříme jalová místa.
Lidé nepotřebují práci, jen trochu peněz (a nechat být).
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POŽADAVKY
Prosazováním stejnosti, bez domyšlení následků, ztratily ženy už řadu
výhod, a snahy o platové vyrovnání bez dalších uvážení, jim ještě sníží
šance na práci v období krize.
V Austrálii za války nahradily ženy muže nasazené k obraně země. Byly
skoro stejně výkonné, a kdyby si nevymohly (s podporou lstivých mužských odborů) stejné platy, udržely by si místa i v míru.
(Příznávám, že jsem za ‚stejnou‘ práci neplatil stejně. Když se výrobní
linka zastavila, ženy postávaly, zatímco muži většinou odstranili příčinu.)
Práce na stejných pozicích přestává být stejná v nestandardních situacích..
Novým trendem bude častější přenesení důrazu ze sporné ,stejné práce’
na jednoznačně měřitelný stejný vynaložený čas (str. 122).
OVĚŘOVÁNÍ SCHOPNOSTÍ
Studium s důrazem na opakování dočasných vědomostí u dílčích zkoušek
končí promocí, která povýší absolutorium na uznávanou kvalifikaci.
Přizpůsobovaní úrovně výuky mnoha slabším studentům ale zpochybňuje
kvalitu diplomů i vysokých škol jako jejich garanta.
V novém světě bude běžné nestranně ověřovat využitelné znalosti, bez
ohledu na to, kde a jak byly nabyty (a případně rozšířeny).
Absolvování školy už nebude rozhodující a diplomy nebudou mít váhu bez
občasného dobrovolně podstupovaného vyhodnocení.
Tento trend nabízí rovné podmínky i všem alternativám samovzdělávání.
Potenciál samostudia naznačuje už dnes popularita záznamů odborných
lekcí, dostupných zdarma na internetu. (Systematické pokrytí témat, např.
Khan Academy, spíše jen usnadňuje běžnou výuku.)
Nejúčinnějším způsobem vzdělávání se stane individuální výběr online
kurzů, jen někdy v součinnosti s potřebně vybavenými školami.
Tradiční studium na zredukovaných státních školách zůstane zdarma,
ale za ověření schopností bude třeba platit nezávislým institucím, které do
důkladného vyhodnocení vloží velké úsilí a svoji reputaci.
Smyslem zevrubného posouzení nebude potvrzení znalostí obvyklým
přezkoušením, ale vyhodnocení skutečných schopností, zachycení doplňkových vlastností (rychlosti, vytrvalosti, představivosti, nápaditosti apod.)
a vytvoření individuálního profilu.
V příštích letech se tak dočkají rovného postavení i osoby bez jakéhokoli
formálního vzdělání, zvláště v oborech vyžadujících abstraktní myšlení a
představivost nebo originální nápady.
Na rozdíl od specifických vědomostí (ekonomie, právo, medicína),
k jejichž zopakování postačí paměť, tvůrčí schopnosti nelze jen tak načíst.
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ŠKOLA PRÁCE
Tomáš Baťa užíval k výběru zaměstnanců testy zručnosti, vlastního myšlení a iniciativy ještě předtím, než byly vědecky propracované v Americe.
Rozdíly v rychlosti, přesnosti a vynalézavosti jsou překvapivě velké.
(,Praktické‘ testování Brusel odmítá; rozhodovat má certifikované vzdělání
a za nejkorektnější je považováno vyhodnocování bez přímého kontaktu.)
Baťa chápal důležitost formování člověka zkušenostmi z první ruky.
Jeho Škola práce byla jen závodní učňovská škola, ale zájem mnohokrát
převyšoval kapacitu, i když bylo známo, že ji dokončí jen polovina adeptů.
Po práci na plný úvazek následovala večerní výuka, kterou vedli převážně hostující odborníci z různých oborů. Hlavním přínosem bylo
střídání míst v běžném plně placeném pracovním režimu – vždy po měsíci.
Bohatost odborných i lidských zkušeností z kolečka čtyřiceti pracovišť,
od obstarávání surovin přes výrobu až po distribuci a prodej, nelze vůbec
srovnávat s dnešním teoretickým, rychle zapomínaným vzděláváním.
Absolventi BŠP se vypracovávali na vedoucí místa později i v jiných
oborech díky jasnému myšlení, širokému záběru, adaptabilitě a pevné vůli.
Z praktické přípravy nejvhodnějších se stává ‚hra na vzdělání‘ všech.
HARVARD
,Absolventi prestižních škol dostávají nejlepší pracovní nabídky…‘
Úspěch přičítáme (kromě sítě vytvářených kontaktů) skvělým pedagogům,
kteří rozvíjejí u studentů vlastní všestranné myšlení.
Volným uvažováním postřehneme i další faktor. Elitní školy, na rozdíl
od obyčejných, si mohou vybírat ty nejlepší z velkého přebytku zájemců.
Výsledky prestižních škol jsou tak předurčeny už počátečním výběrem.
Kapacita našeho vzdělávacího systému podstatně přesahuje dostupné
schopnosti studujících a náročnost klesá na úroveň nejslabších z nich.
V Americe se většina škol také podbízí snadností. Ty prestižní ale vyžadují
od počátku nadání a píli. Dobrá škola nenaučí více, ale více důležitého.
Diplomové práce, do kterých vkládají studenti značné úsilí, by mohly
být přínosem pro společnost, kdyby místo ‚hry na vědu‘ řešily užitečná
zadání. Otevření návrhů témat umožní užít praktické podněty zvenčí.

SLOŽITOST
___________________________________________________________
REDUKCE
Největší rezervou účinnosti v horších časech je návrat k jednoduchosti.
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Kritickou situaci řešilo válkou zruinované Německo (jinak známé složitým
úřadováním) dočasným přehlížením pravidel. Benevolentní postoj k podnikání napomohl i vzestupu Asie, neomezené bezpočtem našich nařízení.
Velký rozdíl stále existuje mezi Evropou a mnohem volnější Amerikou.
Byrokracie EU, bez konstruktivních nápadů a praktických zkušeností,
komplikuje fungování členských zemí přidáváním stále dalších direktiv,
ve snaze vykázat činnost a ospravedlnit svoji existenci.
Věci nemusí být dokonalé, aby dobře fungovaly.
Zastánci regulace argumentují potřebou vše přesně definovat, kontrolovat a dokumentovat. Snahy o systematické pokrytí všech možností, místo
pochopení a přijetí rozumné míry nedokonalosti, srážejí účinnost Evropy.
,Redukční‘ přístup je samoregulační a končí funkčním minimem.
Právníci, administrátoři a politici naopak rozšiřují svůj vliv zvyšováním
procedurální složitosti.
Přidávání převládá nad ubíráním, protože je výnosnější – i snadnější.
VYKAZOVÁNÍ ČINNOSTI
Nejčastější formou vykazování činnosti v administrativě je nastavování
existujícího. Nenápadné přidávání nevzbuzuje odpor, ale v důsledku přemíry požadavků se pak leccos přínosného vůbec neuskuteční.
Snižování ,počtu úředníků‘ není tak důležité jako program zacílený na
snižování složitosti a rušení vyžadovaných procedur.
Složitost není nevyhnutelným důsledkem pokroku. Vnitřní složitost se
netýká výstupů a náročné systémy mohou být vstřícné uživateli.
Ženy žijí déle, ale plnohodnotného času mají méně. Složitost jim vytváří
nová, často neužitečná místa, ale psychicky je vyčerpává.
Funkční řešení budou mít vždy řadu odpůrců. Složitost a nejasnost
umožňují neproduktivním profesím těžit z jejich výsadních pozic.
Evropu oslabuje expanze jalových činností více než jiné části světa.
JEDNOZNAČNOST
Důraz na přesnost není dokladem větší vyspělosti. (Naše čárky a háčky
vnímají cizinci jako doklad neschopnosti domýšlení a podobně působí i
nespočet podrobných pravidel, místo obecných principů – a rozumnosti.)
Vyžadované procedury, právní aspekty a úřední alibismus vytvářejí
systém, který je přes obrovský objem intelektuálně nenáročný.
Místo hledání optima pro každou situaci pak spoléháme na předepsané
mechanicky aplikované postupy.
Životy našich jednodušších předků byly řízeny jen základními pravidly.
Počet příkazů se vždy znásobil v době policejních režimů. Pro současníky,
schopné rozlišovat a samostatně uvažovat, je příkazový přístup nemístný.
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Zákony, které původně vyjmenovávaly převážně to, co nesmíme nám
dnes podrobně nařizují i to co musíme.
Rýsuje se potřeba přechodu k pravidlům se složkou myšlení ve formě
doporučení a návodů – s možností ospravedlnitelných obměn.
Prosazování zákonů v nevhodných situacích oslabuje právní řád.
JEDNOTÍCÍ PRVEK
Některé ideologie zdiskreditoval čas. Jiné koncepce stále ctíme, přestože
jsou v pozměněném prostředí nemístné nebo snadno zneužitelné.
Západní civilizaci dnes chybí velký jednotící prvek, kterým bylo dlouho
křesťanství a později občanská svoboda nebo téma sociální spravedlnosti.
Politická korektnost ve snaze ,vylepšit‘ demokratickou rovnost iluzí
stejnosti, ignoruje velké rozdíly ve schopnostech, charakteru i vůli (a ještě
větší v tom, co máme promyšleno) a jako program je všem na posměch.
Jednotícím prvkem se může stát rozumnost, která nevyžaduje vzdělání;
jen zdravý úsudek a cit pro přiměřenost.
Úřad ombudsmana pomáhá osobám s pocitem křivdy v rámci zákonů.
Do budoucích let potřebujeme věrohodného arbitra rozumnosti, který by
posuzoval patřičnost doslovné aplikace zákonů proti jejich smyslu nebo
explicitních pravidel v situacích ,proti zdravému rozumu’.
PROMĚNLIVOST
Spojené státy vymýšlí inovace. Evropská unie regulace.
Donedávna byly ceny stanovovány z nezbytnosti pevně na delší dobu.
Dostupné technologie umožní průběžně obměňovat ceny (na malých
obrazovkách) – zlevňovat ke zvýšení zájmu a zdražovat k utlumení nadmérného zájmu třeba i v rámci jediného dne.
Také prodejní daně mohou být nastavovány s místními rozdíly (ke zvýhodnění odlehlejších oblastí) nebo s přihlédnutím k sezonám apod.
Ovlivňování proměnlivostí výhod/nevýhod se příčí našemu smyslu
pro stejnost za všech okolností, ale možnost dolaďování, bez přídavné
složitosti pro uživatele, je tak lákavá, že bude využita.
Podmínkou žádoucích reakcí je informovanost. Účinné prostředky
přitom nemusí být složité ani drahé.
(Mnozí řidiči by třeba vyjeli dříve nebo posečkali, kdyby měli jasnou
představu o rozložení dopravních špiček z tabulí na příjezdu do měst se
sloupcovým diagramem.)
Variabilita pro různé podmínky bude v příštích letech umožněna užitím
umělé inteligence a podporovaná i státem – s výhledem na automatický
výběr nejrůznějších drobných, ale častějších poplatků.
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KRIZE
___________________________________________________________
NÁZNAKY
Promýšlení extrémních scénářů není na škodu. Projektant zvažující krajní
faktory pro zhroucení mostu není ,negativní‘, ale odpovědný. Ještě v předvečer povodně nepřipouštěly autority možnost katastrofy a ujišťovaly nás
o neexistenci nebezpečí. Popírání místo přípravy lze očekávat i u problémů
Evropy, které budou také nějaký čas jen hrozit a pak prolomí břehy.
Příprava ‚pro všechny případy‘ začíná promýšlením všech možností.
Evropská unie nejspíš několikrát zakolísá, natiskne a rozhodí pár miliard a
ještě se načas vzpamatuje. Finanční instituce a bystřejší jedinci v té fázi už
začnou zajišťovat svá aktiva a strategicky přeinvestují.
Zhoršení ukáží v předstihu statistiky evropských exportních zemí, ale
ale velká většina obyvatel hrozbu krize nezachytí nebo vytěsní.
Samotným spouštěčem může být selhání z nedbalosti, neschopnosti či
zištnosti někde nahoře, nájezd na euro, panická vlna výběrů úspor, prudký
růst cen nemovitostí, bankrot některé země, bezvládí a chaos jinde, apod.
Krize může být odstartována i záměrně. Moderní stát lze ochromit třeba
dlouho tajně připravovaným a pak naráz spuštěným útokem na internet.
Pouhá nemožnost převodů peněz by zastavila provoz celé země.
SESTUP
Nadcházející krize nebude světová; postihne hlavně zpohodlnělé evropské
státy úbytkem zájmu účinnějšího zbytku světa o jejich produkci.
Poklesne důležitost obchodů v rámci chudnoucí EU a vzroste význam
prodejů do dolarové zóny. Oslabení koruny zvýhodní exporty, ale útlum
Německa nám ztíží (převažující) zprostředkované vývozy.
Dobré výrobky nestačí – globální trh nepřeje málo známým zemím.
K fungování na základní úrovni potřebujeme přinejmenším potraviny a
energii. Máme dostatek půdy i vody a uhlí a železného šrotu (na kolech).
Vzroste význam polí, dnes plundrovaných plodinami k výrobě biopaliv.
Automobilky čeká krátké oživení (při vlně nákupů na záchranu peněz),
ale potom dlouhý útlum. Existující vozový park může sloužit ještě mnoho
let a Čína už nebude vozidla z Evropy (kromě nejluxusnějších) nakupovat.
Ropu a plyn, část potravin, farmaceutika, náhradní díly a vše, co nám
chybí nebo sami neumíme, bude ale třeba nadále dovážet a platit valutami.
Světové ceny paliv a surovin začnou naštěstí klesat.
Komodity bude účinně produkovat/těžit stále více zemí.
Větší soběstačnost neznamená posun k izolaci, ale k udržitelnému stavu.
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MÍRA PODNIKAVOSTI
Každá země a každý národ mají jinou míru podnikavosti, které není nikdy
dost – ale i míru zaměstnanosti, kde existují různá optima.
Evropané z opatrnosti a pohodlnosti preferují jistoty zaměstnání, jakkoli
iluzorní. Od výnosnějšího podnikání je odrazuje náročnější nasazení, větší
odpovědnost, riziko neúspěchu – i nedostatek představivosti.
Vlnu pracovitých ‚nadržených‘ podnikatelů z 90. let nemůže nahradit
generace nepraktických vysokoškoláků, očekávajících hotová pohodlná
místa. V těžkých časech ale přibývá i drobné soukromé podnikání.
Iniciativnější nezaměstnaní začnou zvažovat vlastní možnosti. Zakládání
dalších zprostředkovatelských e-shopů nebo secondhandů (kterým začne
chybět zboží z také chudnoucí západní Evropy), ale nikam nepovede.
Dobře se bude dařit výrobě všech dříve dovážených věcí a potřeb pro
skromnější časy.Vyšší nezaměstnanost sníží cenu různého obstarávání,
úklidu, ošetřování, vyučování, hlídání apod.
Některé profese pozbudou důležitost (účetnictví, management, právní
služby, reklama, ale i přesycené IT).
Vysokým školám ubudou studenti (s rodiči bez prostředků) a poklesne
i zájem o obory, neposkytující žádané využitelné znalosti.
Přímé propojení výrobců a zákazníků internetem sníží důležitost mezičlánků a vylidní obchodní centra.
STRATEGICKÉ NÁKUPY
Účelem této příručky není prezentace ekonomických návodů, volebních
programů, podnikatelských příležitostí, ani rad jak přežít krizi a ještě
vydělat, ale zamyšlení o budoucnosti Evropy.
Náznaky příležitostí jsou nicméně rozptýlené v textu a každý může sám
pro sebe domyslet seznam věcí, které by zmizely z trhu nejdříve a později
stouply v ceně; od svíček a konzerv po baterie a (zatím prázdné) kanystry.
Nemovitosti rychle podraží z dosahu většiny; výhodnější bude vložit
slábnoucí peníze do dovážených trvale potřebných věcí a materiálů (pro
vlastní využití nebo na prodej) – pohotově pořízených ještě za staré ceny.
Vyplatí se zůstat u oboru, kterému rozumíme (instalatér se předzásobí
měděnými trubkami, švadlena kvalitními látkami apod.).
REAKCE
Samotný počátek krize bude nejspíš náhodný a možná nevratně předčasný.
Další vývoj lze však už promyslet ve variantách a ke všem připravit
nejvhodnější odezvy, např. doporučené postupy bankám či nouzový režim
sociálních dávek.
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Rozumné a včasné kroky mohou minimalizovat ztráty a odvrátit chaos.
Snahy státu o stimulaci hospodářství (nebo stabilizaci měny) bývají drahé
a marné. Potřebná iniciativa musí přijít zdola a stát může napomoci jen
dočasným neuplatňováním omezujících pravidel, daňovou shovívavostí a
převzetím zatěžujících přidružených plateb; od uhrazování patentních
poplatků po automatické základní pojištění podnikajících a brigádníků.
Nestandardní situace vyžadují pružný přístup, kterému ale brání stávající praxe politické korektnosti a úřední důslednosti.
Reakcí vlády bude střídání bezradné nečinnosti s nemístnou tvrdostí.
Stát by měl v časech bezmoci přinejmenším respektovat lékařské pravidlo:
Nelze-li prospět, alespoň neškodit.
Nevměšovat se, nekomplikovat a neubírat.
VARIANTY POKLESU
Jednou možností je pomalý průběh, bez reforem, ale i bez nepokojů, a po
delším období pasivity ‚na dně‘ nejisté pokračování bez poučení.
Druhou možností (pro nás) je úbytek objednávek od spolupracujících
evropských firem a celkový pokles zájmu o exporty z Evropy v důsledku
přesycení světového trhu lepšími a levnějšími výrobky.
V případě dramatického náběhu by byla krize drsnější, ale kratší, a vedla
by ke změnám rychleji a v potřebném větším rozsahu.
KLADY KRIZE
Krize sníží nadsazená očekávání, přenese důraz z podružného na podstatné
a celkově zvýší účinnost.
Uvážíme-li, že nezbytné korekce obstarávaly dříve války a revoluce,
není alternativa bez lidských obětí tak zlá.
Hospodářský útlum a čekání na změnu k lepšímu zpomalí běh života.
Umožní lidem více odpočívat, dát si do pořádku své věci a v klidu uvážit
příští roky, zkusit, na co dříve nebyl čas, nebo započít osobní projekty pro
potěšení i na výdělek.
Úbytek ,ekologicky škodlivých‘ aktivit pravděpodobně nijak neovlivní
stav klimatu a zpochybní tak rozhodující vliv člověka na přirozené změny.
Nadbytek levných komodit rozptýlí fámy o budoucích ‚válkách o zdroje‘.
Většina nezaměstnaných přijde na chuť zahálce, menšina přenese důraz
na nemateriální hodnoty a někteří zkusí sami různé výdělečné aktivity.
Skromnější podmínky povedou ke sdílení, pomáhání a sbližování.
Budeme se moci více věnovat dětem, rodině, přátelům i místní komunitě.
Ženám a mužům, kteří ještě nenalezli vhodný protějšek, umožní přebytek
času, poprvé v životě, důkladný výběr…
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ODLEHČENÍ PODNIKŮM
Vlády počítají s přetrvávajícím zájmem iniciativních jedinců o podnikání a
s výběrem svého dílu za blahosklonnou toleranci jejich snah.
V horších časech nepůjde přenášet břemeno rostoucích sociálních výdajů
na slábnoucí firmy. Zaměstnavatelé mohou ustat ve své činnosti a v klidu
vyčkávat lepší časy a podmínky. Ještě netuší, v jak silné pozici se ocitnou,
zatímco pro vládu jsou nezaměstnaní výdajem i politickým břemenem.
Vleklá krize ukončí vrchnostenský postoj státu k podnikání – jakékoli
vměšování bude možné veřejně označit za ohrožení pracovních míst.
První pozitivní odezvou na novou situaci bude podnikání zaměřené na
výpadky zboží z dovozu, financované v období vysokých úroků z vlastních
zdrojů a prvních výnosů. V soukromém sektoru vzniknou pouze užitečná
místa. Statisíce neužitečných míst ve veřejném sektoru ,zlevní’ inflace.

MĚSTO / VENKOV
Ztráta zaměstnání vede obvykle k přehodnocení osobní situace a iniciuje
změny, ke kterým by jinak nedošlo.
Přesídlení na venkov – klid, sepětí s přírodou a důraz na nemateriální
kvalitu života mohou být lepší alternativou než drahota a stoupající kriminalita ve velkých městech.
Prostornější venkov také umožňuje užitečné činnosti jako chov, pěstování,
malovýrobu a kapitálově nenáročné činnosti s potenciálem růstu.
Krize zredukuje rozdíly mezi různými oblastmi. Chudé okresy zůstanou
chudé zatímco dříve prosperující oblasti zchudnou.
Stejné podpory zvýhodní venkov oproti dražším městům, a pohraničí
oproti vnitrozemí.
JISTOTA PŘÍJMU
V období konjunktury převládá zájem o lépe placená místa ve firmách.
V období krize firmy propouštějí a ideálním zaměstnavatelem je stát.
Státní zaměstnanci zapomínají, že vyšší příjmy v soukromém sektoru
zohledňují i riziko propuštění a nárokují si srovnatelné platy na svých
nezrušitelných místech.
Krize zvýrazní opomíjenou složku mzdy – jistotu pokračování.
STABILITA
Dnešní ,západní‘ systém není stabilní. Postrádá vyrovnávací mechanismus
‚kyvadla‘ a připomíná spíše rozkolísanou vázu na malé podstavě.
Stabilitu může ohrozit srocení před bankami, ale i před úřady sociálního
zabezpečení, nepřipravenými kapacitou a metodikou na nárůst osob v tísni.
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Na předpisové vyčíslování a dokládání nároků nebude v krizové situaci
čas; mladým i starým, nezaměstnaným i nezaměstnatelným bude třeba bez
průtahů vyplácet paušální podpory. Chytré příplatky, podmíněné odměny,
různé poukázky apod. lze vymyslet, odzkoušet a zavést později.
Podpory nebudou pro stát ani při vysoké nezaměstnanosti neúnosné.
Důchodci dostávají ročně pět set miliard; výdaje na zajištění menšího
počtu potřebných po kratší dobu budou přece jen nižší (str.100).

BUDOUCÍ TÉMATA
Evropě, znavené a znuděné boji proti nejrůznějším údajným ,ohrožením’,
chybí už dlouho program, který by nahradil zástupná témata.
Budoucnost ovlivňují naléhavější problémy než (ojedinělý) terorismus,
vyčerpání (přibývajících) zdrojů surovin, (příznivý) cyklus oteplování,
nebo nedostatek energie (hojné v mnoha formách všude kolem), např.:
Neúčinnost z přílišné složitosti a alibismu, zneužitelnost demokracie,
dominance paměťových typů, zátěž licencovaných profesí, úbytek vůle,
kázně a životaschopnosti, posun od potřebných k druhotným činnostem,
hra na vzdělání, nezájem o podnikání, ohrožení párového světa apod.
V nejbližších letech nám nehrozí ekologická zkáza, expanze islámu ani
dominance Číny; jen zadření systému, ve kterém převládají nepodstatné
činnosti nad úspornou funkčností.
Kdysi záviselo přežití na dostatku potravin. Dnes potřebujeme kromě
energie a spojení i pořádek a perspektivu.
Ekonomický organismus reaguje jako lidský – bolestí a znehybněním.
Vše zůstane navenek stejné, jen se načas zastaví.
Posun k místní soběstačnosti bude rychle vynucen nedostatkem valut.
Posun k větší osobní soběstačnosti a menší závislosti na státu potrvá déle.
Zatímco budou politici ještě ‚zachraňovat‘ neudržitelný stav snahami
o návrat do minulosti, pokročilejší z nás mohou promýšlet budoucnost.
Začněme třeba historickým srovnáním.
KRIZE 30. LET
Ve Spojených státech započala nejtěžší krize 20. století (a největší světová
krize vůbec) propadem spekulativních akcií a pokračovala několika lety
bezradné agonie. Teprve potom se podařilo prosadit Rooseveltovy návrhy.
Na rozdíl od podobně postiženého Německa neorganizovala vláda propagandistické veřejné práce, ale maximálně ulehčila segmentu výroby,
který začal zaměstnávat a zásobovat mezitím (příznivě) vyprázdněný trh.
U nás vystoupala nezaměstnanost až ke 20 % a bída trvala asi pět let.
Přetrvaly však dobré mravy, při skromnosti, jakou si neumíme představit.
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Koruna zůstala tehdy až škodlivě pevná. Velký rozdíl oproti dnešku byl ve
výdajích domácností: relativně nízké nájemné, elektřina jen na svícení
a nemnoho aut a telefonů. Převažovaly soběstačné venkovské domácnosti
a fungovaly podpůrné vazby příbuzných.
Rizikovou komplikaci tentokrát představují obrovské rezervy obyvatel
v ,zapsaných‘ penězích, nepodložených dostatkem chtěných hodnot.
SROVNÁNÍ
Krize, k níž Evropa směřuje, bude rozsahem a trváním připomínat tu ze
30. let; příčinami a průběhem se však bude lišit:
Problémy tentokrát nenastanou v důsledku situace jinde ve světě.
Krize nebude reakcí na burzovní spekulace.
Nehrozí opakování někdejších finančních restrikcí; právě naopak.
Úbytek exportů ztíží platby nezbytných dovozů a za hlavního viníka
bude místo sociálního populismu označena globalizace.
Nezaměstnaní, kteří kdysi sami sháněli jakoukoli práci za jakoukoli
mzdu, budou tentokrát vyžadovat ,adekvátní’ pomoc od státu.
Krize postihne menší měrou země, které přejdou včas na stabilizující
model místní soběstačnosti.
Po krizi ve 30. letech se hospodářství vrátilo do starých kolejí.
Krize ,ze zpohodlnění’ změní základní hodnoty západní civilizace.
V našich rychlejších časech nemusí problémy trvat pět let, ale změny
bude možné prosadit také až po sestupu na dno.
Ve 30. letech šlo o holé přežití, dnes o udržení přijatelné úrovně.
Restriktivní reakce rezervních bank krizi 30. let prodloužily.
Dnes je ‚uvolňování‘ peněz běžné až nadměrné.
Ke zhroucení finančních trhů ve Spojených státech došlo nečekaně.
Zvolna narůstající problémy Evropy poskytují prozíravějším osobám a
firmám čas k přípravě. Nehrozí nám konflikty s jinými státy ani převraty.
Na druhé straně: vlády ani policejní složky už nemají někdejší autoritu.
ODSTUP STÁTU
Bezradné vlády pod tlakem ‚jednat‘ v první fázi krize ještě zhorší situaci
ukvapenými regulacemi a neobratnými zásahy.
Až po dvou třech letech pokračujícího poklesu snad opustí příkazový
postoj k podnikání, ponechají věcem volný průchod a dočasně oprostí
firmy od zátěže různých odvodů a administrativních povinností
výměnou za udržování provozu a míst.
Oslabení měny (z ubývajícího zájmu o evropské exporty) mezitím omezí
dovozy dříve levného zboží ze světa a uvolní prostor místnímu podnikání.
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Krize si vynutí změny, k nimž by jinak nedošlo např.:
Zrušení pochybných ekologických a měkkých sociálních programů.
Zvýhodnění podnikání zaměřeného na vytváření užitečných hodnot.
Posun k soběstačnosti (i při nižší produktivitě).
Redukce složitosti a zbytečných procedur.
Omezení zátěže drahých neproduktivních profesí.
Ukončení ‚hry na vzdělání‘.
Uzpůsobení důchodového systému nemožnosti získat ,zásluhovost‘.
Užití vyšší pevně udržované inflace ke snížení převisu úspor.
Zvýhodnění podnikání s příjmy z dolarové zóny.
Tolerance šedé ekonomiky – jako hlavního zdroje nových iniciativ.
NESTANDARDNÍ REŽIMY
Krize bude přičítána stávajícímu uspořádání a její delší trvání povede ke
zvažování nestandardních možností.
Radikální režimy bývají umožněny rezignací obyvatel po letech nesnází,
s nimiž si ,mírné‘ demokratické vlády nevědí rady.
Korektní slabost je pak nahrazena nekorektní silou.
Současné Evropě ,silová řešení‘ přímo nehrozí, z mnoha důvodů (celková
změkčilost, nezvladatelnost mladé generace, propojení sítěmi).
Někdy ale dochází, i proti vší logice, k vývoji, o který nikdo nestojí.
Diktatury se vyznačují rychlým rozhodováním – bez vysvětlování.
Demokratickému rozhodování zase předchází neúnosně dlouhá a rozporuplná fáze přípravná.
Lepší a horší režimy se liší i tím, jaký prostor poskytují špatným lidem.
DRUHOTNÉ ČINNOSTI
Jedním z mnoha důvodů plíživé degradace Evropy je posun od funkčnosti
ke ‚hře na činnosti’ – s vydatnou pomocí všemožných úřadů a institucí.
Evropu oslabují masy zlenivělých občanů, ale i miliony kvalifikovaných
odborníků, kteří požadují za svoji spornou užitečnost neúměrně více.
Druhotný segment nejrůznějších zbytečných úkonů už přerostl segment
potřebných činností. Odčerpává stále větší část dostupných prostředků a
zatěžuje firmy i osoby zbytečnými procedurami a nadměrnými výdaji.
Nadbytek překvalifikovaných osob vede k expanzi činností, které lze
přesvědčivě zdůvodňovat, ale které potřebujeme asi jako povinné výpočty
koeficientů prostupu tepla v našich domovech.
Znejistění státní správy v období krize umožní zrušení, nebo alespoň
dočasné nevymáhání nemístných předpisů ztěžujících život i podnikání.
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MORÁLNÍ DOPADY
Ve 30. letech u nás ještě dozníval respekt k autoritám z dob monarchie a
vliv náboženství. Za německé okupace platil přídělový (lístkový) systém,
ale přibylo pracovních míst a pořádek udržovala dvojí policie.
Socialismus, jakkoli neúčinný, také kladl důraz na pořádek a bezpečí.
Za války, ani později, nedocházelo třeba ke krádežím úrody, protože by
byly rychle a tvrdě potrestány.
Pěstitelů a chovatelů s vizí samozásobování v období krize přibude, ale
zahrady a chlívky budou muset být střeženy před motorizovanými nájezdy
obyvatel měst. V nouzi lze snadno zdůvodnit nesprávné jednání tím, co
,dělají všichni‘ nebo situací, ,za kterou nemůžeme’.
EXISTENČNÍ NEJISTOTA
Nepředvídatelnost někdy stimuluje, ale častěji deptá. V kladné polorovině
nevadí (nevíme kde a s kým budeme napřesrok, ale věříme, že se nám
povede dobře); v záporné je stálým zdrojem obav. Vlády bedlivě sledují
měřitelné ukazatele, ale nevnímají přibývající neklid a úzkost.
Existenční jistoty ve starých představách (práce bez ohledu na přínos)
bude slibovat více stran, ale vytváření jalových míst krizi nevyřeší.
Problémy nezmírní ani kapitál, který se přesune z výroby do snadnějších
spekulativních transakcí.
Bude třeba vymyslet a dobře vysvětlit ‚New deal‘ pro místní podmínky.

INFLACE
___________________________________________________________
KONSOLIDACE
Od počátku průmyslové revoluce dovážely vyspělé evropské země levné
suroviny z kolonií a posílaly nazpět své výrobky (spíše druhé jakosti).
Uspořádání, přetrvávající až do poslední třetiny 20. století, bylo narušeno
z krátkozraké ziskuchtivosti přesunem výrobních prostředků a zadáváním
výroby podceňovaným potenciálním konkurentům v levných zemích.
V důsledku nedomyšlené ziskuchtivosti ztratí nakonec evropské země
potřebné příjmy z diverzifikace do zahraničí, ale i z vlastních exportů.
Až pochopí, že nedokážou obstát na světových trzích zavrhnou globalizaci, z níž se stala obchodní válka o umisťování nadvýroby, a přejdou do
opačného extrému – ochrany národních zájmů.
Nevyhnutelný pokles životní úrovně bude únosnější při vyšší potřebě
práce v důsledku nižší místní produktivity.
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Posun k soběstačnosti opatří podstatnou část všeho potřebného – v užším
výběru, trochu horší kvalitě a při vyšší ceně, ale zajistí nám pokračování
a stabilitu. Nezbytné dovozy však bude třeba nadále uhrazovat valutami.
Při úbytku objednávek z okolních zemí, které nám zatím přinášejí více
‚exportních‘ příjmů než vývozy pod naší vlastní kontrolou, nezbude než
nabízet komodity potřebné vždy a všude: elektřinu, plodiny, maso, dřevo a
polotovary bez větší přidané hodnoty.
Řada zemí ale bude v nouzi nabízet totéž a předhánět se ve zlevňování.
Naštěstí existují i různé místní příležitosti. Nabízí se například rozšíření
pouhého ubytování cizinců z prosperujících zemí na služby v segmentu
individualizace, které jsou pracné, ale dobře placené a nezbytností přímého
kontaktu chráněné před konkurencí z Asie.
Do této kategorie spadá vše – od výroby čehokoli ,na míru‘, po pečlivě
provozované domovy pro německé seniory v někdejších Sudetech.
PŘEBYTEK PENĚZ
Peněžní transakce může provádět počítač. Pochopit proměny peněz lze jen
dlouhodobým promýšlením souvislostí, od škeblí až k virtuálním měnám.
Jen část peněz je aktivně užívána; neužívané peníze jako by nebyly.
Množství vydaných peněz už značně převyšuje dostupné chtěné hodnoty
(při běžných cenách), ale předpokládá se, že k vyúčtování nikdy nedojde.
Rozvinuté země dnes přidávají ročně až 10 % peněz (krytých přísliby
spolupracujících bank), při jen asi 3 % nárůstu národního produktu.
Evropa, s tradicí ukládání úspor na horší časy, je přitom zranitelnější
než dynamičtější Amerika, které napomáhá ještě další významný faktor:
Naředí-li se dolary, je oslabení absorbováno mnoha zeměmi užívajícími
tuto měnu. Přidávají-li se eura, následky nesou převážně země eurozóny.
Nařeďování eura je inflačně rizikovější než nařeďování dolaru.
Přebytek peněz ve světě se příliš neprojevuje v cenách průmyslového zboží, které udržuje nízko levná výroba v Asii, ale v rozkolísání cen potravin
a komodit a ve spekulativních ‚bublinách‘ (ceny akcií, nemovitostí).
Světová měna slouží jako platidlo, které umožňuje převody obrovských
částek a funguje i jako kalkulační standard. Přes snahy prosadit jiné měny
zůstane základem dolar, jako v soutěži o světový jazyk převládla nejužívanější angličtina. Vytvořit umělou přepočítávací měnu, která by odrážela
kupní sílu v různých zemích, se nedaří (jako prosazení esperanta).
ESPERANTO (pro odlehčení)
Problém umělého světového jazyka spočívá už v počátečním zadání, kdy
místo důrazu na účelnost převládlo už kdysi dávno kritérium korektnosti.
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Ve snaze o ,spravedlivé‘ poměrné zastoupení slov z různých jazyků
vznikla nesourodá slovní zásoba – místo aby byly nejčastěji užívaným
pojmům přiřazeny krátké a snadno vyslovitelné výrazy.
Potíže s cizími jazyky naštěstí už brzy vyřeší překladače z hlasu do hlasu.
Zajímavá je i úvaha o účinnější klávesnici. Nejčastěji užívaná písmena
patří ke středu, kde jsou prsty nejpřesnější. Ergonomie klávesnice pozbude
důležitosti s brzkým rozšířením strojového zápisu mluvy (str. 28).
FINANČNÍ VLIVY
Moc zákonodárná, výkonná a soudní jsou formálně odděleny. Nejsou však
odizolovány od vlivů zvenčí, které skrytě prostupují všechny tři složky.
Moc zákonodárná (parlament) bývá navíc zastoupena v orgánech moci
výkonné (ve vládě). Zájmy velkých institucí, firem a bohatých osob vytvořily ještě mocný čtvrtý finanční pilíř, jehož neviditelným nástrojem je
spolupracující segment politického a úředního aparátu.
V posledních letech dochází ke stále většímu prolínání států a bank.
Státní dluhopisy pořizované bankami, fondy (a optimistickými občany)
předpokládají ustálené pokračování, čemuž vývoj v Evropě nenasvědčuje.
U zadlužení států je důležitá skladba věřitelů. Obrovský dluh Japonska
financují Japonci, a americký dluh ze dvou třetin Američané. Také Číňané
svědomitě spořící na stáří financují velkými rezervami expanzi své země.
Ještě nedávno skupovala Evropská centrální banka za uvolňovaná eura
různé pohledávky pochybné hodnoty, kterých se banky rády zbavovaly.
Toto řešení připomíná snahy chudnoucích rodičů skupovat směnky
svých nezdárných synků a jistit další. Zadlužení Evropy je přesto menším
problémem než hrozící ztráta konkurenceschopnosti.
Dluhy počkají. Příjmy z exportů jsou zapotřebí hned.
SOLIDNÍ MĚNA
Solidní firma si může i v nespořádané cizině vybudovat síť spolehlivých
dodavatelů a odběratelů. Stejně tak si solidní země vytváří zvláštní vztahy
s celky, které respektují své závazky. Peníze mohou být podloženy zlatem,
‚prací našeho lidu‘, aktivy státních bank, vším, co je za ně možné koupit,
ale i něčím tak základním, jako je solidnost.
Záštitou světové měny v dohledné době zůstanou stále životaschopné
Spojené státy. Záštitou eura zůstane zatím Německo, nejsilnější evropská
země, tvrdě poučená dějinnou zkušeností nezvládnutých excesů.
Zárukou měny, k níž si blízké země nastavují své kurzy, je solidnost
dominantní země. Německo ale není dost velké a budoucí úbytek exportů
a souhrnné ztráty z důsledků moralistické ideologie jeho vliv ještě oslabí.
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MĚNOVÁ REFORMA
Extrémním, ale účinným krokem k vymazání přebytku peněz, nekrytých
dostupnými chtěnými hodnotami, je ,měnová reforma‘.
Rakousko-Uhersko ji užilo při státních bankrotech už v 19. století a
v Německu vyřešily hyperinflaci (1923) také až nové marky. Ve Francii a
Itálii ubyly nadbytečné nuly a současně se podchytilo rozložení majetku.
Naše měnová reforma (1953) nebyla vyvolána zadlužením státu a inflací
a kromě snahy o ,likvidaci buržoazie‘ šlo a ovládnutí penzijních fondů.
Skrytým důvodem byla i posedlost komunistických byrokratů ‚čistým‘
účetním začátkem od nuly pro přesné plánování.
Měnové reformy mohou mít řadu vynalézavých forem, přijatelných i
nespravedlivých, a různá zavádějící pojmenování. Evropským zemím dnes
klasické měnové reformy nehrozí. Možné jsou konverze, v případě oddělení slabšího ‚jižního‘ eura nebo při návratu k místním měnám.
Měnové reformy jsou zbytečné, existují-li méně drastické nástroje.
Potřebné korekce mohou být provedeny nenásilně průběžným oslabováním
měny a vyšší inflací (str. 85). Hrozící panické níkupy přitom závisí více na
náladách mas než na realitě a lze je odvrátit pečlivou komunikací.
V případě finanční nestability dojde v evropských zemí nejspíš k omezení
výše a častosti výběru z nominovaného osobního účtu (např. užitím data
narození) a k omezení nákupu valut ‚bez odůvodnění‘.

KAPITÁL
___________________________________________________________
RENTY
Závažný, ale málo chápaný problém rozvrstvení bohatství představuje
předávání kumulovaného majetku do dalších generací.
Kdyby například zámožnější a prozíravější část populace začala skupovat
,investiční‘ byty, nájemné, které zprvu napomáhá splácet hypotéky, by za
patnáct let už slušně zajišťovalo majitele.
Mezi důchody a výnosy z nemovitostí existuje zásadní rozdíl.
Důchodové platby jsou přiměřené a trvají jen do konce života, zatímco
příjmy z předávaného majetku umožňují dědicům trvale bezpracný život.
Hypoteticky by časem mohly miliony pracujících živit statisíce dědičných
pronajímatelů a na nové byty by už nedosáhli uživatelé, ale jen investoři.
Z marxistického hlediska jde o vykořisťování – tentokrát ale nájemníků
vlastníky ubytovacích prostředků .
Napětí mezi pronajímateli a nájemci přeroste časem v antagonismus.
Socialistický přístup (stanovování ‚spravedlivých‘ nájmů) se neosvědčil.
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V budoucnu lze očekávat návrhy na ‚termínované‘ vlastnictví pozemků,
důležitějších než stavby (třeba na padesát let), bez ohledu na majitele,
a potom předplacení dalšího období nebo pravidelné poplatky státu/městu.
V Londýně jsou historické pronájmy pozemků (zhruba v souladu s délkou
života) běžné a ceny nemovitostí proporčně klesají se zbývajícími roky.
Rodin s bezpracnými dědičnými příjmy bude přibývat. ,Bezdětní‘ mají
jiný vztah k majetku a své přebytky obvykle stihnou v průběhu života užít.
MAJETEK
Důležitější než samotné vlastnictví nemovitostí jsou generované příjmy.
Honosné paláce bývají ztrátové, činžovní domy ziskové.
V Anglii se vyjadřovalo zděděné bohatství ročními výnosy ze sumy
uložené předky. Podobně se ve Spojených státech dědily balíky výnosných
akcií solidních firem. Poslední dekády jsou charakteristické nízkým úroky,
kolísáním kurzů, úpadkem průmyslu a nezájmem o užitečné podnikání.
Místo výnosů z pečlivě vybraných dlouhodobých investic se sbírají
rychlé zisky z virtuálních nákupů a prodejů certifikovaných příslibů.
Bohatství dráždí nevědoucí chudé představami nemístného přepychu.
Jedinec může pár milionů roztočit, ale miliardy bývají investovány dál.
Z bohatých se stávají správci peněz, lepší než rozhazovačný stát.
Velké peníze neleží ladem. Prostupují společností a zvyšují poptávku i
nabídku. Země ztrácí, jen jsou-li vyváděny do zahraničí.
Soukromý majetek je součástí bohatství celé země.
Hodnota prozíravě vybraných investic (např. akcií podniků užívajících
vlastní nemoviti) stoupne v průběhu krize i při poklesu většiny ostatního.
KAPITALIZACE
Velkou část světa vlastní jen nemnoho rodin. Kdyby se však v minulosti
rozdělily přebytky ,spravedlivě‘ milionům chudých, převládla by spotřeba
nad vytvářením trvalých (historických) hodnot.
Mnohým vadí, že se pomyslné nůžky rozevírají. Zapomínají, že přitom
(i když pomaleji) stoupá také nízkopříjmová hrana.
Bohatí expandují a bohatnou ještě víc, protože je to jejich ,práce‘.
V konkurenčních situacích už nerozhoduje vyšší kvalita a nižší cena, ale
kapitalizace. Kdysi kapitál deptal pracující, dnes ohrožuje firmy.
Kapitálově silná skupina může třeba stlačením cen (i do ztráty) vyřadit
slabší podniky, převzít kontrolu, sloučit je do monopolu, a potom diktovat
vyšší ceny za horší výrobky. Vznik konkurenčních podniků je v prostředí
byrokratických překážek stále těžší.
Velký kapitál může svou vahou tržní mechanismus úplně vyřadit.
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PRODUKTIVNÍ ČINNOSTI
Globální kapitál, přelévaný do různých forem, se stává větším zdrojem
nestability než globální přesuny výroby.
Velké nadnárodní firmy kladou důraz na účinný marketing a kontrolní
systémy; ne už na nápady a inovace.
Krize osvětlí zásadní rozdíly mezi úspěchy z produktivního podnikání
a ,úspěchy‘ z pouhého držení kapitálu a spekulací.
V období útlumu si budou velké peníze hledat spíše nevýrobní příležitosti.
Nepoměr příjmů z dlouhodobé práce oproti jednorázovým transakcím
nebo rozdíly mezi odměnami nejrůznějších certifikovaných profesí oproti
mnohdy náročnějším ,obyčejným’ činnostem jsou demoralizující.
Příběhy snadných rychlých zisků degradují každodenní pracovitost.
Smyslem podnikání bývalo vybudovat firmu a předat ji potomkům.
Ideálem budoucnosti je zbohatnout jedinou akcí a zmizet.

PŘIPRAVENOST
___________________________________________________________
UŽITEČNOST
K obecně platným závěrům nevedou mimořádné zkušenosti, ale bohaté
zkušenosti všeho druhu. I malá rozhodnutí mění směr našich životů a vše
kolem nás bez možnosti porovnání a oprav.
Nevyzpytatelnou budoucnost ale prostupují i nevyhnutelné události, ke
kterým dochází bez ohledu na to, kde a co jsme dělali celá předchozí léta.
(Na srazu abiturientů se po letech nevyhnutelně setká emigrant z druhého
konce světa se svou oblíbenou spolužačkou – a její dcerou.)
Předvídatelnost prospívá vztahům, ale je nevýhodou při podnikání.
Jasný trend nabízí příležitost mnohým, ale nenabízí mnoho všem.
Úpadek komunistického bloku vyciťovali mnozí dlouho předem. Málokdo
však byl připraven na novou situaci, když nastala.
Problémy zpohodlnělé Evropy už také vyciťují mnozí, ale málokdo má
promyšleny varianty zlomu, který může přijít stejně náhle.
Samotný Brusel si zřejmě zakázal tuto možnost vůbec zvažovat
Pro připravené představují nadcházející problémy jedinečné příležitosti.
NEPRAVDĚPODOBNÉ
Dlouhotrvající stav posiluje očekávání pokračování. Kdo by pochyboval o
akciích Kodaku, než přišla digitalizace, o ropě, než počalo štěpení břidlic,
nebo o budoucnosti Evropy, než se oslabila socialním populismem.
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Nepředvídatelné přírodní katastrofy či pandemie nám hrozí trvale, ale
záměrné útoky v rozměru 11. září už nejsou pravděpodobné.
Velké akce by sjednotily Západ a miliarda lidí, vystrašených možností
dalších úderů, spojovaných s Blízkým východem, by podpořila dočasné
převzetí zdrojů financování terorismu konsorciem ,mírumilovných‘ zemí.
(Zglobalizování nerostného bohatství měla v programu už Komunistická
internacionála před sto lety.)
Obávaný masivní útok na Izrael je zase prakticky vyloučen vědomím
zranitelnosti nenahraditelných center vlastní víry.
ČINNOSTI
Když začaly stroje usnadňovat zemědělské práce, nadbyteční venkované
nalezli zaměstnání ve vznikajících manufakturách. Když začala automatizace nahrazovat pracovníky ve výrobě, absorboval je segment služeb.
Až začne umělá inteligence přebírat repetitivní úkony všeho druhu,
pro většinu ,vyřazených‘ osob záložní místa už nebudou.
První průmyslovou revoluci spojujeme s užíváním strojů a opomíjíme
důležitost železniční dopravy (globalizaci zase umožnila kontejnerizace).
Podnikání iniciovali zdatní řemeslníci, osvícená šlechta a předvídaví Židé.
Na rozdíl od dnešních převážně neproduktivních aktivit bylo zpracování
textilních vláken, dřeva, keramiky, vaření mýdla, odlévání železa apod.
užitečnou výrobní činností.
Z výroby se časem přesunul důraz na distribuci, financování a marketing.
Přesahují-li ceny několikanásobně skutečné náklady a odměny profesím
výrazně potřebné úsilí a čas, a nevyplní-li volný prostor konkurence, lze
předpokládat, že tržní mechanismy nefungují.
Míra zisku a otevření přístupu naznačují funkčnost i mravnost země.

EVROPSKÁ UNIE
___________________________________________________________
KONCEPT
Pro praktické účely je naším rámcem Evropská unie, která má (s blízkou
Británií) přes 500 milionů obyvatel. Považujeme-li za východní hranici
kontinentu Ural a Kavkaz, ,velká‘ Evropa má asi 750 milionů.
Země pod dlouhým vlivem Osmanské říše (Turecko, Albánie, Bosna)
nebo mocnosti preferující vládu pevné ruky do osvícené Evropy nepatří.
Někdejší nejvlivnější část světa ztrácí dynamiku paradoxně v důsledku
svého úspěchu. Prosperita vede k zpohodlnění a snadnost eroduje vůli.
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Evropská unie, gigantický projekt vysoce vzdělaných administrátorů,
realizuje ideály, kterým nelze nic vytknout – snad jen chybějící myšlení
ve variantách (zvláště v těch nepříznivých), nepraktičnost a naivní víru
v modelové chování jedinců i národů.
EU je monumentálním příkladem selhání ,paměťových‘ typů.
Nepraktická administrace se snaží nespočtem nařízení řídit (brzdit) kolos
na scestné dráze, přičemž trvalou funkčnost a výnosnost hospodářství
automaticky předpokládá (dvě třetiny eurokomisařů jsou právníci).
UNIFORMITA
Federalismus respektující rozmanitost jednotlivých států a soutěž mezi
nimi je přitom možná (ve Spojených státech cokoli zvládnutelné na úrovni
států není předáváno výše).
Jednolitý centralismus je pro Brusel ovšem administrativně pohodlnější.
Zúžení přirozené diverzity do jediné schválené verze uzavírá prostor
menším podnikům, které dříve konkurovaly svou originalitou velkým.
Jednolitost vyhovuje nadnárodním firmám, preferujícím určité typy
zaměstnanců a standardní podmínky v zemích, do kterých se bez loajality
k předchozím místům a lidem přesouvají. Firemní kultura velkých celků
přestává respektovat účelnost. Důraz se přenáší z produkce a inovací na
výkazy a audity, a maximem je nenapadnutelnost exekutivy.
Administrativní formalismus, kdy nezáleží na smyslu činnosti, ale na
,správných‘ procedurách, postihuje i státní instituce, ministerstva a soudní
a policejní aparát. Tlak na uniformitu ustane v průběhu krize s oslabením
centrálních orgánů a s trendem k ,uvolňování a zjednodušování‘.
TRANSFORMACE
Odklon od spojenectví v horších časech nebude popřením idejí sjednocení
Evropy, jen jejich nevhodné formy, a ochrannou reakcí národních států.
Počátkem konce je odcizení Británie, zaviněné povýšeností představitelů
EU (nadřazených loutkovému parlamentu), kteří pak ani nerezignovali.
V případě dramatického zhoršení může být řešením dočasné předání
pravomocí profesionálním krizovým manažerům se zadáním:
sblížení Evropské unie a eurozóny zrovnoprávněním národních měn,
pozastavení nespočtu nadbytečných příkazů a regulací a vstřícná nabídka
zvláštního postavení nově odloučeným zemím (včetně první Británie).
MEZ PODDAJNOSTI
Pružné součásti vydrží nesčetněkrát omezenou zátěž a vždy se vrátí do
původního stavu. Při jednorázovém přetížení ale povolí.
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Charakter jedinců i skupin také mnohokrát ‚zapruží‘ a vrátí se k normálu.
Po překročení meze poddajnosti však dochází k nevratné změně.
Ke kritické úrovni se blížíme nepozorovaně; pak se ustálené poměry náhle
zhroutí, jako když pomalu stoupající voda protrhne hráz rybníka.
Pružnost evropských finančních systémů musí už řadu let vyrovnávat
rostoucí zátěž problémů.
Mez poddajnosti neznáme. Víme jen, že existuje.
UNIJNÍ ZÁKONY
Každý zákon nám ubírá svobodu a prostor k osobnímu rozhodování.
Základní kodex i drobná dodatečná ustanovení mají přitom stejnou
absolutní platnost a vlastní úsudek s lepším výsledkem (který současně
potvrzuje, že nejsme naprogramované lidostroje) není přípustný.
Nadprodukcí zákonů vnucovaných členským státům (80 % všeho nového)
ztrácí EU účinnost, ale i sympatie obyvatel.
Funkčnosti prospívá jednoduchost a trocha volnosti (str.175), a to platí
pro pravidla, konstrukce i vztahy.
Nevítané direktivy, které zatím ještě přijímáme pasivně, ve vypjatějších
časech narazí na stupňovaný odpor uvnitř jednotlivých členských zemí.
EUROZÓNA
Pravděpodobnější než náhlý rozpad eurozóny je postupné slábnutí vazeb.
Vyčleňování exportně zdatnějších zemí zviditelní ty neperspektivní.
Budoucnost Evropy nezávisí na pokačování eura; s rozšířením souběžných
národních měn by vše existovalo dál. (Obměnu platitel bude poprvé možné
provést online, snímáním čísel bankovek v elektronických pokladnách a
jejich sledováním a nahrazováním).
Euro zůstane ještě dlouho přinejmenším přepočítávacím standardem.
V úspěšnějších zemích případné ,severní‘ euro posílí. V problematických
zemích oslabí znovuzavedené národní měny – až na udržitelnou úroveň.
Nadhodnocení tvrdších a známých měn a podhodnocení méně užívaných a
slabších měn se dotkne i koruny, která je tvrdší, ale málo známá.
Některé jevy ve finanční sféře vzbuzují kladné pocity, přestože indikují
rizika. Země v nesnázích třeba nabídne vyšší úroky, aby přilákala kapitál
zvenčí, zájem posílí místní měnu, vzestup kurzu uklidní situaci a problémy
se na čas odsunou, ale prohloubí.
Hodnota peněz není jen v okamžité kupní síle, ale i v jejich perspektivě.
Odložené peníze mívají značnou setrvačnost.
Z nevědomosti i pohodlnosti většinou zůstávají, kde jsou, a nereagují na
ohrožení, ale ani na příležitosti.
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Zúčtování je neodvratné, ale může být odsouváno. Předvídaví tak budou
mít dost času přeinvestovat.
Vydělat lze na vzestupu i na poklesu…
NÁLADY
Vlády se zabývají vyčíslitelnými údaji, ale podceňují vliv pocitů a nálad.
Podporu obyvatel v horších časech je možné získat přechodem na model
přátelský k občanům – s důrazem na vstřícnost, komunikaci, menší zátěž
všeho druhu (a pozastavení automatických penalizací).
Optimističtější náladu může zajistit i lepší zábava.
Na rozdíl od drahých snah o ekonomickou stimulaci s nejistými výsledky
nabízejí investice třeba do televize kladný efekt levně a rychle. Provozní
náklady jsou už uhrazené a přidávané peníze ovlivní přímo programy.
Chudý člověk může být šťastnější než bohatý a v chudších zemích může
být větší spokojenost než v bohatých.
Materiální situaci není snadné změnit. Pocity a nálady lze ovlivnit mnoha
způsoby: zajímavější náplní života, výběrem lepších protějšků a přátel,
rozvojem osobnosti, využitím volného času apod.
To je i návod pro nadcházející období těžkostí a nejistot.
UMĚNÍ
Zatímco zájmu o porozumění životu ubývá, zájem o zábavu trvá.
Lidskou tendencí je stupňovat prožitky. Čtenáři, sportovci, návštěvníci
divadel a klubů chtějí stále zábavnější knihy, napínavější utkání, veselejší
představení a odvážnější podívané.
I populární zábava může být kvalitní, ale většina, vyžadující stále více,
posunuje meze spíše kvantitativně (kam až lze zajít).
Z knih a filmů, jejichž názvy jsme už zapomněli, v nás zůstává esence
příběhů. Nejcennější složkou jsou představy, které pak sami rozvíjíme dál.
Myšlení je zábavní centrum v hlavě.
Jakýkoli výběr vysílané hudby ocení vždy jen úzký segment posluchačů.
Hudební vkus je vyhraněný a rozmanitost zajišťují úzce zaměřené stanice.
Základem veřejnoprávního vysílání zůstává mluvené slovo.
V období krize přibudou nezaměstnaní, kterým může rozhlas poskytnout
nerušivý doplněk užitečných činností. Zajímavé i poučné pořady zajistí
(zdarma) zvané osobnosti z nejrůznějších oborů. Předávání myšlenek,
postřehů, příběhů a návodů je lineární proces, ideální pro rozhlas.
Zájem o náročnější formy umění (poezie, opera) klesá a podobný vývoj
zredukuje i návštěvnost kin a divadel a čas věnovaný čtení.
Klasika ale nezanikne a zbývající příznivce posune na úroveň elity.
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NEDOKONALOST
___________________________________________________________
BEZCHYBNOST
Dokonalý stav uspokojuje pocitem správnosti a černobílou jednoduchostí.
Pro nadřízené je lákavé vyžadovat předpisovou dokonalost a občasná
pochybení podřízených užívat proti nim. Jako nachytávají učitelé žáky,
ovládají šéfové zaměstnance zachycováním drobných nedostatků.
Bankovní úředník, rozhodující v Americe o půjčkách pouze na základě
svýchho odhadů a zkušeností, je při 95% úspěšnosti respektován.
Náš referent by byl při horším než 100% výsledku dosaženém vlastním
úsudkem napadnutelný. Pokud se ale zaštítí stohy vyžadovaných dokladů,
nic mu nehrozí ani při mnoha selháních.
Důraz na bezchybnost vede k alibismu a neúčinnosti.
Funkčnost lze hospodárně udržovat jen s přehlížením občasných ztrát.
Snahy o absolutní řešení (bezchybnost, beznehodovost) mají při stupňovaném úsilí, nákladech a ztrátách času stále menší efekt.
Přijetí rozumné míry nedokonalosti je praktický i filozofický postoj;
který může uspíšit vzestup v pokrizových letech.
SAMOREGULACE
Regulace nám obvykle nevadí v principu, ale ve způsobu.
Ojedinělé problémy bývají řešeny opožděně – plošným omezením všech.
Vymýšlení jednoduchých mechanismů, u kterých nárůst nežádoucího
jevu vyvolává proti-reakci, a nahrazení podrobných příkazů jednoduchou
samoregulací, nelze očekávat od těch, které složitý systém zaměstnává.
Aby se ve vyhrocenějších dobách vyloučily pochybnosti při zadávání
zakázek, je např. možné zavést ,podmíněné‘ přijetí nabídky s tím, že bude
potvrzena, pokud ji v určené době od zveřejnění kdokoli nezlepší.
Když se objevily granule pro zvířata, byly užívány drahé a nespolehlivé
dávkovače. Jednoduchou samoregulací se nakonec ukázala být ,chutnost‘.
Nežádoucí jevy, např. živelnou migraci, lze podobně jednoduše regulovat
nastavením úrovně, která je únosná, ale ne nadměrně ,chutná‘.
Funkčnost budoucích automatických ochranných mechanismů by neměla
záviset na idealních vlastnostech lidí, ani na kontrole a represi.
ÚŘEDNÍ ALIBISMUS
Legální maximalismus ignoruje duch a smysl zákonů. Požaduje:
trvalou bezchybnost, a aktivně vyhledává a napadá jakékoli odchylky.
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Podnikatelé vědí, že nejzákeřnější formou stávek je ‚práce podle pravidel‘,
která může rychle (a legálně) zastavit i vzorný podnik.
Obavy z napadení, jen na základě drobných formálních nesrovnalostí,
ztěžují rozhodovací procesy a vedou k alibismu, který brání rozumnému
vývoji, zdržuje, zdražuje a v extrému i likviduje.
Morální (kalvinistický) maximalismus bývá ale požadován i ,zdola‘.
Masy chybujících občanů požadují bezchybnost veřejných činitelů, hledají
viníky pouhých nešťastných náhod a napadají i běžná lidská pochybení
s fanatismem morální nadřazenosti.
Budoucí funkčnost se neobejde bez trochy velkorysosti a nadhledu.

REFORMY
______________________________________________________
STÁT
Reformy ve státním aparátu a různých institucích se obvykle omezují na
menší změny, protože nové koncepce by vynesly nahoru ,nové lidi‘.
Cílem politicky motivovaných reforem bývá ,snížení počtu úředníků‘.
Ušetřené platy však nejsou tak podstatné, jako způsobované škody (nebo
možné přínosy účelnějšího uspořádání).
Velké celky nelze reformovat po dobrém a se stejnými lidmi.
Jediným (navenek nehospodárným) řešením je vybudování funkční paralelní struktury a ,vyfázování‘ té původní nefunkční.
Úkolem opozice je hlídat vládu a navrhovat alternativy. Vymýšlet lepší
řešení je ale pracné, a návrhy menšiny bývají z principu přehlasovány.
Snazší jsou destruktivní výpady. Poškozování je běžnou reakcí slabých.
Jednání politiků se odvíjí od slyšeného a psaného spíše než od přímých
zkušeností se životem a s vytvářením hodnot.
V období krize se stane prioritou funkčnost, bez ohledu na uspořádání
a ideologii. Formální funkčnost však nestačí (např. školství, justice nebo
zdravotnictví navenek fungují, ale s výsledky nejsme spokojeni).
Součástí funkčnosti je i trvalé zlepšování.
LIMITY SCHOPNOSTÍ
Doktrína korektnosti vychází z předpokladu stejnosti osob (a tím i národů)
ve schopnostech, vůli a charakteru – a to ještě na idealistické úrovni.
Nezná pojmy jako lenost, nekázeň či oportunismus a nepopíratelné rozdíly
odbývá ,nemožností přesného srovnání’ nebo nedostatkem vzdělání (jako
by zájem o všudypřítomné informace nebyl součástí úvahy).
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Koncept jednotné Evropy, podobně jako marxismus nebo globalizace,
,dočasné rozdíly’ neochotně připouští, ale předpokládá budoucí vyrovnání.
Z občanské rovnosti nevyplývá stejnost schopností a vlastností.
Ještě podstatnější rozdíly jsou ve skryté úrovni myšlení.
Politická korektnost je formou cenzury, přecházející v autocenzuru.
Omezení nám brání promlouvat, ale nebrání promýšlet.
Budoucí alternativou ,korektního‘ předstírání, znemožňujícího cokoli řešit,
není brutální pravdomluvnost, ale taktně vyjádřovaná skutečnost.

FUNKČNOST
_________________________________________________________________

PRÁVNÍ PROSTŘEDÍ
Dobré myšlení vede k nadhledu a velkorysosti, s níž tolerujeme občasná
pochybení. Právní přístup vychází z předpokladu předpisově dokonalého
světa a těží z rozdílné skutečnosti.
Opakované fráze o důležitosti ‚právního prostředí‘ přijímáme bez myšlení.
Dokonalé právní prostředí, rychlé a tvrdě účinné, by zničilo jakoukoli
civilizaci, a jen pomalost, nepředvídatelnost výsledků a vysoké náklady
z nás všech nedělají oběti nejrůznějších obvinění.
Nutnost neustálého zvažování rizik žalob pro zisk a ze zlovůle vedou ke
ztrátovým defenzivním postojům. (V Asii je právníků řádově méně.)
V horších časech přibude zištných žalob a falešných nařčení umožněných populistickými zákony na ochranu zdánlivě slabších.
Tento trend bude ještě zintenzivněn nadbytkem nevytížených advokátů.
Právní jištění (a pojištění) bude stále více oslabovat západní svět.
BEZPEČÍ
Neproduktivní sektor bezpečnostních služeb zaznamenal obrovský nárůst.
Zabezpečení objektů může být velmi efektivní, ale snahy o úplnou osobní
bezpečnost jsou od počátku nereálné.
Vždy bude poměrně snadné ohrozit kdykoli kohokoli, a jen díky civilizačním zábranám (a někdy i odlišnostem násilníků) k tomu nedochází často.
Křehká konvence může být rychle zvrácena netečností mladé generace
a přílivem kořistnických typů odjinud.
Zbývají soukromá opatření nebo předání větších pravomocí státu.
V příštích letech porostou také škody ze zákeřných útoků na sítích a
i zde budou rozhořčení uživatelé očekávat od státu ochranu.
Hackeři, zatím ještě považováni za nevyhnutelnou nepříjemnost, se
jednou ocitnou v kategorii stíhaných kriminálníků a virtuálních teroristů.
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Historickým účelem státu byla obrana před nepřáteli zvenčí a ochrana
pořádku uvnitř. Jakkoli je nám představa dohledu nad sítěmi nepříjemná,
nakonec si zásahy státu sami vyžádáme.
Uvažujeme o reformách všeho možného a opomíjíme potřebu internetu
na jiných bezpečnějších principech, který by nahradil ten dnešní (a také
mohl být, mírně ale soustavně, automaticky zpoplatňován a daněn).

BUDOUCÍ KONFLIKTY
___________________________________________________________
BOJOVNOST
Cílem válek bývalo získání území, kořisti, žen a pracovních sil.
Od pravěku docházelo v bojích ke střetům síly a vůle (statečnosti). Později
nabyla důležitosti výzbroj, ale většina vojska se ještě účastnila bitev.
Ve 20. století už stály proti sobě spíše obrovské zásobovací základny.
Rozhodovala výdrž nebojujících a obrněná těžkopádnost dostala přednost
před akční pohyblivostí.
Dnes vstupují do střetů jen malé oddíly, mnohonásobně zabezpečované
z týlu. (Za deset let nenáviděné vietnamské války ztratily Spojené státy
celkem 70 000 vojáků – méně, než padlo v jediné německo-ruské bitvě).
Budoucí konflikty se obejdou bez přímé účasti vojska i bez potřeby
obrovské výrobní základny, dodávající tisíce tanků a letadel.
Místo bojových akci se porovnají parametry chytrých zbraňových systémů.
Střetnou se výzkumná centra a nanejvýš dálkově řízené prostředky.
Tuto úvahu může ale zvrátit různá úroveň odhodlání.
V západní civilizaci je bojovnost minimální.
V Číně, Íránu apod. při odvetě za domnělou urážku, může být vysoká a
v nevyzpytatelném světě náboženského fanatismu až hrozivá.
VÍTĚZNÉ NÁPADY
Duševní kvality, jako vnímavost nebo tvůrčí schopnosti, nelze poměřovat
jako IQ nebo vyčíslovat jako paměť. Působí až svými důsledky.
Kvality myslících jsou neokázalé jako slušnost slušných.
V případě fyzického úsilí dokáže jediný velký nápor více než nespočet
slabších pokusů (vyvrácení stromu nárazem vichřice).
Duševní úsilí se sčítá a ke změnám dochází souhrnnou vahou myšlenek.
Vůle prolamuje, myšlení převažuje.
Jednou podchycené myšlení sílí užíváním a pomáhá ve všem, kromě lásky.
V myšlenkách můžeme pokračovat i za jinak nepřekonatelné překážky.
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Příkladem myšlení ,na objednávku’, které změnilo svět, bylo postupné
vítězství Západu nad Východem. Dokud se srovnávaly jen počty branců a
bojových prostředků, byly síly vyrovnané.
Převahu Spojených států zajistily až nadstandardní nápady.
Vymýšlení náročných nových možností (bezpilotní letouny, satelitní
zaměřování) se účastnily desetitisíce neviditelných jedinců svými mozky.
Ke střetům s předvídatelným výsledkem nemusí vůbec dojít.
KYBERNETIKA
Rovnováha sil, která nám tak dlouho zajišťovala mír, spočívala ve vývoji
a vzájemném předvádění podobných zbraňových systémů.
V budoucnu tento přehledný přístup skončí. Nejničivější prostředky se
rozrůzní a až do chvíle užití zůstanou utajené.
Vědomí převahy může vést k rozhodnutí výhody využít. Cílem už nebude
zničení protivníka a okupace, ale posílení vlastní pozice – jeho oslabením.
Opravdovou hrozbu ale představuje dlouhodobě připravovaný kybernetický útok, jehož efekt bude umocněn momentem naprostého překvapení.
Armády jsou řízeny centralisticky a přechod od šifrovaných rozkazů shora
dolů k bezpečnější decentralizaci (blockchain) současné velení nezvládne.
Zatímco tradiční vyzbrojování bylo úměrné ekonomickým možnostem
jednotlivých zemí, na elektronickém válečném poli mohou i nevýznamné
státy (nebo odhodlané skupiny) porazit velmoci, naleznou-li mezi svými
lidmi pár počítačových géniů.
Nejzranitelnějším cilem budou nejrozvinutější země.
MALÉ VÁLKY
Vstup velkých zemí do ,malých‘ válek býval přičítán zištným zájmům.
Nařčení ze snah o získání ropných zdrojů už vyvrátila Amerika přebytky
těžby z břidlic. Hlavním důvodem angažovanosti je získání bojových zkušeností a vyzkoušení nové techniky ve skutečných podmínkách.
K někdejšímu vyvažování hrozbami vzájemného zničení přibyly dnes
méně obávané možnosti kyberútoků ochromujících řídící funkce.
Zdánlivá mírnost ,pouhého vyřazení elektroniky’, bez ztrát na životech,
zvyší v budoucnu pokušení znalostní převahu vyzkoušet…
ARMÁDA
Války bývaly regulátorem přelidnění a vzpruhou ochablosti společnosti.
Kromě naděje na zábor území snižovaly v dobách bez antikoncepce
počet obyvatel, pro které by nebylo dost obživy. Nejradikálnější složce
mladých mužů vštěpovala vojna také návyk poslušnosti.
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Přípravy buď na expanzi, nebo na obranu bývaly nosnou ideou států
a po devastujících válkách byl zase hlavní motivací návrat k funkčnosti.
Neúspěšné režimy se opírají o silné armády. Úspěšné země si vydržují
nevytížené vojáky, kteří ‚chodí do práce’ a nakupují za miliardy obrněné
hračky (které může vyřadit elektromagnetický výboj nebo hrst prachu).
Údernou pěstí armády už dávno nejsou divize tanků, ale čety obrýlených
programátorů počítačových her, schopných vyřadit na dálku skutečného,
stejně jako virtuálního nepřítele.
Budoucnost patří dálkově řízeným zbraním a elektronickému záškodnictví.
Smyslem armády už není přímý boj ale zviditelnění a úkolem velení je
předvídání situací, promýšlení reakcí a ,zaujímání pozic‘.
Dnešní vcelku kladné vnímání armády může změnit příští pacifistická
generace, poukazováním na vysoké náklady při minimálním vytížení,
pokud armáda nezačlení větší počet záložníků a nepřibere si úkoly, které
by veřejnost oceňovala.
Disciplinované a technicky vybavené sbory, schopné rychlých přesunů,
mohou pomáhat nejen občas při živelných pohromách, ale v nejrůznějších
nestandardních situacích jako extenze policie a flexibilní rezerva. Jinak
vojáky větší angažovaností i spoluprácí s dobrovolníky (při podobném
počtu) brzy zastíní agilnější hasiči.

HROZBY__
__________________________________________________________
TERORISMUS
Mezi miliardami obyvatel světa existují tisíce destruktivních osob.
Před sto lety se zmatení jedinci s pocitem důležitosti stávali anarchisty;
v našich časech teroristy. K útokům dochází (v západním světě) zřídka, ale
s efektem násobeným publicitou. Obrovské výdaje na iluzi ochrany jsou
nepřiměřené ztrátám jen na úrovni tisícin obětí dopravních nehod.
Terorismus si spojujeme s radikalizací islámu a zapomínáme, že ještě
poměrně nedávno v Severním Irsku přišlo o život v nábožensky motivovaných akcích několik tisíc katolíků a ještě více protestantů.
Terorismus byl i běžným prostředkem obdivovaných partyzánů.
(Náš domácí odboj utlumilo rozšíření represe na blízké osoby.)
Do budoucna se obáváme hrozivějších zbraní a opomíjíme možnosti
nespočtu vynalézavých neozbrojených akcí s horšími následky, které zatím
nenapadly prostoduché ničitele, ale ani naše hrozivé zakuklence.
Horší než scestná ideologie je selhání lidskosti – v podlosti a zákeřnosti.
Ničivějším prostředkem než výbušniny se stanou nečekané nápady.
63

POSTIHY
Terorismus přičítáme, jako všechny dnešní problémy, nevzdělanosti.
(Vyšší inteligence by přitom vedla jen k rafinovanějším akcím.)
Ani osobní strážce pro každého z nás a kontroly na každém rohu nemohou
zabránit nečekanému úderu. Záškodníci mají výhodu výběru cíle, místa,
času i způsobu útoku z nekonečných možností.
Nekorektním, ale jediným účinným řešením mohou být rychlé postihy
skupiny, ze které teroristé pocházejí a v jejímž jménu jednají.
Užití principu kolektivní viny se příčí našim demokratickým ideálům.
Selžou-li však legální prostředky, nezbude než odrazovat útočníky předem
ohlášenými ,nekorektními’ následky pro jejich stoupence.
Postihy napojených a sympatizujících skupin nemusí být na základě
příbuzemstvi; lze třeba ,znevýhodnit‘ nebo vyhostit vyšší počet typově
blízkých osob, v podobném věku, popřípadě je náhodně vylosovat.
Odrazování vědomím následků – účinnější než v podstatě marný ,boj‘
s terorismem, se v případě eskalace problémů stane přijatelným postupem.
NESLUČITELNOST
Korán ostře rozlišuje mezi souvěrci a jinověrci, ale příkladně nediskriminuje podle rasy nebo země původu. (Pro ,balkánské’ muslimy zůstává
traumatem porážka Osmanské říše a konec kalifátu 1918.)
Radikální islám dnes už prostupuje všechna muslimská společenství.
V liberálním náhledu je přísná středověká ideologie, eliminující všechny
ostatní, dočasný problém, který by měl v tolerantním prostředí vymizet.
Dlouhodobé zkušenosti však ukazují, že důsledný islám není kompatibilní
se západní civilizací ani s vývojem moderního světa.
Další generace migrantů nezůstávají v izolaci nepřátelského státu ve
státě kvůli své víře, ale protože s okolní společností neudrží krok.
ZKLIDNĚNÍ
Stoické myšlení nevede přímo k pasivitě a lze je užít v rozumném postoji:
Udělej, co můžeš – a přijmi, co nastane.
Nihilistické směry, ani ambivalentní křesťanství, nejsou expanzivní.
Mírumilovná bývala i učenost Arabů, kteří přebírali vědomosti z různých
míst navštěvovaných obchodními karavanami.
Vzestup islámu, s jednoznačnými návody a vysvětlením neutěšené situace
(vinou nepřátel pravé víry), nám připadá nezadržitelný.
Pro mladé muslimy vyrůstající s přístupem k internetu nebude snadné
odolávat svodům západní prostopášnosti a přitom respektovat přísné požadavky víry; odříkání, dodržování příkazů a podřízenost autoritě starších.
Stačí jedna ,zkažená‘ generace a hrozby vyblednou.
64

Uvážíme-li zranitelnost moderního světa, je udivující, jak málokdy
dochází k velkým katastrofám. V primitivních regionech trvají barbarské
konflikty, ale Západ zažívá bezprecedentní osmou dekádu míru.
V dlouhých obdobích bez dramatických událostí podvědomě toužíme
po velkém, třeba i nebezpečném překvapení, kdykoli zapínáme zprávy…
Dříve byly staré pořádky bořeny nastupujícími generacemi. Dnešní mladí
(dokud to půjde) budou užívat stávající uspořádání s ideou ,mít se dobře’.
VYČKÁVÁNÍ
Společnost hledá rovnováhu mezi svobodou, pořádkem a účinností.
Demokratické systémy oslabuje tendence politiků řešit neřešitelné za
každou cenu, i tam, kde je na místě trpělivost a zdrženlivost.
Vyčkávání prospělo vývoji lidstva vcelku více než akčnost.
‚Nechat být‘ ale není považováno za plnohodnotný postoj.
Řada dnešních problémů Evropy nemusela vůbec nastat.
Dotace ideologicky ,správné‘ energie, hra na vzdělávání, pokrytecká
korektnost, extrémní ekologická opatření, snahy o multikulturní prostředí,
boj s globálním oteplováním nebo povzbuzování migrace jsou programy,
které bylo možné včas promyslet – a zavrhnout.
Poučením z krize bude i odklon od preventivní angažovanosti.

DIVERZIFIKACE
Lidské typy i jejich přístupy a postoje rozlišujeme v dualitách, např.:
neochotné/vstřícné, teoretické/praktické, aktivní/pasivní, chladné/vroucné
introvertní/extrovertní, konstruktivní/destruktivní, paměťové/řešitelské
technické/humanitní, idealistické/cynické apod.
U přenosu vlastností rodičů do dětí je různost tělesných znaků analogií
prokombinování neviditelných vnitřních vlastností – povah a intelektů.
Potenciál posilování žádoucích charakteristik je zřejmý při opakovaném
křížení zvířat. ,Šlechtění‘ lidí pro různé účely zatím vylučujeme.
Pro mimořádné praktické i strategické výhody bude program záměrné
typové diverzifikace (výběrem dárců zárodečných buněk) nejspíš už brzy
zaveden v asijských zemích, neomezovaných našimi etickými zábranami.
PREVENTIVNÍ MYŠLENÍ
Za největší ohrožení lidstva považujeme jaderné či ekologické katastrofy,
jejichž průběh je poměrně předvídatelný a efekt místně omezený.
Větším rizikem jsou epidemie, rychle šířené do celého světa letadly.
Středověkým vlnám moru podléhala až třetina obyvatelstva, a ztráty ze
‚španělské‘ chřipky převýšily ztráty z celé 1. světové války.
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Existuje i možnost záměrně šířených nemocí. Zvláštní pozornost si
zaslouží nákazy, postihující jen určité typy osob (např. mladé nebo staré,
muže nebo ženy). Jiným zacílením mohou být určité návyky, spojené např.
s nízkou úrovní sebekázně (promiskuita, drogy) nebo s nízkým standardem
hygieny – a dnes už i s určitými etnickými znaky.
Porušování pravidel v běžném životě asociální typy zvýhodňuje.
Záleží-li však přežití na dodržování zákazů (infekční nemoci, drogy,
stanné právo), nedostatek sebeovládání nepřizpůsobivé jedince eliminuje.
(U nás je rozložení krevních skupin zhruba A 40 %, 0 30 , B 20, AB 10.
Směrem na východ přibývá mongoloidní B, směrem na jih negroidní 0.
S expanzí potomků migrantů bude v Evropě přibývat skupin B a 0.)
Pro demokratické země představují největší dilema nemoci ohrožující
všechny, na které existuje vakcína, ale v nedostačujícím množství.
ROZVRAT
Malý počet odhodlaných osob může rozvrátit celou zemi.
Orgány státu zachytí vážné problémy, teprve když nastanou, a v obavách
z nekorektního postupu se budou zdráhat zasáhnout s potřebnou razancí.
Problémové skupiny jsou tolerovány jako nevyhnutelné zlo, a represivní
orgány místo včasných cílených protiakcí vyčkávají, ,až bude ještě hůř’.
V krajních situacích užíváme jednoduché pravidlo:
Začínáme tam, kde nejmenší úsilí přináší největší efekt, a zabraňujeme
nevratným škodám, třeba i za cenu větších, ale napravitelných ztrát.
Prevence nespočívá v budování zátarasů, ale v předjímání možností.

POLITICI
___________________________________________________________
MONTOVNY
Spojené státy jsou prakticky soběstačné. Čína dováží polovinu surovin a
vyváží asi třetinu produkce (v levné kvantitě). Německo potřebuje většinu
surovin a exportuje dvě třetiny průmyslové výroby (v drahé kvalitě).
U nás produkuje několik segmentů průmyslu násobek místních potřeb,
ale mnohé obory zanikly v důsledku globalizace. Objem exportu, s nímž
nadále počítáme (přes 4000 mld.) je obrovský, i když jsou statistiky zkreslovány dovozem meziproduktů ‚exportovaných‘ zpátky.
Politické heslo ,inovace místo montoven’ zní správně, opomíjí však
potřebné předpoklady: podnikavost, nápady, kapitál, ale i značky zavedené
na světovém trhu.
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Země, které převážně realizují projekty zadávané zvenčí, fungují v rámci
svých možností, a i při nižších mzdách a odvodech (zdaněných) zisků do
ciziny mohou dlouhodobě prosperovat.
Volání po ,vyrovnávání platů se Západem’ zní také lákavě, ale ignoruje
předvídatelné následky: předání práce do levnějších (a vděčnějších) zemí.
Podniky spoléhající na objednávky zvenčí jsou zvláště zranitelné v období
krizí. Ubývající práci stáhnou zadavatelé do domovských zemí a výrobní
linky v ,montovnách’ nebude snadné adaptovat pro místní potřeby.
Kvalitě politiků přičítáme podstatný vliv na stav země.
Ani dobrá vláda ale nemůže příliš ovlivnit nepříznivý hospodářský vývoj
(zatímco špatná se může nezaslouženě pyšnit zlepšením).
Naše budoucnost závisí hlavně na situaci Německa.
PROTESTY
Příčinou rozpadu velkých celků může být prohraná válka, revoluce nebo
krize, ale i ztráta účinnosti unavených ,starých‘ národů.
V některých částech světa zajistí stabilitu v krajním případě vyšší moc;
např. armáda (Turecko, Egypt), duchovenstvo (země islámu) nebo silný
vůdce. Evropské země nemají v záloze nic takového.
Protestní akce občanů bývají buď úzce zaměřené (obvykle na potrestání
někoho) nebo velmi obecné, odrážející jen neadresnou frustraci.
Nespokojené skupiny dnes mohou snadno vyjádřit (a vyčíslit) své postoje
bez přímých střetů akcemi na sociálních sítích. Příčinou přímých protivládních demonstrací bude nárůst chudoby, nezaměstnanosti a kriminality.
Přitvrdit, jako v minulosti, by vedlo k prohrám oslabujícím autoritu státu.
Na rozdíl od vládnoucích garnitur z období totality, které lpěly na moci
z existenčních důvodů, dnešní politici v případě občanského odporu prostě
jen odstoupí a zanechají za sebou prázdno.
Nespěšné vlády nesvrhne lid. Odejdou samy a s úlevou.

POROVNÁNÍ
___________________________________________________________
EXPORT EU
Pro globální marketing jsou důležité značky a ‚značkové’ země.
Německo má (při pominutí nezaměstnatelných) plnou zaměstnanost a
práce není zadávána do sousedních zemí kvůli úsporám, ale z nezbytnosti.
Míra zaměstnanosti u Němců dosahuje 70 %; (u asylantů 30 %.)
Přes oslabení kazatelskou ideologií je Německo stále prestižní značkou.
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Kdyby místo (zdražující) Asie strategicky zaúkolovalo evropské země,
pod zaštitou značky made in Germany by mohly vyvážet více do světa.
Na rozdíl od trvale nenasyceného socialistického trhu model nadbytečné
nabídky není stabilní – nerozhoduje příliš cena ani kvalita, ale image.
Globální trh je rozdělen a přeje velkým zavedeným značkám.
NĚMECKO
Dnešní charakter Německa byl formován nepředstavitelným tlakem totální
války. Uvážíme-li tisíce nesmírně náročných letadel, tanků a ponorek,
vyrobených v extrémních podmínkách během několika málo válečných let,
současná výkonnost této země nepřekvapuje.
Po pádu na dno se národu zocelenému společným vzepětím i utrpením
otevřela bezpečnější cesta k vzestupu. Němci už neriskují, naopak, tlumí
excesy a brzdí unáhlenost spojenců. Mají mírnější mzdové požadavky a
také méně spekulují než jinde. (Menší zájem o vlastnictví nemovitostí než
v okolních zemích je důsledkem zkušeností s bombardováním.)
Od dob císaře Viléma II. stát podporuje průmyslovou výrobu, počínaje
důkladnou přípravou pracovníků a konče dlouhodobou strategií, zahrnující i projekt Evropské unie. Německo odhadlo průběh globalizace a oproti
zemím, které většinu výroby převedly do Asie, posílilo segment náročných
výrobků pro export. Své postavení nezneužilo k navyšování cen a tím si
zajistilo i solidní pozice do budoucna.
Ještě před 15 lety mělo Německo vysokou nezaměstnanost a nevalné
vyhlídky. Pak se ukáznilo a uskrovnilo (Hartzovy reformy) – a uspělo.
Dnes je tak konzolidované, že by ani nepotřebovalo vládu, která snahami
o domnělou ‚správnost’ škodí zemi a destabilizuje Evropu.
Povzbuzení imigrace potvrdilo, že Němci nedělají malé chyby…
Krize postihne Německo úbytkem objednávek zvenčí i vnitřními rozbroji.
NĚMECKO V ÚTLUMU
,Korektní‘ nerozlišování exportu výrobků od exportu ,zařízení k výrobě‘
napomohlo budoucí konkurenci a ukvapené odstavování jaderných elektráren povzbudilo návrat k fosilním palivům.
V německých postojích vždy převládá kolektivní vzplanutí pro nějakou
,nadějnou‘ ideologii – nad uvážením následků v případě nezdaru.
Německo (na rozdíl od nás) nemá silnou generaci ze 70. let a menší
počet pracujících musí podporovat rostoucí počet důchodců, kteří mohou
nebezpečně (i když demokraticky) ovlivňovat směřování země.
(Polovině lidí ve světě je 28 let, u nás 42, v Německu 44, v USA 36,
v Číně 34, v Indii 25 let.)
68

Němci dosahují v postudijních testech jen evropského průměru a za své
úspěchy vděčí spíše charakterovým vlastnostem – vytrvalosti, důslednosti
píli a sebekázni. Díky kvalitě svých exportů bude Německo poznamenáno
útlumem později než jiné evropské státy.
Asijské země ale nakonec zvítězí cenou i stoupající technickou úrovní,
přestanou z Německa dovážet a začnou mu konkurovat všude ve světě.
Úbytek objednávek utlumí spolupráci Německa s okolními zeměmi.
Obyvatelům osmkrát větší sousední země, kterým se i v krizi povede
o něco lépe, budeme ale stále moci nabízet činností ,na míru‘ (str. 49).
RIZIKOVÉ STÁTY
Finanční problémy menších členských zemí Evropská unie unese.
Hrozbu představují větší státy – Itálie, Francie, Španělsko.
Španělsko podceňujeme, aniž bychom uvážili zvláštní postavení země,
k níž má vztah půl miliardy španělsky mluvících lidí ze zemí, se kterými
může Madrid v období krize intenzivněji spolupracovat.
Portugalsku může podobně pomoci napojení na obrovskou Brazílii.
Itálie a Francie tak výhodné vazby k bývalým koloniím nemají a sklony
k divokým stávkám z nich činí dvojnásob rizikové země.
Sblížení Francie a Německa ztěžují rozdílnosti: jaderná energie oproti
obnovitelným zdrojům a militarismus Francie oproti pacifismu Německa.
RUSKO
Rusko před Uralem patří zeměpisně do Evropy, ale smýšlením se liší.
Neprošlo evropskou vlnou osvícenství a neosvojilo si princip
volnosti, rovnosti a soucítění.
Neúcta ke slabším spoluobčanům, menším skupinám i menším národům,
a nemorální oportunismus řadí Rusko spíše k ,balkánskému‘ modelu.
Sovětský svaz přetrval tak dlouho, protože měl dostatek všech surovin
a se Západem nesoutěžil ekonomicky, jen vojensky.
Bez prodejů plynu a ropy by dnes neúčinné a laxní Rusko čelilo zhroucení.
Nakupování většiny zboží, ale i náročných zařízení v cizině zdecimovalo
domácí průmysl a zvýšilo zranitelnost země v případě izolace…
V důsledku neshod se Západem směřuje vývoz surovin často i na východ,
do země potenciálních nepřátel (jako před válkou do Německa).
Zatím vyvažuje Rusko početní a hospodářskou převahu Číny kapacitou
svého zbrojního arzenálu, ale technologicky stále více zaostává.
Konfliktní nastavení Evropské unie a Ruska nám připadá zneklidňující.
Ještě nebezpečnější by však bylo ,polepšené‘ Rusko začleněné do Evropy,
kterou by ve vzdálenější budoucnosti zatáhlo do obrany sibiřských hranic.
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Evropa nedoceňuje, že vojensky zdatná země velmi obávaná muslimy,
tvoří důležitou hráz proti postupu islámu.
Postoje Ruska vycházejí z pocitů nadřazenosti i komplexu ‚mužictví‘,
a z přesvědčení, že Západ je na scestí a demokracie selhává; avšak bez
lepší vlastní alternativy.
Dnešní situace Ruska připomíná strategii ‚zlobivých‘ nevýkonných, ale
nebezpečně vyzbrojených zemí, které hrozí světu jadernou kapacitou,
aby později získaly nepoměrné výhody za příslib umírnění.
EU / USA
Spojené státy dosahují o něco většího výkonu než Evropa s jen dvoutřetinovým počtem obyvatel. HDP je přitom vytvářeno menší měrou státem a
jalovými činnostmi. Také rozdíly mezi státy americké federace jsou menší
než mezi severem a jihem Evropy (prohlubované růzností jazyků a tradic).
Amerika má obrovské nerostné bohatství, téměř nezávisí na dovozech
a jednotlivé státy jsou loajálnější k celku než země sdružené v EU.
Zdanění a sociální odvody jsou výrazně nižší než v Evropě, větší je podíl
technických profesí, více peněz jde na výzkum, a studenti častěji volí praktické obory a lépe se uplatňují. Zakládání nových podniků je snadnější a
soudy rozhodují rychleji a pružněji.
Vcelku nižší jsou podpory (nepracující se musí odstěhovat do menších a
vzdálenějších bytů), oproti štědrým evropským důchodům jen asi třetina
starších v Americe je jištěná státem, a neúprosně tvrdý je zdravotní systém.
Evropská unie závisí více na bankách, Spojené státy na burzách.
(V případě problémů akcie klesají, ale podkapitalizované banky se hroutí.)
Evropu zatěžuje tendence k úřadování – Amerika směřuje k vydělávání.
SPOJENÉ STÁTY
Přistěhovalecká země, původně pod vlivem protestantské etiky s důrazem
na účelnost a píli, je dnes znevýhodněna částí populace s jinými sklony.
Hůře zaměstnatelní Afroameričané s vyšší porodností (typicky nezletilé
matky bez partnera) vyžadují stále častěji sociální pomoc a svoji situaci
zdůvodňují diskriminací. Z populace údajně znevýhodněné vykořeněním
však nikdo netouží po návratu do africké pravlasti.
Hispánská složka narůstá v posledních letech ještě rychleji.
Přes všechny potíže jsou ale oba segmenty kompatibilnější s americkým
prostředím než muslimští přistěhovalci s evropským.
Vysoce vzdělaní bílí protestanti, Židé a druhá generace Asijců, vesměs
,paměťové typy‘, odčerpávají stále větší podíl peněz v profesích s monopolem kvalifikace.
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Celkově účinnější zemi oslabuje i kořistnické právní prostředí zamořené
nespočtem žalob, generovaných nadměrným počtem advokátů (str. 200)
a tradiční americkou posedlostí – souzením.
Zatímco USA usilují o politicky využitelná jedinečná velká vítězství
(jako ve 2. světové válce), Čína trpělivě navršuje drobné výhody.
Amerika klade důraz na práva jedince a o budoucnost se zajímá jen do
příštích voleb. Čína klade důraz na všeobecný prospěch a připravuje se na
vzdálenou budoucnost…

ASIE
___________________________________________________________
ČÍNA
Propracovaný systém administrace obrovské země není dílem novodobého
centralismu, ale navazuje na tradici správy z dob císařství.
Přeceňován bývá údajný masterplan k ovládnutí světa. Hlavním zájmem
komunistického aparátu (který se změnil ve správní) není šíření ideologie,
ale růst, prosperita a stabilita. Země je už největším vývozcem na světě,
a dobrý obchodník rozšiřuje odbyt a dbá o zdroje surovin.
Většina zemí nakupuje z Číny mnohem více, než tam vyváží.
(Náš export spočívá hlavně v podílu na výrobcích z Německa.)
Kromě dominance v Asii se Čína stává významným obchodním partnerem
států Střední a Jižní Ameriky, Afriky a Austrálie; a než dojde k roztržce
(nejspíš z nadměrné urážlivosti obou stran), i Ruska.
V tisícileté historii nebyla Říše středu nikdy příliš agresivní, a na rozdíl
od celků vyčerpaných expanzí tlumila i v dobách největšího rozmachu své
možnosti. Stavba Velké zdi a omezení mořeplavby svědčí spíše o snaze
izolovat se od zbytku světa. Závratný vzestup ji ale staví do jiné pozice.
Čína respektuje silné Spojené státy a nechápe změkčilou Evropu.
Vývozem levného zboží snižuje ve světě inflaci, ale růstem své spotřeby
zvyšuje ceny komodit, zvláště potravin. Kromě všech možných výrobků
bude nabízet stále častěji i velké projekty na klíč.
Zvláštní pozornost vzbuzuje angažovanost Číny v Africe, kde pomáhá,
ale současně vytváří ekonomickou (až koloniální) závislost.
Západní posedlost globálním oteplením nepřejala z tisícileté zkušenosti
s nevyzpytatelnými přírodními cykly.
Komparativní výhodou Číny je možnost nadřazování ‚zájmů lidu’.
V konfuciánské snaze zohlednit vše a nalézt optimum, klade Čína menší
důraz na formality a situaci jedinců a větší důraz na prospěch společnosti.
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Rychlé rozhodovací procesy jí umožňují prosazovat velké stavby tam,
kde na Západě protesty malých skupin brání vývoji ve všeobecném zájmu.
Východní filozofie zdůrazňuje mírnost, praktičnost, rozumnost a soulad.
Pro nás je těžko pochopitelná přecitlivělost Číňanů na ‚ztrátu tváře’,
nadměrná úcta k ‚vyšším’, a podřadná role žen.
POSTOJE ČÍNY
Osvětlující náhled na Čínu nabízí dekáda ‚kulturní revoluce‘ (od r. 1966).
Období ničení ideologicky ‚nevhodných‘ kulturních statků a likvidace
označených skupin obyvatel připomíná řádění zfanatizovaných davů ve
fašistickém Německu.
Dnes je Čína kapitalistická a Evropa socialistická. Číňanům přivyklým
dekádám vzestupu chybí zkušenost s poklesem. Stálé zlepšování zajišťuje
spokojenost, ale v případě potíží je zřejmé, na koho by padla vina...
Na rozdíl od demokratických vlád, které pod tlakem veřejného mínění
rezignují, obrovský byrokratický aparát by se držel moci všemi prostředky
ve vlastním zájmu i v zájmu celé země.
Více než expanzí ohrožuje Čína svět urputným lpěním na vlastní verzi
správnosti a nevyzpytatelnými reakcemi na (domnělou neúctu).
Hybatelem nepokojů může být v období poklesu generace propojená
(místním) internetem, prosazující se zápalem někdejších revolučních gard
idealistické pojetí svobody, nevhodné pro zemi s úplně jinými tradicemi.
K rozmachu Číny přispělo připojení aktivního Hongkongu (1997).
Sblížení s dynamickým Tchaj-wanem, s nevídanými exportními přebytky,
by akcelerovalo rozvoj na pevnině ještě více. Předobrazem budoucnosti
obrovské země je ale spíše skvěle zorganizovaný a pevně řízený Singapur.
Čína, s obrovským domácím trhem, krizi v Evropě příliš nepocítí a exporty
přesměruje do zemí, kde za ně získá přímo suroviny.
OHROŽENÍ ČÍNY
Oblast Východočínského moře, do které spadá průmyslové pobřeží Číny,
dvojí Korea, Japonsko a Tchaj-wan je dnes centrem světové výroby.
Blízkost zdánlivě podobných, ale ve skutečnosti nesourodých zemí
s historickými rozpory – a současně konkurentů na globálních trzích, činí
z této oblasti potenciální místo střetů.
V našich představách Čína ohrožuje Západ.
Ve skutečnosti má dost starostí s přímými sousedy (na východě Japosko a
Korea, na severu Rusko a na jižní hranici Indie).
Čína je znevýhodněna i stamiliony stárnoucích rodičů, podporovaných
nemnoha potomky, v důsledku někdejší politiky jednoho dítěte.
72

A je tu i známý jev, který brání všem úspěšným celkům v trvalém růstu:
zpohodlnění dalších generací v důsledku snadnějšího života.
Oslabení asijských zemí vlastními problémy a konflikty je reálnější scénář
nastolení rovnováhy ve světě než sázka na hospodářský zázrak v Evropě.
Čína je uzavřená společnost, otevřená novému světu.
Indie je otevřená společnost fungující postaru.
INDIE
Země, rozčleněná na mnoho různorodých celků, není zatížena politickou
ideologií ani pocity výjimečnosti. Jednotlivé firmy expandují do světa bez
pomoci státu (na rozdíl od Číny) a musí naopak překonávat komplikace,
jejichž odstraňováním za úplatky si úředníci běžně doplňují nízké platy.
Výhodným pozůstatkem kolonialismu je anglický jazyk, správní systém,
napojení na britský Commonwealth a částečně i ‚zděděná‘ demokracie.
Trvalý vzestup Indie (přes 5 %) nezlepšuje situaci stamilionů chudých,
ale posunuje každý rok vrstvu schopnějších na vyšší úroveň. Tento vývoj
připomíná tradiční kastovní uspořádání, vyčleňující privilegované skupiny
s posláním udržovat a rozvíjet významnější hodnoty.
Nekorektní stratifikace zajistila subkontinentu v průběhu staletí stabilitu
a pokračování, zatímco Západ s konfliktní dualitou – feudálové/poddaní,
kapitalisté/vykořisťovaní zmítaly sociální nepokoje a revoluce.
Asociální model, zvýhodňující schopnější menšinu na úkor zbytku
obyvatel, je cizí našemu pojetí solidarity. Dlouhodobě však funguje ve
prospěch všech a potvrzuje význam zvýhodnění elit (i v našem prostředí).
Zatímco Čína sází vše na expanzi a nemá záložní plán, volněji provázaná Indie bude případným otřesům odolnější.
Obě obrovské země se rychle proměňují a oběma přisuzujeme podobný
hospodářský rozmach. Ve skutečnosti je výkon Indie, znevýhodněné klimatem, nedostačujícím nerostným bohatstvím a přetrvávající populační
explozí, zatím skoro pětkrát nižší.
Indii hrozí konflikty s nesnášenlivým Pákistánem i přecitlivělou Čínou.
PŘESÍDLOVÁNÍ
Příliv obyvatel z chudých a nespořádaných oblastí do (zatím) prosperující
Evropy, nebyl prognostiky vůbec předvídán. Nevíme ani, zda šlo o migraci
živelnou nebo iniciovanou zvenčí a nesoudnému Německu podsunutou.
Příčiny migrace vidíme v ubohých podmínkách, jako by násilí a chudoba
nebyly výsledkem převládajících vlastností některých etnik.
Když zval Přemysl Otakar II. do svého království obyvatele západních
zemí, věděl, že nám prospějí dovednostmi, pílí a smyslem pro pořádek.
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I dnes existují skupiny, které by byly pro nás a pro Evropu přínosem.
Automatický (korektní) předpoklad lidské stejnosti ignoruje obrovské
rozdíly ve schopnostech, morálce a civilizační úrovni různých národů.
Vlastní problémy odkloní pozornost Evropy na čas od cizích problémů.

IDEOLOGIE
__________________________________________________________
SCESTNÉ IDEJE
Sebejistota ze snadného života vede k vyhraněným ,názorům’, které okolí
příliš nevadí, když se dobře daří.
V průběhu krize bude častěji docházet ke střetům různých představ.
Myslící jedinec někdy váhá a ,neví‘, zatímco nemyslícím bývá vše jasné.
Tehdy nastává chvíle požádat je o radu ‚jak by jednali na našem místě‘
nebo jim dočasně přenechat rozhodovámí – s odpovědností za výsledek.
Směřování světa už naštěstí není v rukách jedinců ani davů, ale malých
vlivných skupin, jejichž postoje jsou podobné a mají stabilizující vliv.
Mnohé země však teprve procházejí rizikovými fázemi, kdy nutkavé
tendence převažují nad ustáleným civilizovaným jednáním.
Revoluce a různé -ismy jsou pubertálními příznaky názorového dozrávání.
Pochybné ideje musí dostat šanci, aby se samy znemožnily.
Příležitost už dostali komunisté, feministky, odboráři, ekologové, ale třeba
i autonomní celoromská sídliště nebo nezávislá černošská republika Haiti.
Upřednostnění idejí před funkčností, které mohlo v minulosti přetrvat
celá desetiletí, zabere v prostředí propojeném sítěmi nejvýš pár let.
SPRÁVNOST A FUNKČNOST
Ke správě země za normálních okolností postačuje politika ‚udržování‘.
V období klesající životní úrovně bude však veřejnost vyžadovat od
státu akční program. Na vrcholu krize 1933 byl u nás přijat Zmocňovací
zákon, který umožnil vládě jednat účinněji (parlamentu zůstaly pravomoci,
ale ke schválení či odmítnutí měl vždy lhůtu maximálně 14 dní).
,Osvícený diktátor‘, o kterém sní intelektuálové, ani autoritativní vůdce
z představ extrémní pravice nebo skupinová diktatura extrémní levice, už
nepředstavují někdejší osudovou hrozbu – jen zkušenost a nejvýš jedno
zmarněné volební období. (I ,prezidentský‘ systém povyšuje jedince téměř
na diktátora, jen s časově omezeným mandátem.)
Práva, svobody a vzletné ideje nemají pro občany praktický význam,
jsou-li bez peněz.
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Pokud uskupení s jakýmkoli programem získá většinu, nelze mu upřít
šanci řídit na čas zemi. Kdyby zvítězila strana žen, mohl by matriarchát
prosazovat své představy a prožili bychom jedno zajímavé období.
Vládu, která se neosvědčí, lze vystřídat ve volbách a někdy i dříve.
Jakýkoli druh vlády bude mít podporu, povede-li se lidem lépe.
Ideologie režimu je podružná – rozhodují jen výsledky.
KOMUNISMUS
V období útlumu se stanou tématem voleb pracovní místa a životní jistoty.
To nabídne krajní levici jedinečnou a asi poslední příležitost získat masy
pro svůj program. ,Lid‘ je stále různorodá směsice s podobnými (zištnými)
zájmy. Možnosti komunistů kdysi a dnes však nejsou stejné.
Výkon znárodněných firem byl po únoru 48 znásoben zavedením směn
a zaměstnáváním žen. Tentokrát by ,znárodnění‘ (s výjimkou převzetí a
splácení monopolů rozvodných sítí) ničemu neprospělo.
Výrobní prostředky bez nápadu výrobního programu jsou jen přítěží.
Nové projekty byly v totalitě prosazovány bez obstrukcí, snadno a rychle.
Dnes je schvalování obtížné. Zde by veřejnost ráznější přístup ocenila.
Zásahy státu zatracujeme a zapomínáme na zakládání nových podniků
v pohraničí, nebo uhlídání dnes předražených ,licencovaných‘ profesí.
A největší krádeže nepřesahovaly hodnotu levně nabytých vilek…
Komunismu uškodilo načasování do éry chudoby a válek ve 20. století.
Kdyby byl navržen až dnes, mnozí by v něm viděli světlé zítřky lidstva.
Nelze vyloučit, že komunisté s podporou bezradných, chudých a starých
,pamětníků’ získají demokraticky na jedno období vládu.
Po třech dekádách pohodlné pasivity by však převzetí odpovědnosti sotva
přišlo vhod vedení strany a marxismus by se odlišil od socialismu jen
prosazováním populistických opatření razantnějším způsobem.
Kromě ‚dluhové amnestie‘ (která by osvobodila milion nejchudších),
by se komunisté mohli zaměřit třeba na bydlení, které bylo za starých časů
opravdu levné. Většina by ocenila přechod k týdenním výplatám mezd a
podpor, zavedení měsíčních odečtů energie s levným paušálem (na prvních
100 jednotek), pomoc místům, kde zištná ruka trhu selhává, užití volných
kapacit bez dalších nákladů (např. v dopravě) zdarma apod.
Jen tento zběžný výčet už představuje lákavý volební program.
KAPITALISMUS
Extrémní pravicové, ale nefašistické ideje (Ayn Rand), zdůrazňující osobní
iniciativu a odpovědnost za vlastní život, i v případě méně obdařených a
slabších jsou stejně nereálné jako protipólné ideje rovnostářské levice.
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Opakem socialismu není těžko definovatelný kapitalismus, který se
ustálil spíše jen jako provozní řád, ale liberální model opatřující příznivé
prostředí k vzestupu všem – a záchrannou síť nejpotřebnějším.
Liberální ideje se netýkají jen volného podnikání, ale i možností jedince,
kterému nic nebrání jednat po svém, pokud nikoho jiného neomezuje a
pokud jeho počínání obstojí před míněním většiny rozumných lidí.
Proměny ,kapitálu‘ od počátečních investic do výroby potřebných věcí
a později alespoň do obchodních transakcí, až k dnešnímu opatřování
trvalých výnosů a rent zatím unikají naší pozornosti (str. 51).
Dilema bezpracných (většinou dědičných) příjmů, které budou proporčně
narůstat, nemá v rámci liberální demokracie řešení.
ZÁSTUPNÉ PROBLÉMY
Ideje na pomezí víry (lepší svět, národní poslání, revoluce pracujících)
vzbuzují silné pocity. Široká podpora ale nezaručuje správnost.
Zajímavé postřehy osvětlující rozdíly mezi vzděláním, přesvědčením
a myšlením nabízí meziválečné Německo, kde vize ,vítězné budoucnosti’
úplně zastřela racionální zvažování rizik.
Národ se silnou vrstvou inteligence, jejíž část alespoň zpočátku fašismus
odmítala, neměl žádné dobře myslící, kteří by místo stížností na porušování formalit varovali před možností porážky a národní katastrofy.
Podobně se dnes vzdělané feministky zabývají formálními nedostatky,
místo aby varovaly před hrozbou rozpadu párového světa.
Zástupné problémy překrývají mnohem vážnější rizika.
Frustrace z každodenní politiky odvádějí naši pozornost od uvážení
možnosti úpadku Evropy vlastní vinou.
Prozíravé politické strany se v krizových letech nebudou angažovat a
nastoupí až při náznacích zlepšení, které si pak přisvojí.
Tou dobou už zaujme veřejnost nadějná myšlenka zaručeného základního
příjmu, jehož zavedení se politicky vyplatí podpořit (str. 83).
ROZLIŠENÍ PODNIKÁNÍ
Podnikatelské aktivity se výrazně liší společenským přínosem.
Kreativní přístup vytváří nové hodnoty; extraktivní ubírá z existujícího.
Praktičí ekonomové by určitě uvítali revizi potřebnosti různých činností a
vyčlenění a zvýhodnění podnikání, které vytváří užitečné hodnoty.
Ani v případě vleklé krize nám nehrozí bída; většinu všeho potřebného
dokážeme sami vypěstovat a vyrobit.
Bez příjmů z vývozů nám ale budou chybět valuty na nákup toho, co
nám chybí nebo co neumíme.
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Statistiky exportů zatím nerozlišují mezi zadáváním práce zvenčí, které
může ze dne na den skončit, a mezi prodeji do zahraničí pod kontrolou
místních firem (mnohem menší podíl).
V horších časech nabudou důležitosti exporty z místní iniciativy.

ÚSPĚCH
___________________________________________________________
PŘEDPOKLADY
Úspěch různých zemí závisí značnou měrou na neovlivnitelných faktorech.
I méně schopné a nepříliš pracovité národy mohou prosperovat, třeba
z náhod polohy.
Šířením zvěstí o vyčerpání zásob a ,válkách o přírodní zdroje‘ se dodavatelé s pomocí naivních ochránců pokoušejí ospravedlnit navyšování cen.
Situace zemí vyvážejících nerostné bohatství je zatím příznivější než
zemí odkázaných na příjmy z náročnějšího vývozu výrobků.
V období útlumu bude ale přebytek surovin ještě větší než dnes.
Dlouhodobý pokles poptávky oslabí cenové kartely a producenti začnou
prodávat komodity jednotlivě a přímo, za opravdu konkurenční ceny.
ÚSPĚCH ZEMĚ
Za nejdůležitější ovlivnitelný předpoklad úspěchu je považováno vzdělání.
Početní absolventi vysokých škol vytvářejí iluzi potřebných schopností,
ale náhradní program firmám závislým na objednávkách zvenčí neopatří.
Mezi formální kvalifikací a originální excelencí není spojitost.
Povýšení znamená pro muže obvykle zlepšení situace; pro ženy častěji
přídavné vypětí sil. Budování kariéry ve skupině se stejnou odborností a
stejnými cíli je vyčerpávající.
Využití příležitostí v méně frekventovaných oblastech vyžaduje přitom
jen trochu myšlení a odvahy.
Ještě nedávno zajišťovala úspěch kterékoli zemi početná skupina kvalifikovaných pracovníků. Dnes je možné nahradit kohokoli někým jiným
jinde (nebo i chytrými stroji). V globálním uspořádání jsou zaměstnanecké
schopnosti předpokládány a nejsou už zvláštní výhodou.
V uzavřených systémech a ustálených situacích je úspěch jednoho na
úkor druhého (vzestup jedné firmy vyvolá pokles u konkurence; nárůst
exportu jedné země sníží podíly ostatních). Nové nápady a objevy tyto
dopady nemají a obohacují celý svět (např. mobily).
Vynalézavé myšlení hodnoty nepřesouvá, ale vytváří a navyšuje.
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CÍLE
Úvaha o ambicích je úvahou o ceně, kterou jsme ochotni zaplatit; jakou
část přítomnosti jsme ochotni obětovat lepší budoucnosti.
Čekání na vzdálené mezníky (diplom, sňatek) odvádí pozornost od
každodenních prožitků, které mohou mít v souhrnu větší hodnotu.
Utajené cíle vyhovují introvertům, vyhlášené extrovertům.
Vzdálené cíle jsou sázky; prožitky cesty jistoty.
Při osobním vzestupu volíme spíše pravicově, při sestupu levicově.
Směřování země nejvíce ovlivňují statisícové skupiny v ,kolektivních
profesích’ – ve školství, zdravotnictví, administrativě apod.
Překvapivě právě nepřetížení zaměstnanci, adekvátně placení státem na
zajištěných pozicích, budou vždy smýšlet spíše levicově.

EGO
___________________________________________________________
SOBECTVÍ
Přibývající egocentrismus představuje společenský problém. Egoisté ale
bývají úspěšní, protože mají na něčem silný zájem (na sobě).
V přírodě jsou predátorské typy jasně rozeznatelné. Mezi lidmi mohou
působit skrytě nebo i pod maskou zájmu o ostatní.
Asociálních typů přibývá s nárůstem asertivity a úbytkem morálky, i se
snadnými příležitostmi v prostředí extrémní právní ochrany.
Rozumní lidé jsou prospěšní sobě i ostatním. Hloupí sobě i ostatním
škodí. Kořistnické typy ostatním berou a hodnoty nejvýš jen přesouvají.
Kořistnictví může být různě ospravedlňováno, třeba vědomím krátkosti
života a dočasnosti příležitostí (období funkce, krása žen).
V horších časech lze očekávat na jedné straně více blízkosti a pomoci,
na druhé straně více bezohlednosti a sobectví.
Sobectví není jen postoj jedince; v těžkých dobách se budou vymezovat
proti ostatnímu světu dvojice, rodiny i různé semknuté skupiny.
EGO MUŽŮ / ŽEN
Evoluční mechanismus nás vede k posilování příjemného a funkčního a
potlačování nepříjemného a nefunkčního.
Civilizační mechanismus užívá ještě rozlišení vhodné/nevhodné.
Pro muže bylo v drsnějších časech sebevědomé ego výhodou. Matkám
výrazné ego neprospívalo nikdy. Předností žen byla od pravěku schopnost
uhlazovat konlikty, zmírňovat nedorozumění a splývat.
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Mužské ego se v posledních desetiletích zklidnilo a projevů agresivity
a bezohlednosti ubývá. Nespokojení muži prostě odcházejí.
Soužití je ohrožováno spíše nezvládaným egem žen.
Smyslem života bývalo pokračování v dětech – pro radost i zajištění.
Historický model dnes překryly druhotné cíle: majetek a postavení.
Muže od zakládání rodin odrazují nejen obavy ze závazků, ale i časté
špatné zkušenosti se soužitím ,na zkoušku’ v předchozích vztazích.
KONVERGENCE MYŠLENÍ
Pokusy o ideální uspořádání světa z touhy po pořádku v systému, kde má
všechno své místo (Napoleon, Hitler), vždy ztroskotaly na nemodelovém
chování jedinců.
Nepředvídatelná lidská přirozenost nás pokaždé ochránila před nastolením
,dokonalého’ řádu.
Zprůměrovat můžeme různou míru stejného chování, ne různé chování.
Představitelé Evropské unie vycházejí nejen ze zprůměrování různého,
ale z idealistického předpokladu stejnosti na nadprůměrné úrovni.
Lišíme se nejen ve schopnostech, pracovitosti a morálce, ale i v míře
loajality k ostatním. Ovlivnit postoje osob není snadné a skupiny a národy
mají ještě větší setrvačnost.
Myslících bude vždy méně než nemyslících, ale jejich vliv může být větší.
Univerzalita myšlení je nevyužitým konvergentním faktorem EU.
DOMINANCE
V centru všeho lidského počínání je ego – pro Darwina evoluční výhoda
(vystavování nadřazenosti zvýhodňuje), pro Freuda spíše problematický
komplex (ego, pudy, návyky a libido rozhodují za nás).
Dominantní ego, jako protipóĺ objektivního a pokorného myšlení, nelze
vykořenit, ale může být překryto množstvím nových podnětů.
V civilizovaném prostředí má kompulzivní sebeprosazování jediný kladný
efekt – je trvalým zdrojem energie.
Psychiatři neradi pracují s lidmi, kteří nemají ego. Předvídatelnost ega,
třeba i negativní, dává jedinci pevný základ.
Nezvládnuté ego se nejzřetelněji projevuje v postoji k vlastním selháním;
v tendencí zakrývat, popírat a obhajovat jakákoli osobní pochybení.
Bez ohledu na zřejmou skutečnost je stále běžnější bezostyšně tvrdit
cokoli, co nelze jednoznačně vyvrátit. Úbytek pravdivosti ztěžuje porozumění, spolupráci i soužití.
Tento vývoj začíne ohrožovat i fungování demokracie, postavené na
předpokladu poctivosti a dobré vůle.
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ZAJIŠTĚNÍ
_________________________________________________________________

VALORIZACE A INDEXACE
Ubývající zájem o vývozy z Evropy a pokles HDP zneklidní střadatele
a přebytek hotovosti z vybíraných úspor začně snižovat kupní sílu peněz.
Dnešní občasné upravování plateb, důchodů a podpor nebude postačovat.
Nastane také potřeba zavést častěji zveřejňovaný index inflace se skromnějším košem nákupů a menším podílem všeho dováženého.
Valorizace bývá odvozována z podílu nárůstu mezd, při odhadu růstu
životních nákladů (a mnohdy načasovaná k ovlivňování voličů).
Indexace je jednoznačná. Všechny platby se (obvykle každé tři měsíce)
vynásobí indexem zveřejňovaným v určený den statistickým úřadem.
Osobní náklady spadají do dvou skupin:
V první jsou výdaje výběrové (jídlo), odložitelné (oblečení), volitelné
(zábava), nastavitelné (topení), zbytné (lyže).
Tyto výdaje lze ovlivnit uskroměním či odložením.
Ve druhé jsou neovlivnitelné náklady: nájmy, různé poplatky, splátky,
doprava, povinné pojištění, apod. Závazky stanovené na delší dobu sníží
plátcům reálně inflace. Poskytovatelé budou moci udržet hodnotu svých
příjmů (např. z nájmů) až dodatky ke smlouvám s navyšováním indexací.
BYDLENÍ
Pro miliony lidí ve vyspělých zemích je dnes největším výdajem bydlení.
Cílem levicových vlád v období krize bude prosazení ‚spravedlivých‘
nájmů a podchycení často nedaněných příjmů z pronajímání.
Přínos bude určen k podpoře bydlení sociálně slabších (voličů), ale
zapůsobí opačně. Přestane se stavět a část majitelů bytů omezí pronajímání
a spokojí se s vysokým nárůstem cen realit (z přebytku ohrožených peněz).
Direktivní přidělování nadbytečných prostor ,potřebným‘ a určování
výše nájmů nelze vyloučit. Pravděpodobnější je ale návrat dospělých dětí
k rodičům, sestěhování dvojic a přibývání podnájmů.
PŘÍJEM Z VLASTNICTVÍ
V sociálně orientovaných zemích očekáváme pravidelné výplaty důchodů.
V zemích s důrazem na osobní iniciativu bývá důchodové pojištění jen
částečné nebo i nepovinné. Soukromé připojištění v různých fondech zase
odrazuje nejistou kupní silou peněz vyplácených ve vzdálené budoucnosti.
Odpovědní lidé si obvykle vytvářejí rezervy na stáří splácením bytu
nebo domu a pozdější přebytky investují do další nemovitosti.
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Příjem z jediného pronájmu představuje zhruba hodnotu důchodu.
Stáří může být financováno z realit vícero způsoby.
Nechce-li vlastník opustit místo, na něž je zvyklý, může užít podmínečný
prodej s tím, že z části výnosu je hrazen doživotní nájem.
Tento způsob u nás nevzbuzuje důvěru, protože není pokryt zákonem
(jako třeba ve Francii). Postarší vlastníci, aniž užijí své rezervy, pak často
zanechávají velké majetky dědicům, kteří je nepotřebují nebo si je ani
nezaslouží. Podmínečných prodejů (s rezervami v bezpečné notářské nebo
bankovní úschově) začne přibývat.
ŽIVOTNÍ JISTOTY
Zajištění v průběhu celého života je pro většinu lidí důležitější než fikce
rovnosti. Důchody nepocházejí z osobně naspořené sumy opatrované státem, ale z nedávných odvodů pracujících – v podstatě ze ,starobní‘ daně.
Růst výdajů na důchody časem vyvolá generační napětí (str. 22).
Zvažované důchodové reformy ignorují nevyhnutelný vývoj k situaci,
kdy mnozí nebudou mít možnost získat požadovanou zásluhovost, protože
k provozu světa postačí méně pracujících než dnes.
Základem zabezpečení v jakémkoli věku se stane (částečně i z tohoto
důvodu) nepodmíněný zaručený příjem, postačující ke skromnému přežití.
Nadstandard, včetně přilepšení ve stáří, bude záležet na osobní iniciativě.
Tento koncept je v souladu s touhou většiny po základních životních
jistotách a nabízí státu, za únosnou cenu, jednoduchý a přehledný systém,
snižující i riziko nepokojů z neúnosné bídy.
REALITY
Prodej nemovitostí mívá cyklický charakter. Zhruba deset let po generaci,
která zažila vzestup i pokles, přichází nová vlna kupců bez této zkušenosti,
přitahovaná vidinou spekulativních zisků.
Ceny realit buď příliš stoupají, nebo příliš klesají.
Pro fungování trhu na Západě je optimální asi 5 % obydlí potenciálně
na prodej (za nadsazenou cenu) při realizaci ke 3 % ročně. U nás je ,obrat‘
zhruba poloviční, ale v období krize stoupne. Vliv úrokových sazeb na
nákupy nemovitostí bývá přeceňován; hlavní motivací jsou obavy z úbytku
kupní síly peněz a z promeškání výhodných příležitostí.
Úspory obyvatel by (hypoteticky) stačily ke koupi milionu objektů. Při
stoupající poptávce však nabídek k prodeji ubývá v očekávání dalšího vzestupu. Nárůst cen domů a bytů se naštěstí nemůže plně odrazit v cenách
nájmů. (U nás žije v nájmu asi 20 % , v Německu 50 % domácností.)
Posun k zážitkovému stylu života zvýší podíl nevlastnického bydlení.
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STAVBY
Domy jsou výrobky, jejichž cena se odvíjí od skutečných nákladů, zatímco
ceny pozemků závisí na zájmu a možnostech kupujících.
Období finančních nejistot oživí trh nemovitostí a sektor stavebnictví.
Objem přístaveb, nadstaveb a různých zlepšení stávajících objektů přitom
převýší objem komplikovanějších novostaveb.
Investice do kvalitnějších realit na místech, kterých je nedostatek, pro
budoucí kupce, kteří nemusejí počítat, se ukážou výhodnější než nákupy
bytů k pronajímání (v horších časech přibývá neplatičů).
Trend opouštění měst zvýší hodnotu celoročně obyvatelných chalup a
chat. Vzroste i zájem o levnější nestavební pozemky, vhodné k umístění
mobilních domů, velkých karavanů nebo obytných buněk.
Přemístitelných objektů bude přibývat a vynutí si dodatky ke stavebním
zákonům. Na schválené základové desce se všemi přípojkami bude možné
domy rychle sestavit a časem je přestěhovat nebo odprodat a nahradit
jinými. (Jednou i s nasazením montážních robotů.)
Přechod od minerálních materiálů k zakřiveným povrchově upraveným
lisovaným dílům s izolačními výplněmi otevře úplně nový segment obydlí
a nabídne alternativní program nevytíženým automobilkám.
NÁJMY
Národní specifikou je lpění na domácím prostředí, neochota peciválů začít
(po složitém přepisu dokladů) nový život na vhodnějším neznámém místě.
Krize postihne nejvíce jedince bez práce v městských bytech a nejméně
větší rodiny (s více příjmy) v domcích se zahradou na venkově s nízkými
náklady na údržbu a s topením dřevem z okolí.
Ve městech začne přibývat bezcílných mladých, neochotných odejít
s rodiči do vzdálenějších ,nudných’ míst.
Dočasné ‚bezdomovectví‘, přecházející v trvalé, má několik příčin:
- ztráta práce, dluhy, chudoba
- alkohol, drogy, hazard
- nepřizpůsobivost a neschopnost vycházet s kýmkoli
- zklamání v rodině; opuštění, vyhnání.
Po zkušenostech s neplatiči, chráněnými snadno zneužitelnými zákony,
zůstávají už dnes mnohé byty prázdné.
Nadměrné zvýhodňování nájemníků snižuje šance ostatních na ubytování.
V anglosaských zemích prospívá platební morálce přihlížení k referencím
z předchozího bydliště i odpor k parazitování – v krajním případě si
nájemník domluví předčasné ukončení smlouvy a odejde do menšího bytu
v levnější čtvrti.
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ZÁKLADNÍ PŘÍJEM
___________________________________________________________
PŘÍKLON
Na zaručený základní příjem má informovaná menšina okamžitý negativní
názor: utopie, zruinování země, demoralizace.
Není podstatné ,kolik, kdy a jak‘, nebo jestli vůbec. Lidské pohnutky
nejsou racionální a v demokracii běžně vítězí přání lidu nad možnostmi.
Proč je základní příjem nevyhnutelný?
Po dlouhé době, vlastně od přijetí idejí ,sociálního minima‘ na počátku
novověku přichází něco nového, velkého a lákavého.
(Dnešní záchranná síť pro kohokoli v krajní nouzi je už náznakem
základního příjmu.)
Inflace v období krize znejistí i výplaty upravovaných důchodů a různých
podpor a příspěvků, a úbytek pracovních příležitostí znemožní přihlížení
k odpracovaným rokům a vynutí si užívání paušálů.
Selžou-li všechny ostatní pokusy o překonání krize, občané se přikloní
k ještě nevyzkoušené, ale jednoduché a jasné naději.
Na změnu v postoji voličů zareagují politické strany.
Přestanou brojit proti nesmyslným nápadům a budou se předhánět
v příslibech výše plateb.
Tím se, k údivu ekonomů, otevře rychle prostor k revoluční změně.
Zaručený příjem se nezačne prosazovat v bohatších, ale spíše ve zchudlých
zemích po zavržení EU a globalizace – z touhy po základních jistotách.
ÚBYTEK PRÁCE
Nezaměstnanost mění politickou, ale nemění hospodářskou situaci země.
Důležitý je celkový výsledek – ne počet zúčastněných pracujících.
Úvahy o budoucnosti se obvykle větví vějířovitě. Občas však dojdeme
k rozbočce ve tvaru T, odkud vedou dvě protichůdné alternativy.
Buď můžeme nadále ‚bojovat‘ s nezaměstnaností a nahrazovat ubývající
užitečnou práci zbytečnými činnostmi, nebo připustit, že k provozu světa
stačí méně úsilí, a osoby osvobozené od práce v mezích možností zajistit.
Zajištění na existenční úrovni pro všechny, kteří nemohou nebo nechtějí
pracovat, nebo pro které není práce, nemusí být dražší než dnešní složitě
kalkulované a ospravedlňované příspěvky a vytváření jalových míst..
Základní příjem může být zaváděn postupně od menších plateb, ale už
od počátku by měl zahrnovat sociální a zdravotní pojištění.
Ceny všeho zvolna klesnou a ustálí se na úrovni možností rostoucího
segmentu obyvatel spoléhajících částečně nebo plně na tento příjem.
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POLITICKÉ ASPEKTY
Přispívat na masy nepracujících se příčí vžitému modelu ,něco za něco‘.
K utlumení negativních reakcí přispěje pochopení nevyhnutelného ubývání
práce. Obyvatelstvo se rozdělí do více skupin:
- V jedné budou užitečně pracující, zajišťující provoz a žádané služby.
- Ve druhé nezaměstnatelní, které už teď podporuje stát.
- Třetí skupinu vytvoří nepracující z vlastní vůle; od studentského
do důchodového věku – bez nadměrných nároků a ambicí.
- Ve čtvrté zbudu ti, kteří by chtěli pracovat, ale nemají možnost.
U nezaměstnatelných bude vystřídán pocit osobního neúspěchu pocitem
sounáležitosti s úctyhodnější skupinou nepracujících z jiných důvodů.
Další početná skupina (zvláště žen) se dočká ocenění předtím neplacené
práce – v domácnosti, při výchově dětí nebo péči o příbuzné.
Záruku nejzákladnějšího zajištění uvítají zájmové organizace, sdružující
osoby, které budou mít pro volný čas okamžité využití.
Základní příjem se stane nosným heslem (jakým bylo v minulosti třeba
všeobecné hlasovacího právo), na které se upnou naděje mnoha lidí.
Základní svobody máme, i když o ně nežádáme. Záruka zajištění nám
spadne do klína jako nadějný program vzestupu.
Součástí osobní svobody se stane i základní ekonomická svoboda.
NASTAVENÍ DŮCHODŮ
Stáří si představujeme v kulisách přítomnosti. Přispívá k tomu zavádějící
vyčíslování příjmu bez uvážení růstu cen, v období vzdáleném desítky let.
Na odpočinek půjdeme v jiných podmínkách, a naše situace nebude záležet
na dnešních výpočtech, ale na momentálním stavu země.
Důchody, oslabované opožděnými úpravami a nivelizujícím přerozdělováním, se začnou sbližovat s příjmy trvale nepracujících.
Nezaměstnaní v produktivním věku mívají větší potřeby než důchodci,
ale podpory (pohánějící je do dříve hojné práce) bývají nižší než důchody.
Platby pro všechny skupiny se časem srovnají na skromné, ale ještě
přijatelné úrovni a budou směřovat k základnímu příjmu pro všechny, kteří
nemohou, nechtějí nebo nemají možnost pracovat – v jakémkoli věku.
KOMPROMIS
Nepodmíněný základní příjem slučuje liberální model, vytvářející podmínky pro osobní vzestup a pečovatelský model zahrnující asistenci státu.
Posun k základnímu příjmu bude urychlen pokrizovým hledáním řešení,
které by nezruinovalo stát, jak hrozí u důchodů a sociálních plateb přibývajícím oprávněným osobám z odvodů ubývajících pracujících.
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Dvoustupňový model, se zajištěním na nízké úrovni pro všechny a nadstavbou ze soukromé iniciativy je demokratický a reálný.
Základní příjem uspíší odklon od tradičního modelu celoživotní práce.
Umožní osobní projekty a zájmové činnosti a zohlední práci v domácnosti.
,Právo na práci’ třeba i nevhodnou a špatně placenou, zaručoval kdysi
komunistický systém (včetně povinnosti pracovat).
Technický pokrok nám přibližuje právo nepracovat.
Tuto možnost využijí kromě nezaměstnaných ti, kteří už dnes uvažují o
předčasném důchodu, mladiství, kteří chtějí před nástupem do zaměstnání
poznat svět, nebo třeba i zájemci o podnikání k potřebné přípravě.
A nezapomeňme na nezadané, kteří budou moci užít získaný volný čas
k důkladnějšímu hledání vhodného protějšku.

PENÍZE
___________________________________________________________
INFLACE
Inflace má více aspektů a bývá různě měřena. Uváděná čísla neodpovídají
individuálním pocitům z nákupů a stoupajících životních nákladů.
Větší nebezpečí než zdražování představuje rostoucí suma odložených
peněz. Ceny zatím překotně nerostou, ale v úsporách připadá na každého
z nás v průměru několik set tisíc korun.
Inflace v období krize postihne nejvíce odpovědné a spořivé.
Ostatní si na pohyb cen (a pomaleji i příjmů) zvyknou a znehodnocování
rezerv bohatších uvítají.
V období krize nebude možné pokrýt vydaje přetíženého sociálního
systému z klesajících příjmů státu nebo z půjček ze zahraničí.
K inflaci (později) přispějí, kromě vybíraných úspor, i peníze přidávané
poněkud spornými způsoby národní bankou (str. 100).
Nařeďování měny má tři stupně; případný čtvrtý už hrozí zvratem.
1. Plíživou inflaci do 3 % ročně příliš nevnímáme.
2. Po přesažení asi 5% dochází k přeinvestování rezerv, k nákupům
realit a jiných trvalých hodnot, a k zavedení indexu inflace.
3. Inflace do 10 % si vyžádá přísnou finanční disciplínu – zejména
nepřekročení stanoveného limitu.
MĚNOVÉ VÁLKY
Rozhodnutí Německa a Francie zavést a udržovat euro souvisí od počátku
s obavami z devalvace různých národních měn v konkurenčním boji.
Skrytým posláním eura je zabránit měnovým válkám v Evropě.
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Případný návrat k záměrně oslabovaným národním měnám může být
ozdravující pro některé země nikdy však pro všechny současně. (Příkladem
může být ojedinělá devalvace koruny 1991). Spory o přijetí eura u nás jsou
bezpředmětné. Než nastane ,správný‘ čas, euro už nejspíš ztratí význam.
Důraz na exporty není zatím motivován nedostatkem tvrdých měn, ale
snahou udržovat politicky citlivou zaměstnanost. To se změní.
KLADY INFLACE
Inflace vzbuzuje obavy, ale pokud nepřesáhne kritickou mez, širokým rozložením v účincích i čase bude méně bolestivá než skokové úpravy.
Pro ústup z neudržitelné situace zůstává jediným účinným prostředkem.
Inflace obsahuje dva faktory: procento – a trend. Zodpovědně udržovaná
inflace, která ještě nevyvolává znepokojení, má řadu kladných efektů:
,Přidávání‘ peněz (uznávaným způsobem) doplňuje příjmy státu.
Častější nákupy z obav ze znehodnocení úspor stimulují výrobu.
Slábnutí měny napomáhá exportům.
Úbytek dovozů vede k otevírání místních provozů.
Nárůst cen nemovitostí oživuje stavební průmysl.
Dlouhodobé nájmy a fixní platby jsou relativně nižší.
Klesá zátěž výkupu energie z alternativních zdrojů.
Nepřiměřené sociální dávky není nutné snižovat samy ,zlevmí‘.
Splácení půjček fixovaných na delší dobu je relativně levnější.
Trend k soběstačnosti snižuje destabilizující efekt globalizace.
Ke změnám dochází nenásilně, postupně a plynule.
Nepříjemný je okles kupní síly úspor. Uvážíme-li však, že odložených
peněz je mnohem více než dostupných hodnot, jeví se vše jinak:
Nežádoucí jsou nadměrné dluhy, ale i nadměrné úspory.
Bystřejší osoby mohou inflací získat, např. přibíráním půjček a hypoték
s vyšším, ale pevným úrokem na co nejdelší dobu od neprozíravých bank,
nebo objednáváním zboží a služeb za dnešní ceny na dlouho dopředu.
SLEVY
Ceny obvykle příliš nesouvisejí s pořizovacími nebo provozními náklady.
Poskytovatelé služeb, jejichž příjem závisí na poptávce, se v období krize
ocitnou pod dvojím tlakem:
Poklesne jim obrat, a uživatelé budou hromadně žádat úlevy.
Neschopnost uhradit naráz nedoplatky zálohového systému energií povede
k nucenému ukončování odběrů. Mnozí budou odpojeni od nevytížených
telefonních a internetových sítí a budou chodit pěšky za poloprázdnými
dopravními prostředky.
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Zlevnění položek bez dalších nákladů by zpochybnilo platby ostatních.
Stojíme před otázkou: Lze očekávat v horších časech rozumné ohledy?
Práva a svobody mají nemateriální charakter. S právy bývají zaměňovány
smluvní nároky, kdy nejde o úhradu skutečných výdajů, ale o ,ušlý zisk’.
V této oblasti mohou získat podporu (a hlasy) nestandardní programy.
Tradiční levici a pravici vystřídá přístup s různým stupněm velkorysosti.
ODLOŽENÉ PENÍZE
Největší částky investují do dluhopisů bezpečných zemí nesmírně bohaté
penzijní fondy, opatrnější než příliš chamtivé banky.
O pohybech volných peněz dnes rozhodují předprogramované instrukce,
které při náznaku problému nebo možnosti zisku, přesouvají velké částky
ve vteřinách jinam – bez loajality, dlouhodobé strategie a jiných uvážení.
Obyvatelé postkomunistických zemí mají nestejné přístupy k penězům.
Někteří žijí jako dříve ,na doraz‘, někteří hromadí velké přebytky.
S obrovsku sumou odložených peněz banky trvale počítají, přestože
v nejistých časech může dojít k vlně výběrů i bez finančních problémů
z pouhé ztráty důvěry v budoucnost..
Inflaci přecházející v hyperinflaci se všemi následky známe z nedávné
historie (str. 100). Většina peněz ale byla tehdy mezi lidmi v hotovosti.
Dnes je zhruba desetkrát více peněz na účtech a v různých záznamech.
Výběry nemění situaci, jde-li jen o preventivní přesun peněz do domácího
držení. Dramatický dopad by měly až panické nákupy. V tom případě bude
regulace výše a častosti výběrů přiměřenou reakcí státu.
Nákupům za hotovost (asi 30 000 korun na osobu) ale už nepůjde zabránit.
JINÉ PENÍZE
Peníze jsou symbolické ekvivalenty hodnot. Majetkové podíly, dárkové
kupony, stravenky, žetony apod. jsou jen jinak definovaná platidla.
Lokální, rodinné nebo osobní peníze/poukázky mohou být napojené na
oficiální měnu nebo mít vlastní kurz, vázaný třeba na určité úkony.
Firemní ,peníze‘ užívají některé velké podniky.
Lokální měny zavádějí některá města a oblasti k podpoře místních aktivit.
Snahou příštích vlád bude nahrazení peněz bezhotovostními platbami.
Digitalizace by poskytla státu okamžitý přehled o stavu financí k rychlým
úpravám peněžní zásoby, směnného kurzu a úrokové míry.
Především by ale umožnila automatický odvod daně při každé transakci.
Posun k bezhotovostním platbám v budoucnu nejspíš podpoří většina
občanů, kteří nechápou, že
živou vodou žádoucího nového podnikání je právě nepodchycená hotovost.
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ÚZEMNÍ ÚSTUPKY
Menší celky, s nimiž se mohou jejich obyvatelé ztotožnit, odolávají lépe
nepříznivým podmínkám.
Loajalitu cítíme ke svému okolí. Není dost dobře přenosná jinam.
Vymezení jednotlivých zemí hranicemi (zvláště uvnitř EU) ztrácí význam.
Územní celistvost států však zůstává nedotknutelná.
Některé strategicky nebo kulturně významné příhraniční oblasti mají pro
sousední země mnohem větší hodnotu než pro její formální vlastníky.
(Ekonomické problémy mohou přimět Rusko k odprodeji Kuril Japonsku.)
Národnostně nebo jinak odlišné oblasti, které je zatím ještě možné
výhodně směnit nebo prodat, se v horších časech (někdy s pomoci zvenčí)
oddělí bez úhrady, jen na základě referend o sebeurčení.
Katalánsko, sever Itálie, Vlámsko a jiné oblasti, usilující o vyčlenění
z méně úspěšných celků, v období oslabení Evropské unie nejspíš uspějí.
Bohatství dnes vzniká ponejvíce ve velkých městech a jejich okolí.
V budoucnu začnou vznikat ,městské státy‘ s vlastními finančními systémy
a výběrem hlavních daní, které jsou podstatnějším potvrzením svrchovanosti než oficiální uznání.
VYKOŘISŤOVÁNÍ
Na úspěchy produktivního kapitalismu se napojila řada jalových profesí,
a z druhotných činností se stala pracovní náplň formálně nejvzdělanější
části populace. Přebytky této vrstvy nebývají investovány do užitečného
podnikání, ale do akcií, podílů z finančních transakcí, příjmů z pronájmů
apod. Bohatí už nevykořisťují chudé výrobními prostředky, které vyžadují
k provozu jedinečné podnikatelské úsilí.
Vykořisťován se přesunulo do nevýrobní sféry.
,Staré’ peníze, nabyté mnohaletým úsilím, bývají užívány obezřetněji než
snadné rychlé ,nové’ peníze, které vzbuzují nelibost nepoměrem úsilí a
výnosu i okázalým předváděním. Příštím terčem ,hněvu lidu’ nebudou
podnikatelé (opatřující práci), ale rodiny s dědičnými příjmy, spekulanti a
rentiéři, kteří ubírají ostatním, aniž by vytvářeli nové hodnoty.

PRÁCE
___________________________________________________________
OPTIMUM ZAMĚSTNANOSTI
Každé etnikum má jiný postoj k práci – od bytostného odporu některých
barevných etnik až po obětavost Japonců. (Číňané nejsou tak pracovití, jak
si myslíme; dost jsem jich zaměstnával. Bez dozoru se šetří.)
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Někde existují i rozdíly podle pohlaví (většinou líní muži/pilné ženy).
Velké nasazení nelze očekávat od nezkušených mladých ani vychytralých
starých. Uměle vytvářená místa mohou zastávat i nezaměstnatelní; u jalové
‚práce‘ nezáleží na tom, zda je či není vykonána.
Každá země má jinou optimální míru užitečné zaměstnanosti.
Vysoká nezaměstnanost pozvedá pracovní morálku, vysoká zaměstnanost
stěžuje výběr pracovníků a povzbuzuje přemrštěné požadavky.
Původní ‚široké‘ odbory se opíraly o početný proletariát a stávky mířily
proti továrníkům. Dnes je proletariát diplomovaný a účinné jsou jen stávky
malých skupin ve strategických pozicích – namířené proti veřejnosti.
Základem pokrizových pracovních vztahů bude respektování zkušenosti:
Méně nároků a požadavků – více pracovních i jiných příležitostí.
V praktických zemích existuje početná skupina dočasných zaměstnanců,
kteří, za přiměřené navýšení obvyklé mzdy (asi o 25%), rádi oželí běžné
nároky např. dovolenou nebo jistotu pokračování. Většinou jde o mladší
,singles‘, kteří chtějí více peněz hned a vzdálená budoucnost je nezajímá.
V období překonávání krize bude nezbytné zvýšit podíl pracovních sil
bez zátěže administrativy a dalších závazků pro zaměstnavatele.
.
PRÁCE PRO VŠECHNY
Potvrzením užitečnosti práce bývalo její zaplacení. Dnes musí být hrazena
(i v soukromém podnikání) řada zbytečných vynucovaných činností.
Pro většinu lidí není práce spontánní přirozeností.
Námitky psychologů o potřebě práce k udržení řádu, nebo dokonce lidské
důstojnosti, opomíjejí svobodu volby (a možnost neplacené práce, které je
vždy dost). Samozřejmost práce nám splývá s potřebou příjmu.
Pro osvětlení skutečného postoje k práci stačí pár otázek:
Pracovali bychom, kdyby nám přicházel plat tak jako tak?
Kolik hodin by stačilo na tutéž práci placenou v úkolu?
Ohrozilo by zrušení našeho místa něco podstatného?
Práce, bez ohledu na její užitečnost, vytváří iluzi správného uspořádání
a slouží jako regulátor rozdělování peněz při udržování fikce něco za něco.
Z potřebnosti se důraz přenáší na vyžadovanou kvalifikaci.
KONEC KULTU PRÁCE
Platy slouží stále častěji k nabývání věcí, které nepotřebujeme, ale po
kterých toužíme. Kruhovou vazbu práce/výdělek/nákup nelze prolomit,
protože souběžně s výdělky stoupají i ceny.
Prodávání osobního času jen z touhy po něčem nepodstatném nevyplývá
z uvážení, ale z nutkání.
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Věříme, že musíme více vydělávat, protože je všechno dražší.
Ve skutečnosti je všechno dražší, protože více vyděláváme.
Největší část svého života prodáváme – nerozumně a nevýhodně.
Hybnou silou civilizace se stává naplňování nadstandardních tužeb.
Jediný kultovní film o lidech, kteří vystupují ze zaměstnání, žijí skromněji, ale zajímavěji, a naplňují hodnotněji svůj život, může změnit postoj
k práci (i k rodičovství) – a spustit vlnu napodobování.
Ještě před zavedením zaručeného základního příjmu bude přibývat různě
zaměřených podpor a ustaví se postupně jiný vztah k práci:
chci / nechci pracovat – mám / nemám možnost.
ADAPTABILITA
Návyk myšlení posiluje v humanitních typech praktickou logiku, zatímco
technické typy ,zlidšťuje’.
Velké firmy dávají i na odborných místech často přednost humanitně
vzdělaným pracovníkům, kteří mívají větší přehled a schopnost vmýšlení.
Potřebné znalosti si dokážou rychle doplnit, zatímco úzce specializované
technické kádry se jen těžko adaptují.
Zaměstnavatelé obykle hledají vhodné osoby pro momentální potřebu,
místo aby vyhlíželi schopné pracovníky, kterým naleznou uplatnění.
Kampaně podporující najímání mladých či starých ignorují zkušenosti
podnikatelů: S obojími jsou problémy.
(Motivován příspěvky od státu, jsem kdysi zaměstnával obě skupiny.
Protřelí starší se svými návyky a bolístkami byli podobně neúčinní jako
nesoustředění a svéhlaví začátečníci.)
Dnešním mladým však nelze upřít, že na rozdíl od starších generací necítí
potřebu škodit. Nejsou zlí, jen lhostejní.
V proměnlivém prostředí bude adaptabilita důležitější než zkušenosti.
ROBOTIZACE
Donedávna jsme si roboty představovali jako plechové panáky.
Pak se objevily robotické vysavače a hydraulické pákostroje na výrobních
linkách, a zdálo se, že převládnou chytrá zařízení.
V blízké budoucnosti se v neprůmyslových aplikacích přece jen nejvíce
rozšíří ,panáci’ s pažemi a úchopem, pohybliví na malé základně.
Univerzální prázdné modely budou produkovány levně ve velkých sériích
a funkčnost jim zajistí až dokupované specializované programy a napojení
na ,robotický internet’.
Pracovní i osobní ,asistenti’ zaplaví překvapivě rychle svět, jako kdysi
počítače a mobily
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Výrobně zapadají mezi vozidla a informační technologii, a tyto saturované
segmenty nové příležitostí rychle využijí. (Dosavadní vývoj naznačuje,
že této oblasti budou dominovat asijské země.)
Zatímco lidstvo hrubne, robotům budou programovány zdvořilé vlastnosti.
V tramvaji (proč ne?) uvolní místo staré paní s úklonou mladý robot.
NEPRACUJÍCÍ
Původní neúčinnost: práce naplno – nedostatek, proměnily průmyslové
revoluce až na dnešní: mnoho zbytečné práce – malý přebytek.
Krize by měla zredukovat zbytečná místa, ale v první reakci na pokles
objednávek ztratí místa produktivní muži a až později ženy z kanceláří.
Účinnější skladbě personálu bude bránit tendence nadřízených najímat
na základě osobních kontaktů a propouštět v zájmu udržení svých pozic.
,Nezaměstnatelní‘ už dávno podpory pobírají. S přílivem propuštěných
však nastane nepřehledná situace.
Nepracující všeho druhu začnou splývat.
Nevraživost většiny se v horších časech zaměří na:
- nepřizpůsobivé skupiny, zneužívající trvale sociální systém,
- na viníky úpadku (politiky, finanční sektor, Evropskou unii),
- na soudržné skupiny lépe informované a připravené …
MOŽNOSTI PODNIKÁNÍ
Někteří propuštění začnou v nové situaci uvažovat o vlastním podnikání.
Při výběru zaměření bude lépe zapomenout na předchozí (neperspektivní)
obor nebo vysněný E-shop, a užít laterální myšlení (str. 152).
Množství nápadů různých možností vyhodnocujeme až ve druhém kole,
na základě proveditelnosti a vlastního vymezení např.: mám/nemám počáteční kapitál, inklinuji k výrobě nebo ke službám, chci podnikat z domova
nebo zaměstnávat, dokáži prodávat osobně nebo jen přes internet, upřednostňuji hotovost, vylučuji činnosti vyžadující certifikaci, rád bych svoji
firmu časem prodal/předal atd.
Preferujeme výnosné činnosti, které nás současně zajímají a těší.
Ke spolčování docházívá v počátcích podnikání, hlavně z nedostatku sebedůvěry. Partnerství přináší málokdy výhody převažující rizika neshod.
Prospěšné jsou kombinace, které se doplňují (technický a obchodní typ).
Studijní obory bývají příliš odborné nebo příliš obecné.
(Expert je člověk, který zná dokonale Kámasútru, ale nezná žádné ženy.)
Do budoucna chybí třeba: zařizovatelé, zjednodušovatelé, inspitátoři,
hybatelé, racionalisté, uhlazovači, zasvěcovači, propojovači, sbližovatelé,
dolaďovači, vytipovači, opatřovatelé, apod.
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(Např. zdravotní průvodce nebude sám léčit, ale nasměruje nemocné
k nejlepším odborníkům a nalezne jim nejvhodnější zdravotní zařízení.)
Nejvíce příležitostí k zajímavým, výnosným i užitečným činnostem
existuje v oblasti zatím ještě nevyplňovaných potřeb.
Nové pracovní příležitosti si můžeme sami vymyslet.

STÁŘÍ
___________________________________________________________
VLIV
Starší lidé, na rozdíl od mladších, neohrožují stát nepokoji; nelze je však
přehlížet. Jejich hlasy mají stejnou váhu, a v tísni volby nevynechají.
S přibýváním důchodců (u nás už přes 2 miliony) roste jejich volební
potenciál. Zorganizují-li je v budoucnu ,političtí podnikatelé‘ do jednoúčelového hnutí (str. 107), jejich vliv výrazně změní dnešní rozložení sil.
Jsou etnika, která na konec života odmítají myslet a živoření posledních
let přijímají jako nezvratný osud, i etnika, kde rodiče předají vše dětem,
a někdy se i sami dobrovolně ,vytrácejí’, aby nebyli přítěží.
U důchodu je důležitý příjem. Blíže problému je péče, která se dá
koupit, ale přichází i ze srdce nebo ze smyslu pro povinnost.
V minulosti umožňovalo sebeobětovaní rodičů lepší úděl potomkům.
(Také platilo, že ten ze sourozenců, který se stará o rodiče, ,zdědí grunt’.)
V některých zemích existují podnětné výjimky ze stavebních zákonů:
povolování menších přízemních ale plně soběstačných obydlí na části
pozemku za rodinným domem.
O budování moderních ,výměnků‘ je velký zájem, protože zhodnocují
nemovitosti, ať jsou či nejsou právě zapotřebí.
DŮCHODOVÝ VĚK
Při zachování stejného poměru období mládí, produktivity a stáří, řekněme
3 : 5 : 2, vyplývá z průměrného věku dožití 70 let rozdělení: 21 + 35 +14,
zatímco z 90 let: 27 + 45 + 18. (Práce do 56 resp. 72 let.)
Pro stát není tak důležité prodlužování období práce, jako
zkracování období vyplácení důchodu.
(Málo užívanou možností je místo odchodu na odpočinek naráz postupné
vyfázování formou kratších úvazků – před dosažením důchodového věku.
Vlády, které naivně počítají s pokračováním současného důchodového
systému, nakonec ještě uvítají zavedení základního příjmu, protože vyřeší
i hlavolam budoucích důchodů, alespoň na nejzákladnější úrovni.
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V případě hlubší a delší krize bude nutné rozdělovat stejné příděly všem,
jako v lístkovém systému za války (což už mělo rysy základního příjmu).
Pro další generace nebude dost práce do důchodového věku.
PROCVIČOVÁNÍ MOZKU
Cvičení těla považujeme za všelék.
K procvičování mozku doporučujeme starším osobám luštění křížovek,
které obsahují přesný návod a aktivují převážně jen paměť.
(Tvůrčím přínosem byl kdysi nápad křížení slov.)
V příštích letech lze očekávat rozvoj výnosného segmentu interaktivních
počítačových programů a nenásilných her pro starší osoby, se zaměřením
na stimulaci myšlení – v záběru jejich vzpomínek a životních zkušeností.
Vývojovým firmám (i našim) se zde otevře nový prostor příležitostí.

EKOLOGIE
___________________________________________________________
PALIVA
Záměrně šířené fámy o vyčerpání ropy jsou v rozporu s četnými novými
nálezy i účinnějšími způsoby těžby.
Nadprodukce a konkurence jiných zdrojů už nikdy nedovolí někdejší
růst cen a význam jinak většinou neproduktivních ropných zemí poklesne.
Energií všeho druhu je ve světě velký nadbytek.
Pohotový rozvoj těžby plynu a ropy z břidlic už zajistil Spojeným státům
energetickou nezávislost. Využitím čistějších paliv výrazně snížily emise,
zatímco moralizující Evropa vyčíslila svůj ekologický příspěvek vývozem
znečištění z výroby do Asie, a sama se zatížila spornými projekty alternativních zdrojů.
Využití břidlic ,spravedlivěji’ rozložených než naleziště ropy a plynu,
se nabízí na mnoha místech a snahy zabránit průzkumu ložisek slouží
jen producentům tradičních paliv. Nedostatek valut v období krize uspíší
využití těchto zdrojů energie i v některých vhodných evropských zemích.
NEGATIVNÍ HNUTÍ
Kdyby životu nebezpečná elektřina, tříštivé a nezničitelné sklo nebo
explozivní rozvody plynu byly navrženy až dnes, protesty by nepochybně
znemožnily jejich zavedení. Oheň, největší dar lidstvu, by také neprošel,
a nápad monstrózních vlaků s koridory kolejí křižujícími města a narušujícími volnou přírodu, by byl označen přímo za šílený.
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Obstrukce praktických projektů a prosazování ideologických řešení
(např. biopaliva) bývá skrytě iniciováno komerčními zájmy. ,Ochránci’ se
připojují k podsouvaným programům, protože nemají žádné vlastní.
Ekologické, odborové i feministické aktivity byly původně přínosné.
Také posuny k větší osobní svobodě byly namístě, dokud nepřerostly do
extrémů osobních práv a nároků, ohrožujících funkčnost společnosti.
Od jiných národů neočekáváme zvláštní zájem a pomoc, natož oběti
v náš prospěch; jen nerušivou koexistenci. Naše problémy nejsou jejich a
naopak. Netoužíme být světoobčany; pojí nás vztah k osobám a místům
v okruhu několika hodin jízdy. Společnost i hospodářství také nejlépe
fungují v prostoru s podobně smýšlejícími lidmi a ustálenými hodnotami.
Respektujeme ostatní země, ale necítíme k nim zvláštní závazky.
Údajný vliv na klima však, pod vlivem hysterické propagandy, vnímáme
s pocity viny a negativní tvrzení nevyvažujeme mnohými pozitivy.
(Neobydlený atol v království Tonga, kterému údajně hrozí zatopení,
jsem měl najatý od místních obyvatel, kteří ,ráj’ svých ostrovů opouštěli,
když z videí seznali, že existuje jiný svět. V Sydney jsem Polynésanky
zaměstnával; byly praktické a pracovité, ale zachovaly si i milou ženskost.
V pokročilejší civilizaci byly šťastné a o návrat vůbec nestály.)
OTEPLENÍ
Poslední velká doba ledová skončila před pouhými 12 000 lety, a oteplení
(až o 5° C) umožnilo rozkvět přírody a rozvoj civilizace.
Ke kolísání teplot přesahující dnešní hodnoty dochází (jak jednoznačně
dokládají vrty v ledovcích) i bez lidského přispění už statisíce let.
Vzestup teploty je pro většinu zemí výhodou – příjemnější podnebí,
vyšší úroda, rozšíření půdního fondu, menší spotřeba energie, více života
v mořích, snadnější přístup k nerostnému bohatství atd.
Zdůvodňování migrace námi zaviněnými klimatickými změnami připomíná
zdůvodňování situace líných etnik opakovaným zaklínadlem diskriminace.
Země, které ,uprchlíci‘ opouštějí nejsou neobyvatelné – jsou materiálně
i morálně ,vybydlené‘. Věšinou mají lepší podmínky k životu než třeba
dnes už soběstačný Izrael.
GLOBÁLNÍ OCHLAZENÍ
Ekologické lobby manipuluje veřejnost už několik desítek let hrozbami
zkázy. Vyvolávaným obavám může čelit jen jasné myšlení, a protože není
dáno všem, nezbývá než zdůrazňovat přinejmenším střet zájmů:
- Zveličování problémů je v zájmu ,ochranářského‘ průmyslu.
- Financování vědců také závisí na vyvolávání obav.
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Mnohem nebezpečnější než pozvolné oteplování by bylo prudké ochlazení.
Tato možnost je ignorována, přestože souhra cyklických výkyvů teplot,
proměnlivých aktivit Slunce nebo zastínění Země prachem z výbuchu větší
sopky může způsobit neúrodu a hladomor během jediného roku.
V posledních sto letech stoupla průměrná teplota o méně než 1° C.
Výbuch islandské sopky r. 536 způsobil pokles teploty o tři stupně a vyvolal ,velké stěhování národů‘. Indonéské sopky Tambora (1815) a Krakatoa
(1883) snížily teplotu vzdálené Evropy o více než stupeň v jediném roce.
Na rozdíl od mírného pozvolného oteplování
jednorázové ochlazení není využitelné ochranářským průmyslem..
KLIMA
Zrychlenou analogií klimatických změn je počasí, u kterého rozeznáváme
bez znepokojení: výrazné proměny, tendenci k vyrovnávání – a neklid.
Odoláme-li obvyklým vysvětlením, dospějeme k jednoduchým závěrům:
Změny teplot zůstávají v rozmezí dlouhodobých cyklů.
Kladné efekty převažují.
Lidské aktivity mají mnohem menší vliv, než slýcháme (str. 172).
Přirozené proměny prostředí se staly v dobách míru zástupným ohrožením.
Náklady na ,boj‘ s klimatickými změnami pro nejhorlivější Evropu
(řekněme 5% HDP ročně) už celkově převyšují zadlužení všech zemí unie.
Cena ekologických projektů je astronomická, při nejistém efektu.
Odkloněné peníze i schopnosti odborníků pak navíc chybí jinde.
Největší úspory v období krize nabídne omezení ,bojů’ s přírodou.
TEPLOTY V HISTORII (pro odlehčení)
Žijeme ze slunečního tepla a světla nahromaděného v rostlinách.
Období oteplení byla pro většimu lidstva a zejména pro Evropu příznivá.
Období ochlazení se vždy vyznačovala útlumem prospěšných aktivit.
Globální ochlazení urychlilo úpadek Římské říše a vyhnalo ze stepí za
Kavkazem kmeny Turkotatarů, které před sebou vytlačovaly obyvatele
míst s příznivějšími podmínkami.
Slované z oblasti kolem Dněpru a Dněstru obešli severním obloukem
Karpaty, pokračovali na západ, a Děčínskou branou vstoupili do české
kotliny. Usadili se v údolích řek, ale brzy si je podmanili avarští nájezdníci
(avri, obri), vypuzení chladem z oblasti dnešního Čečenska a Dagestánu.
Za občasné kořistnické rysy v naší populaci možná mohou avarské geny…
Temné období, dvě století bez jakékoli zmínky o dění na našem území,
skončilo až v období oteplení – oživením a nástupem Přemyslovců.
Později zpomalily vývoj Evropy ještě dvě menší doby ledové.
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Pokles teplot na počátku 15. století se shoduje s taženími hladových husitů,
a ochlazení v polovině 17. století s bídou, vymíráním a třicetiletou válkou.
Grafy cyklických změn teplot naznačují, že teplé období samo od sebe
skončí. (Potom budeme v ,boji s ochlazováním’ emise zvyšovat.)
PŘÍKLON K PŘÍRODĚ
Evropané se pod vlivem soustavné propagandy obávají ekologických katastrof a nedůvěřují věcem, kterým nerozumí (jaderná energie, genetické
manipulace, štěpení břidlic). Pragmatičtější Asiaté vidí větší nebezpečí ve
zmutovaných, rychle roznášených kapénkových infekcích.
Ekologismus klade důraz na neměnnost. Opakem přesvědčení o bezmoci
přírody (a potřeby vytvářet pro ni ideální podmínky) je vnímání spontánnosti živých forem, vyplňujících dravě každou příležitost.
Období krize budou některé rodiny (s rekreačními chalupami) přežívat
z praktických důvodů na venkově.
Návrat k přírodě neznamená jen více času venku. Volný čas je sám o sobě
návratem k přirozenému stavu, a z porozumění přírodě vyplyne po návratu
do měst i žádoucí příklon k jednoduchosti.
PREZENTAČNÍ VĚDY
Porovnáváme hospodářské údaje, ale opomíjíme vliv těžko měřitelných
vlivů, třeba stresu či spokojenosti. Bedlivě vyčíslujeme nezaměstnanost,
ale neoddělujeme smysluplnou a jalovou práci.
Ekonomie, politologie nebo i ekologie se povyšují na vědy, přestože
staví spíše na vizích svých představitelů. Přesná čísla zvyšují věrohodnost.
(Vyčíslení výhod biopaliv zainteresovanými firmami přesvědčilo ekology
o správném řešení neexistujících problémů a způsobilo obrovské škody.)
Ekologie prošla stadiem nevinnosti, s rozumnými snahami ochránit
přírodu před znečišťováním. Další generace už byly infiltrovány ochranářským průmyslem, prosazujícím nespočet zatěžujících procedur.
Ekolog (jako geolog) je vystudovaný odborník. Ekologista (jako marxista),
je přívrženec určitého světového názoru. V horších časech si veřejnost
uvědomí bytostné nepřátelství ekologistů k lidem (jako škůdcům planety).

STÁT
___________________________________________________________
RÁMEC STÁTU
V dobách ohrožení a válek býval stát smyslem národní existence.
V našich časech hlavně vybírá a přerozděluje daně a udržuje pořádek.
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Po krátkém období naděje nám stát opět splývá s pojmem ,oni’, pod nímž
si představujeme hrabivé politiky, netečné úředníky a napojené zájmy.
V našich časech, s nejrůznějšími nároky poloviny obyvatel, důležitost
státu – jako distributora všemožných plateb – opět roste.
V blízké budoucnosti ale čekají státní aparát podstatné změny. Úřední
úkony začnou přebírat automatické programy se samoobslužnými vstupy a
rozdělování peněz zařídí algoritmy s různými koeficienty.
Proměnlivé finanční možnosti lze dobře vyrovnávat poměrnými platbami.
Některé země (např. Švýcarsko) stanovují rozpočtové výdaje jako pevné
podíly z dostupných prostředků, a případné půjčky nesmí přesáhnout stanovený limit. V méně disciplinovaných státech se prostředky na údajně
nezbytné výdaje získávají vydáváním dluhopisů apod. (str. 100).
Všichni jsme spoluvlastníky jedné země, akcionáři velkého podniku,
kterému se vede někdy lépe a někdy hůře.
Politikům splývá stát s vládou a vláda s rozšiřováním vlastního vlivu.
Intelektuálům splývá stát s národem, který má smysl a poslání.
Stát opatřuje rámec, který může být v budoucnu vyplněn různými způsoby.
PŘÍKAZOVÉ NÁVYKY
Odstraňování ,zbytečného a nechtěného‘ je přirozenou lidskou tendencí.
Administrativním systémům takový mechanismus zcela chybí.
Stát, který zatěžuje občany mnoha požadavky, oslabuje svoji autoritu.
Zaznamenáváním činností jen pro potřeby evidujících úředníků trávíme
stále více času a příkazy ‚na naši ochranu‘ nás stále více omezují.
Málokdo si uvědomuje, že vrchnostenský přístup nadřízených orgánů a
příkazové návyky úřadů z minulých časů popírají i ideály demokracie:
svobodu – a rozumnost.
Hlavním posláním státu v Americe je ochrana práv jedince.
Hlavním posláním státu v Číně je dlouhodobý prospěch země.
Hlavním posláním států postižených krizí v Evropě bude tvrdší postoj
ke stoupající kriminalitě a vstřícnější postoj k potřebnému podnikání.
SOLIDARITA
Pocity sounáležitosti k vlasti, obci i širší rodině v našich časech slábnou.
Ubývající zájem o druhé, a druhých o nás, ochotně vyplňuje pečovatelský
stát, čímž je ještě urychlován odklon od vzájemné ,lidské‘ podpory.
Dobrovolnou pomoc ze srdce či z hlavy nahradila vymáhaná ,solidarita’.
Původní rozdělení na plátce daní a potřebné příjemce je nahrazováno
hybridním uspořádáním současných plátců a příjemců.
Účelem příspěvků je pomoc v krajních situacích; ne dorovnávání příjmů.
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Pracující ale už dávno nepřispívají jen na spoluobčany v opravdové nouzi.
Vylepšují situaci obrovské skupině o něco méně úspěšných s ‚nároky‘.
Špatně nastavená solidarita je jako vynucovaná loajalita ke špatné osobě.
Rozdíly v uplatnění (a někdy i ve štěstí) jsou běžnou součástí života,
ne důvodem k ochraně, s nárokem na trvalou kompenzaci.
Menšina, vytvářející užitečné hodnoty, podporuje rostoucí počet nepracujících a nezaměstnatelných, ale nese i zátěž vyrovnávacích nároků mnoha
jiných pracujících. ( ,Nároky‘ budou absorbovány základním příjmem.)

DANĚ
___________________________________________________________
VÝBĚR DANÍ
V zemích, které rozumně hospodaří, je řádné placení daní na místě. Pokud
však vlády rozdělují peníze nemoudře, je daňový odpor racionální reakcí.
Nevybrané peníze chybí v rozpočtu – ale zůstávají v zemi.
Tvrzení, že ,každému by mělo být měřeno stejně‘ je zpochybněno už třeba
progresivním ubíráním úspěšnějším. Důsledný výběr daní dočasně přidá
státu, ale postupně sníží počet zdrojů. Podnikatelé, kteří už mají vyděláno,
nemusí za zpřísňovaných podmínek pokračovat, a složitost, hrozba postihů
a danění prvních nejistých výnosů odradí od podnikání nové zájemce.
Snahy o plný výběr daní dokládají nepraktičnost politiků.
Vymýcení šedé ekonomiky by zruinovalo mnoho živností, připravilo řadu
lidí o práci a o příjem a snížilo by kvalitu života pro všechny.
I pro stát je výhodnější oželet část daní z nepodchycených výdělků než
vyplácet osobám, které se dokážou o sebe postarat, vcelku vyšší podpory.
Daňové machinace se liší od nezdaňování soukromě objednané práce,
jejímž výsledkem je vždy něco potřebného nebo chtěného.
Hotovost pak prochází společností a daň je odváděna jinak.
Bez plateb ,na ruku’ by se mnohé věci vůbec neuskutečnily. (Kdyby si
zedník v sobotu nepřivydělal, nedošlo by k prodeji zdaněných stavebnin,
ani k opravě domku chudší rodiny příliš drahou ,řádnou’ firmou.) Úspora
se rozdělí mezi příjemce a plátce, a oběma zbude víc na spotřebu s DPH.
Pokles exportů povede k zavírání velkých firem (např. automobilek) a
soběstačnost země v průběhu krize zajistí hlavně nové menší podniky. Aby
přežily, nezbude než tolerovat jejich ,nedokonalost’, jakkoli se to příčí
úředním snahám o maximalizaci příjmů, úplnost a uniformitu.
Zvláštní situace vyžadují velkorysý přístup.
V horších časech bude v zájmu státu mimořádná vstřícnost ke komukoli,
kdo zajišťuje místní potřeby, zaměstnává a sám ničeho nežádá.
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SOUBĚŽNÉ PENÍZE
Stěžejním přáním ministerstev financí všech zemí je povinný plný přechod
na elektronické platby. Vývoj tímto směrem však není nevyhnutelný.
(Úhrady, spojené pokaždé s osobou plátce, narušují i ochranu soukromí.)
Možností je více; například občasný nákup anonymních elektronických
,kreditů‘, které by při každé platbě automaticky snižovaly zůstatek o daň,
aniž by identifikovaly a admimistrativně zatěžovaly plátce či příjemce.
Ke zrušení hotovosti existuje jen jeden dobrý důvod. V případě paniky
by bylo možné ovládat peněžní toky a vyloučit ,běh na banky‘.
Digitalizace prodejních systémů umožní v budoucnu pružnější obměnu
cen i rozrůznění prodejních daní, např. mezi potřebou a luxusem (str. 40).
Daně může nahradit i automatické snižování zbytkové hodnoty platidel.
NOVÉ DANĚ
Zdanit lze v podstatě vše, co vlastníme, potřebujeme nebo po čem toužíme;
třeba dálkové cestování, přístup k informacím nebo i stav ,bez závazků‘.
(Zajímavé by bylo zpoplatnění přednosti v různých situacích.)
Jednou se dočkáme i daní z potěšení a ze vzrušení (měřené biočipy)
nebo daní z ,nezablokování‘ přístupu k oblíbeným serverům.
Primitivní snaha státu o zdanění všech transakcí povzbudí vznik nových
kryptoměn, snadnějších než bitcoin, k anonymním transakcím.
Nejužitečnějším krokem v oblasti danění je rozlišení podnikání, které
vytváří užitečné hodnoty, od ,podnikání’ (zjednodušeně) z kanceláří.
Z vlastní zkušenosti vím, že finanční úřady v rozumných zemích přistupují
mnohem shovívavěji k firmám, které produkují něco užitečného a opatřují
lidem práci, než třeba k obchodním či koncesovaným činnostem.
Rozlišování je v zájmu země, i když nemůže být oficiálně přiznáno.
JINÉ DANĚ
Daně si představujeme jako srážky z příjmů nebo přirážky u nákupů.
Na počátku devadesátých let ovládal stát všechny zdroje, rozvodné sítě
a koridory. Nabízela se jedinečná příležitost nahradit velkou část složitě
vybíraných daní jednoznačnými poplatky za transfery plynu, tepla, vody,
elektřiny, signálů apod. – podle individuální spotřeby.
Sítě, které se staly výnosnými monopoly, protože nové trasy je už téměř
nemožné prosadit po právní stránce, mohly zůstat státu, který by nás nevydíral, ale plynule nám ubíral (jako u spotřební daně na pohonné hmoty).
To, že je v zahraničí infrastruktura v soukromých rukou, neznamená, že
by ji jiné státy rády nevlastnily, kdyby měly mimořádné možnosti, o které
jsme se neuváženou privatizací připravili.
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PŘIDÁVÁNÍ PENĚZ
Pravidelné přidávání papírových i zaznamenaných peněz, přiměřené růstu
národního produktu, je normální. Národní banky však nemohou vytvářet
peníze navíc jak se jim zlíbí. Užívají způsoby, které někdy popírají smysl
rezervních bank, ale navenek jsou v pořádku.
Je-li záměrem ekonomická stimulace, hybnou silou bývá ,krytí‘ nových
peněz aktivy pochybné hodnoty – balíky směnek, dluhopisů, hypoték
apod., odkupovaných od velmi spokojených bank za plnou cenu.
Ani dorovnávání peněžní zásoby ani módní ,kvantitativní uvolňování‘
obrovských částek ale nepřidává peníze přímo do státní pokladny.
V období krize, klesnou příjmy z daní a vzrostou sociální výdaje.
Půjčky v nejistých časech příliš podraží a řešení uskromněním (snížením
všech příjmů třeba o čtvrtinu) je politicky neprůchodné.
Na platby, se kterými občané počítají, není radno sahat.
V mimořádných situacích bez jiných možností, si vlády potřebné peníze
(přes protesty rezervních bank) někdy tisknou – zprvu jen na nevyhnutelné
mandatorní výdaje; později častěji.
Německo financovalo své mimořádné válečné výdaje tištěním marek a
v roce 1923 skončilo v chaosu s hyperinflací.
Jugoslavie si dotiskovala nezbytné peníze v 80. letech a hyperinflace ji
v 90. letech rozložila ekonomicky i politicky. Argentinské vlády přidávaly
peníze, aby zabránily nepokojům a následky hyperinflace řeší dodnes.
Znehodnocení peněz přivedlo nedávno k bankrotu Venezuelu…
,Tisknutí‘ peněz k doplňování státního rozpočtu přesto nelze úplně zavrhnout. V krajní nouzi lze tímto způsobem doplňovat nedostačující daně.
Nárůst inflace ale nesmí překročit přijatelnou mez (str. 85).
MĚNOVÉ MANIPULACE
Hodnotu měn určují trhy, nájezdy zvenčí, a intervence národních bank,
které stabilizují kurzy – a s velkými objemy peněz také spekulují.
Ovlivňováním měnové strategie často vydělávají na úkor jiných platidel,
ale i vlastních občanů, např. nahromaděním deviz, jejichž cena vyvolaným
oslabením místní měny vzroste. I tak lze získávat peníze pro stát.
Nejdramatičtěji snižují hodnotu peněz devalvace.
Skokové devalvace – ke zvýšení konkurenceschopnosti – lze očekávat
v průběhu krize. Zdražují podstatně vše dovážené, ale jsou snadné a účinné
a nechápající veřejnost na ně nereaguje protesty.
Alternativa bez devalvace s důrazem na uskromnění a udržování pracovní
kázně přináší výhody až v delším čase a je reálná jen v disciplinovaných
zemích (dekáda záchrany a vzestupu kdysi ,nemocného‘ Německa).
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SETRVAČNOST
Ekonomické chování nemyslící většiny má velkou setrvačnost.
V poklidné situaci jsou příznaky budoucích problémů ignorovány a velká
část přidávaných peněz končí zase neškodně v úsporách.
K problémům dojde, jen pokud budou nadbytečné peníze použity.
Inflace ze záměru státu je méně riziková než z ,iniciativy’ vyběrců úspor.
Obavy z deflace šíří ekonomové a politici posedlí vizí trvalého růstu.
Úbytek poptávky je přirozeným důsledkem naplňování věcných potřeb
obyvatel, kteří už mají ledničky, auta a plné skříně zbytečností.
Zájmy vlád (růst a zaměstnanost) se střetávají se zájmy občanů (méně
práce za více peněz). Tento rozpor vyřeší až katarze ve druhé fázi krize.
Místo nedomyšlených snah o stimulování další nadbytečné spotřeby
začneme uvažovat o zkracování pracovní doby a o bezpečí a kvalitě života.

INTERNET
___________________________________________________________
JEDINEČNOST
Internet není srovnatelný s ničím jiným. Postupným rozšiřováním obsahu
se stal daleko největším kolektivním dílem lidstva. Nevede nás pevně jako
kniha, ani nevyhodnocuje všechny možnosti. Řítí se kupředu jako klikatý
blesk a strhává uživatele s sebou.
Kultivovanou intuicí lze dojít k užitečnému závěru, ale častěji končíme
ve slepých uličkách nepodstatného.
Mezi skutečností, uměleckým zpracováním nebo virtuální realitou nejsou
ve vnímání podstatné rozdíly. Problémem užívání sítí není údajný ,únik ze
života’, ale přejímání nabízených hotových šablon namísto zadání, která
sami iniciujeme a rozvíjíme.
Snadnost nápovědy odvádí od vlastního myšlení.
Internet byl určen k přenosu informací a až později se stal zdrojem zábavy.
Nově bude stále častěji sloužit k přenosu autentických zážitků (str. 135).
VYPÍNÁNÍ
K přibývajícím nepravdivým informacím si časem vytvoříme odolnost.
Skutečnou hrozbou je šíření pravdivých poplašných zpráv.
V extrémní situaci (nepokoje) by plošné vypnutí internetu zastavilo celou
zemi. V úvahu připadají jen zásahy do předem vybraných částí spojení.
V předvídavých státech už nejspíš působí orgány, které pod záminkou
monitorování nepravostí připravují plány blokací s cílem oddělit postradatelná soukromá napojení od částí sítí nezbytných pro funkčnost země.
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Čína, Rusko nebo oblasti islámu zavádějí vlastní systémy k omezení
nežádoucího vlivu celosvětového internetu.
Nábožensky a ideologicky citlivé státy začnou využívat k automatickému
vyhodnocování textů a censuře prostředky umělé inteligence.
Svobodomyslný Západ v extrému otevřenosti zatím přehlíží přibývající
zneužívání internetu – k nemorálním i zločinným účelům.
V příštích letech nejspíš převáží postoje uživatelů ochotných postoupit
část svých zatím téměř neomezených svobod za ochranu před přibývajícím
zneužíváním sítí a počítačovou kriminalitou.
Regulace s účastí státu budou nakonec zavedeny – ne kvůli obávaným
snahám všechny ,špehovat‘, ale aby mohl být přístup k sítím zpoplatněn a
průběžně daněn.

DEMOKRACIE
___________________________________________________________
NEDOTKNUTELNOST
Demokracie, přínosná v historickém období jednoduchosti a slušnosti,
je v dnešním složitém a oportunistickém světě už jen kulisou někdejšího
ideálu. Jediným významným aspektem jinak neúčinného a snadno zneužitelného systému zůstává záruka dalších voleb, ve kterých se
odpovědnost za (špatný) výběr zástupců přenáší na většinu občanů.
Uspořádání z víry v lepší svět pro rozumné lidi, rozpracované do nespočtu
vynucovaných příkazů, zákazů a správných postojů, připomíná strukturou
kdysi dominantní náboženství i s prvky inkvizice (stíhání nekorektností).
Klišé o demokracii, která je ,nejlepší ze všeho horšího’, brání už sto
let zvažování jakýchkoli změn.
Demokracie odolává tlakům zvenčí, ale je bezbranná proti zneužití zevnitř.
V širokém spektru možností, od rizik demokraticky zvoleného ,vůdce‘
po hrůzy přímé demokracie, se slibně rýsuje podmínečné delegovaní hlasů.
Potřeba revize systému (při zachování principů) dozrává, a krize otevře
a urychlí hledání lepšího uspořádání.
DELEGOVÁNÍ
Demokracie vznikala přirozeně v místech s vyšší úrovní rozumnosti.
Slušní lidé by respektovali demokratické principy i bez proklamací, jen
hlavou a srdcem, zatímco společenství na nižší civilizační úrovni žádná
vnucovaná ideologie nezmění. Pomineme-li výběr zástupců v městských
státech antického Řecka ,dohadováním‘, teprve novověk umožnil pořádat
volby, jichž se účastnili nestejný čas oprávnění občané na velkém území.
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V demokracii vítězí kvantita voličů nad kvalitou názorů. Dáváme hlasy
neprověřeným osobám, aby nám vládly, místo abychom svěřovali hlasy
neplaceným čestným jedincům, jejichž úsudku důvěřujeme, aby za nás
vybírali, úkolovali a dozorovali nejvhodnější profesionální správce.
Budoucí plně zabezpečené hlasování ,na dálku’ zvýší volební účast a
(později) umožní i autorizované předávání hlasů.
Zdánlivě ideální formě demokracie – přímému rozhodování občanů
referendy dnes brání (údajně) už jen jednoznačná identifikace (str. 185).
Dříve nemyslitelné se stává možným a nepředvídatelně nebezpečným!
Potřebujeme ochranu před sebou samými, před rozhodováním většiny,
neschopné domýšlet následky svých povrchních impulzů.
Nové prostředky přenosu vůle voličů ještě zvýrazní slabiny demokracie.
LIMITY
Při porovnávání různých režimů zvažujeme tři proměnné:
Ideje – funkčnost – a lidské vlastnosti.
Aniž bychom probírali všechny kombinace, cítíme, že nejpodstatnější je
funkční uspořádání, které zajistí dobré výsledky za všech okolností.
Funkčnost ale závisí také na vlastnostech, k nimž některé národy ještě
nedospěly a hned tak nedospějí.
Hypoteticky by nejlepší výsledek nejúčinněji zajistil schopný a nezištný
dočasně zvolený jedinec s velkými pravomocemi, pro kterého by bylo jeho
postavení závazkem a posláním. Existenci takové osoby s vizí, intelektem
a energií nelze vyloučit, ale i z podhoubí milionů vzejde jen málokdy.
Alternativou demokracie není jiný princip, ale jiné uspořádání.
Hlavním zájmem politiků bývá znovuzvolení, a tomu účelu slouží lépe
plané sliby a populistické projevy než nenápadná užitečná práce.
Jediný podstatný vliv na věci veřejné mají občané vždy až u dalších voleb.
Způsob hlasování, rozčlenění do různých uskupení a výběr kandidátů,
nemusí ale probíhat vůbec způsoby, které považujeme za jedině možné.
Potřeba úpravy mechanismů demokracie pro jiné časy je zřejmá; výběr
kandidátů však stále naráží na limit lidských kvalit.
V příštích letech bude pokles důležitosti politiků pokračovat.
Umělá inteligence začne přebírat drobné úřední úkony, ale také slaďovat
preference občanů z relevantních skupin (vyjádřené třeba seznamy odpovědí na množství otázek) – s reálnými možnostmi.
MENŠINOVÁ PŘÁNÍ
Demokracie zaručuje nejrůznější svobody a práva především jedincům.
Postavením rodin, skupin nebo komunit se příliš nezabývá.
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Většinové systémy, od hlasování v rámci rodiny, až k celostátním volbám,
upírají vliv druhým a dalším v pořadí, často i dlouhodobě.
Losování je rychlou a nezpochybnitelnou metodou rozdělování.
(Uvažme, oč praktičtější by byl náhodný výběr pěti podniků vylosováním
a zaslání jejich akcií bezradným občanům v kuponové privatizaci…)
Při volbě z podobných možností váháme, ať jde o partnery nebo o oběd,
a nejsme-li později spokojeni, věříme, že nevyužitá možnost byla ta pravá.
(,Měla jsem si objednat toho druhého!’)
Chtějí-li dva z třetice pokaždé k vodě, přehlasují vždy třetího, který by
raději do lesa. Užijí-li však kostku a koeficient 2:1 (1, 2, 3, 4 oproti 5, 6),
budou přání všech v dlouhodobém průměru spravedlivě zohledněná.
Počítačem generovaná čísla v jakýchkoli poměrech mohou v budoucnu
zohlednit přání menšin opomíjených většinovým uspořádáním.
HYBATELÉ
Demokracie upírá trvale vliv i málo početné skupině prozíravých osob.
Dnešní zastupování obsahuje dilema: Politik může buď prosazovat
přání většiny (zjišťované průzkumy), nebo být hybatelem věcí k lepšímu.
Prostředníkům nelze vytýkat pouhý přenos přání občanů, kteří mají právo
rozhodovat o svém osudu.
Hybatelé musí dobře myslet a chytře jednat.
Zatím většinou volíme nepříliš schopné prostředníky na místa hybatelů.
,Hybatelům‘ se daří ve všem a o politické funkce příliš nestojí, protože
chápou efekt kumulace nesouhlasu.
I kdyby rozhodovali, jak je nejlépe možné, nikdy se nezavděčí všem.
Snaživý politik, který má devadesátiprocentní podporu si postupně
znepřátelí všechny voliče, protože nespokojených deset procent bude vždy
z jiné skupiny. Dílčí nesouhlasy se hromadí – až převáží.
V politice přetrvávají méně aktivní politici, jejichž mandát není oslabován
ztracenými hlasy. Přílišná činorodost, i většinově kladná, znevýhodňuje.
Se správou věcí veřejných nebýváme spokojeni. Problémy i příležitosti
ke zlepšení nalezneme v budoucnu ve dvou oblastech:
Racionalizace existujícího systému: přináší úspory a zlepšuje účinnost.
Nápady: otevírají novou oblast výhodných možností.
MÉDIA
Většina z nás dnes absorbuje nejvíce informací z internetu. Snadná klipovitá prezentace obohacuje naše představy o světě, ale neochraňuje nás od
podsouvaných smyšlenek. V demokracii rozhodují ovlivnitelné masy.
Většina podpoří jakoukoli ‚přesvědčivou‘ prezentaci, je-li jen jediná.
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Ze dvou předložených možností ale přece jen častěji zvolí tu rozumnější.
Média nešíří informace podle důležitosti, ale podle zájmu cílové skupiny.
Potřebu velkého množství novinek lze užít k šíření žádoucích myšlenek
v zajímavém obalu. Jedinci, kteří chtějí změnit svět, časem zjistí, že přímé
napojení na média je účinnější než zdlouhavé působení v politice.
ZÚŽENÍ VÝBĚRU
Zaměstnavatelé, prodejci, ale třeba i osamělé osoby tuší, že mezi miliony
lidí musí být skvělí zaměstnanci, dychtiví zákazníci nebo ideální protějšky
– s nimiž se ale nesetkají, protože o sobě nevědějí.
Vyhledávání vedoucích pracovníků je už přece jen účinnější než párování.
Namísto výběru z nemnoha zájemců, kteří kdysi reagovali v jednom dni v
jednom městě na inzerát v novinách, pročesávají dnes agentury databáze
vhodných osob v celé zemi, včetně těch, kteří netuší, že jsou zvažováni.
(O kontakt s nabídkou se pak obvykle postará sám budoucí zaměstnavatel.)
V osobních vztazích zatím přetrvává, i při užívání internetu, primitivní
přístup s důrazem na seznamování – místo důležitějšího nalézání.
Potenciálně velmi výnosná oblast zacílení a zúžení výběru partnerů tak
zůstává v konzumním světě, který pohotově zajišťuje většinu ostatních
lidských potřeb, překvapivě zanedbána.
Více času v období krize prospěje vztahům, a nevytížení romantici, spíše
než odlidštění programátoři, snad vymyslí účinnější způsoby vyhledávání,
kombinující originální nápady se skupinovou svépomocí.

MOC
___________________________________________________________
BEZVLÁDÍ
Stát, ke kterému předchozí generace vzhlížely, dnes přežívá jako složitý
a nepružný úřední aparát – bez ambicí a iniciativ, zastrašující ojedinělými
sankcemi občany, na jejichž daních a netečnosti závisí.
Země jsou dědičným majetkem jejich rodilých obyvatel a státy, které
nařeďují počty přijímáním migrantů snižují natrvalo hodnotu ,podílů’.
K hospodářskému zlepšení dochází jen malou mírou zásluhou vlád.
Pro země závislé na exportech (jako naše) jsou rozhodující
příznivé okolnosti a příležitosti zejména v zahraničí.
V období vzestupu si může i špatná vláda přisvojit zásluhy za zlepšení.
V období poklesu padne vina i na vládu, která udělala vše, co bylo možné.
Občanská nespokojenost vychází z frustrace a zaměřuje se na označení
a potrestání údajných viníků, obvykle jedinců ve funkcích.
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Opravdu mocní ale zůstávají v ústraní a jejich jmění už není v truhlicích
peněz, ale ve skrytých záznamech, které jsou pro dav bezcenné.
‚Revoluce proletariátu‘ nabízela reálnou alternativu. Žádné znárodnění
dnes nezajistí exportní příjmy a nerovností nelze užít ani politicky, protože
ve skupině bohatých (nemovitost + podstatné úspory) je už pětina rodin.
V horších časech může nedočkavá opozice (zprava i zleva), snadněji
než kdy předtím, svrhnout a nahradit vládnoucí stranu.
V situaci, kterou nelze příliš ovlivnit se však nejspíš brzy znemožní.
V období krize bude výhodnější nebýt u moci.
ÚLOHA STÁTU
S nátlakem veřejnosti, která získala akceschopnost propojením sociálními
sítěmi, nemá stát zkušenosti.
Je-li výsledek předvídatelný, autority ustoupí.
Akční složky policie představují jen asi 1/500 počtu obyvatel a na první
pohled by se zdálo, že režim bez represivních prostředků bude bezmocný.
Přetrvání státu je však jištěno všeobecnou potřebou systému, který
pravidelně vyplácí příspěvky, podpory a důchody.
Polovina občanů má nějaký nárok a ti nejradikálnější závisejí na platbách
nejvíce. Machiavelli by dnes navrhl stabilní systém založený
na závislosti mas na pokračování stávajícího uspořádání.
Velké celky přesto zůstávají zranitelné i malými problémy, eskalovanými
emociálními reakcemi nemyslící většiny.
Organizování demonstrací ještě nedávno vyžadovalo značné úsilí a čas.
Výzvy na sítích dnes vyburcují masy během hodin a vyčíslením podpory
předem dodají váhu zamýšleným akcím.
PŘECHODNÉ VLÁDY
Parlamentní kultura upadá; od duchaplných slovních náznaků se posouvá
k nenávistnému zápolení stran všemi prostředky.
V průběhu těžko řešitelné krize se vyhrotí politická scéna ještě více.
Častěji bude zapotřebí jmenovat překlenovací vlády a jejich působnost
se protáhne z udržování funkčnosti do předčasných voleb, až k mlčenlivé
toleranci správy země po dobu výjimečné situace.
,Úřednické‘ vlády sestavené z uznávaných odborníků neusilují o znovuzvolení a nejsou oslabovány útoky opozice. Tvrzení, že bez mandátu
nemohou nic důležitého prosadit, je popřeno velkou podporou neutrálních
vlád, které vyplňují představy občanů lépe než hašteřiví politici.
V časech nouzové správy není politický program tak důležitý jako
udržování pořádku a rozumné rozdělování omezených zdrojů.
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POLITICKÉ STRANY
Několikaleté období v opozici, ideální k promýšlení budoucích možností,
bývá promarněno malicherným záškodnictvím a
noví vítězové voleb formují vlády překvapivě nepřipraveni.
Politické strany mívaly v minulosti různé představy správného uspořádání.
Když byla pochopena důležitost rovnováhy příjmů a výdajů pro funkčnost
státu, programy se začaly sbližovat.
Při hledání východisek z krize lze očekávat opět větší rozdílnost názorů.
Pravici původně vyvažovala levice. Pokud však pravice jedná populisticky
levicově, uprazdňuje svůj prostor extrémnějším iniciativám.
Postoj levicových stran bývá preventivní (předem vědí, komu co vzít).
Pravice bývá zdrženlivější a v krizových situacích realističtější.
Útlum nabídne příležitosti ,starostlivé’ levici, dokud bude z čeho brát.
Ve snaze udržet neudržitelný stav ale nebude moci označit za hlavní příčinu problémů populistický sociální stát – a tím oddálí nezbytné změny.
Nová uskupení vznikají buď shora; užitím otevřených příležitostí, nebo
zdola, při nespokojenosti s existujícím rozložením sil. Vznik politických
stran s minimální členskou základnou a jejich rychlý vzestup s podporou
marketingu je další důvod k revizi ochranných mechanismů demokracie.
Zajímavým projektem volného myšlení by bylo navržení programu pro
fiktivní stranu (bez osobních ambicí a bez napojení na existující systém)
jen pro potěšení z objevování zatím nevyužitých možností.
Stranám chybí dobré programy.
Dobrý program nepotřebuje strany.
ÚČELOVÉ STRANY
V období krize začnou vznikat uskupení zcela nového typu.
Od tradičních stran prezentujícími všepokrývající programy se budou
lišit úzkým zaměřením a specifickými požadavky – např. studentů, seniorů,
obyvatel venkova, svobodných matek, cyklistů, rozvedených otců, apod.
Demokracie nemá pojistku pro případ zvolení jednoúčelových uskupení.
Protiváhou novému trendu v parlamentu, kterému nelze formálně nic
vytknout, může být snad jen instituce ,všeobecných zájmů‘, do níž by se
transformoval senát ,osobností‘ nespojených s úzce zacílenými stranami.
NOVÉ USPOŘÁDÁNÍ
Hledání lepších aplikačních mechanismů je vzrušující širokým spektrem
novodobých možností – od veřejných soutěží, přes užití internetu, až po
zavedení koeficientů pro voliče i kandidáty, losování, mandáty o různé
délce, předávání hlasů důvěryhodným volitelům, apod.
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Propojením občanů sociálními sítěmi je demokracie jištěna bezpečněji
než kdykoli předtím, a otevření úvah o reformách ji nemůže ohrozit.
Nezbytností zůstávají pouze občasné svobodné volby ze dvou důvodů:
Umožňují voličům pomstu za zklamání v předchozím období.
Přenášejí odpovědnost za další špatný výběr na většinu.
Smyslem voleb je především odstranění těch, kteří se neosvědčili.
Reformám zatím brání posvátná nedotknutelnost demokracie, jejíž
nadčasové principy nám splývají se zastaralými aplikačními mechanismy.
Volby budou jednou připomínat vícekolové výběrové řizení, ovlivňované
z pohodlí domova. Nové uspořádání nevzejde z idealismu, ale ze
zohlednění lidské nedokonalosti a praktických uvážení.

VOLBY
___________________________________________________________
BUDOUCÍ VOLBY
Krize jsou hlubší a delší než periodické recese. Selžou-li všechny předvídatelné pokusy o zlepšení, začne veřejnost zvažovat nestandardní návrhy.
I zjevně nefunkční ideje mohou oslovit nemyslící většinu.
Nejpočetnější ‚dějinotvornou‘ třídou se stávají zadlužení a nepracující.
Zdálo by se, že krize v Evropě poškodí pravici, spojovanou se selhávajícím
kapitalismem. Ukáže ale i bezmoc levice, která se vzdala radikálních akcí
ve jménu nejpočetnějších chudých – výměnou za příslib udržování pečovatelského státu i po dobu vlády pravicové opozice.
Důležitější než výčet práv a svobod je trvale otevřená možnost výměny
osob v čele země bez nutnosti násilného převratu.
Problémy po roce 1948 nezpůsobila vláda komunistů, kterou by národ
jedno volební období unesl, ale jejich neodstranitelnost.
Nedostane-li krajní levice příležitost zformovat vládu (a zklamat), bude
nadále destabilizovat politické prostředí.
DIVERZIFIKACE PŘÁNÍ
V některých zemích jsou volby povinné. Jinde jsou navrhovány různé
koeficienty (pro rodiče, plátce daní, příjemce podpor apod.).
U nás by nejlepší výsledek přinesla povinná účast pro zaměstnavatele a
výdělečně činné – a dobrovolná pro ostatní.
Nová technologie umožní větší diverzifikaci vůle občanů.
Možné je zavedení ‚záporného‘ hlasu (k doplnění nebo místo kladného),
rozdělení hlasu na podíly, podmínečné rozhodnutí apod.
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Důležité bude přidání možnosti: spíše ano / spíše ne; nejprve pro referenda, a později i pro samotné volby.
V posledních letech dochází k ovlivňování voličů kampaněmi nepravd
a pomluv, kterému nelze dost dobře zabránit. Volební agitace se přesouvá
na sítě a agentury začínají kupčit s detailními profily voličů.
Vítězí uskupení, které rozešle nejvíce slibů na míru jednotlivým občanům.
V nepřehledné situaci bude přibývat voličů, ochotných předat své hlasy
důvěryhodným volitelům s větším rozhledem, ale bez vlastních ambicí.
Některý přinese do druhého kola pět svěřených hlasů, jiný pět set.
VOLEBNÍ KOREKCE
Praktickým doplňkem pro platnost jakýchkoli voleb či referend se může
stát požadavek podstatného výsledného rozdílu např. minimálně 5 %.
Nenáročný proces hlasování po internetu umožní uvážlivější opakování;
s odstupem, rozmyslem a s oporou znalosti předchozích výsledků.
Zabraňování hlasování bez přímé účasti (korespondenčně, na sítích nebo
prostřednictvím pověřené osoby) nelze nadále zdůvodňovat prováděcími
potížemi. Prostředky identifikace na dálku v reálném čase jsou k dispozici
a snadnější přístup by zvýšil účast a věrohodnost výsledků (str. 185).
Technický pokrok časem umožní i respektování specifických přání voličů.
Některé varianty – například postupné hlasování na základě instrukce:
‚Dojde-li k určitému výsledku, autorizuji následující krok‘ – mohou
respektovat individuální přání bez nutnosti další účasti.
Postupné upřesňování volby je v souladu s demokratickými principy.
VÝBĚR
Výběr zástupce se podobá výběru partnera: Důležitější než koho chceme,
je, koho určitě nechceme.
Otevření možnosti odvolávání, z vůle výrazné většiny, by ukončilo
cynický postoj politiků před volbami a po nich. Problémem doplňkových
voleb (i průběžné výměny) je ale nadměrná energie celostátních stran,
soustředěná krátkodobě do jediného okrsku.
Konstruktivní vyjádření nedůvěry (odvolání pouze s jasnou alternativou
náhrady) už leckde ochraňuje osoby i vlády před nedomyšleným svržením.
Schopných a současně důvěryhodných osob není mnoho.
Naštěstí ,slušní‘ zástupci nemusí být mimořádně schopní, pokud dokážou
vybrat schopné manažery (kteří zase nemusí být příkladně slušní, pokud
budou ohlídáni).
Pro zvažování nových možností bude třeba nejprve připustit, že
mechanismy demokracie nejsou neměnné.
109

REFERENDA
Snadnost neoficiálních elektronických referend povede v příštích letech
k jejich častému užívání – ke zjišťování postojů veřejnosti.
Budoucí možnost specifikace účastníků při zachování jejich anonymity
opatří i přehled názorů podle pohlaví, věku, stavu, vzdělání, apod.
Rozšíří se indikativní výlučná referenda – anonymní, avšak vyhrazená
členům různě definovaných skupin (např. řidiči, svobodné matky).
O složení parlamentu rozhodnou ‚velké‘ volby, ale další postupy mohou
být užitečně ovlivňovány zohledněním názorů relevantních skupin.
,Řádná‘ referenda musí dodržovat závaznou formu.
Vyjádření desetitisíců účastníků orientačních referend naznačí preference
milionů se zanedbatelnou statistickou chybou a může být oporou rozhodování i bez formálního ověření, pokud určitý názor získá výraznou převahu
hlasů (např. nejméně 2 : 1).

NOVÝ VZESTUP
___________________________________________________________
SVÉPOMOC
Krize osvětlí menší důležitost věcí a větší důležitost vztahů. Ke sbližování
přispěje i dostatek volného času.
Dvojice, semknuté rodiny a spřátelené komunity se budou cítit bezpečněji
a společně více ušetří i vydělají.
S celkovým posunem k soběstačnosti začne přibývat drobných činností
a akcí realizovaných svépomocí – od úprav oděvů až po stavbu obydlí.
Vysoké ceny, ztráta času a povrchnost profesionální asistence posílí trend
k samořešení pomocí odborných návodů i zkušeností jiných na internetu.
Např. se zdravotními potížemi nevyrazíme hned k lékaři, který problém
ve spěchu nepochopí, nevysvětlí nebo zveličí. Více se dozvíme ze souborů
s popisy, ilustracemi a komentáři těch, kteří stejné potíže již překonali.
Teprve potom (a jen někdy) požádáme informovaně o pomoc.
Svépomoc a samořešení sníží přílišnou závislost na drahých specialistech.
STARTOVNÍ KAPITÁL
K rozvolnění EU může dojít odpadnutím slabších zemí nebo vyčleněním
úpěšnějších, ale i z rostoucí touhy většiny zemí po změně.
Oslabení eura ani úplné opuštění společné měny by nebylo katastrofou,
jak tvrdí politici a finančníci.
Vše věcné – i lidské schopnosti – přetrvají.
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Sblížení eura s dolarem (který není ideální, ale je dominantní) by zmírnilo
rivalitu platidel a posun k volně propojenému euroatlantickému peněžnímu
systému by mohl prospět oběma stranám.
Sblížení měn a užívání angličtiny by posílilo neformální, ale důležité
propojení civilizačně blízkých celků se stejnými prioritami i potenciálními
protivníky (expandující Čína nebezpečnější než slábnoucí Rusko).
Krize otevře nové možnosti všem, ale spravedlivý začátek od nuly pro
všechny je iluzí. Zámožnější rodiny pokles kupní síly peněz nepocítí a se
jměním uchráněným (a zhodnoceným) v nemovitostech, majetkových
podílech a tvrdých měnách budou mít do období vzestupu výhodu většího
startovního kapitálu.
DŮVĚRA V POKRAČOVÁNÍ
Vzestup po krizích 20. století spočíval převážně v obnovení výroby ve
,starých‘ podnicích.
Tentokrát budou chybět celé segmenty průmyslu zlikvidované globalizací.
Po přírodních katastrofách přicházívá optimistický program obnovy.
Také budovatelské vzepětí po ukončení válek pohání víra v lepší svět.
Mezi přístupem s důvěrou a nedůvěrou ve smysl počínání je zásadní
rozdíl. Pro vzestup bude zapotřebí program vzbuzující naději.
Krize postihne evropské země různě. Ty silnější, s exportními příjmy,
se jen uskromní, slabší mohou klesnout až na úroveň nouzového stavu a
potravinových přídělů.
Živé a neživé se liší pohybem. Funkční a odstavené podniky se také liší
jen pohybem. Pud sebezáchovy nás nutí pokračovat v životě.
Ekonomika nemá pud sebezáchovy.
Živou vodou lidského snažení je víra budoucnost.
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POSTUPY

(Metodologie myšlení)
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Na počátku každého dílu znovu připomínám, že tento text není
prezentací osobních názorů, ale nabídkou témat k vlastním úvahám.

PROMÝŠLENÍ
____________________________________________________________
ZAMĚŘENÍ
Posláním myslících je zatlačovat nemyšlení – chytře.
Myšlení pro užitek má určitý cíl. Uvolněné myšlení není zúženo zadáním
ani omezeno časem a může se vydat kterýmkoli směrem.
Vnitřní svět máme na dosah, ihned a zdarma.
Při rozvíjení zadání pro zábavu často zachycujeme i využitelné možnosti,
obvykle však nepokračujeme k (pomalým) realizacím.
Myšlení pro užitek a pro potěšení se liší jen v zaměření.
Scénáře budoucnosti nejsou vždy příznivé, a nevítané závěry není snadné
předávat. Dvě století po idealistických romanticích, kteří ještě nemohli
vědět, nastupuje generace s neomezeným přístupem k informacím, která
nepotřebuje vědět. Domýšlet můžeme jen chceme-li vědět.
NEPŘÍPUSTNÝ VÝVOJ
Prozíravé státy udržují týmy specialistů, jejichž úkolem je promýšlení
nepřípustných scénářů – a možností jak je odvrátit.
Těžko však lze zabránit vývoji v souladu s demokratickými principy.
Vzestupu stran zaměřených na prosazování výhod jen pro své stoupence
zatím naštěstí chybí organizátoři leninského typu.
Etika myšlení se liší od etiky jednání. S výjimkou teologie, která rozeznává i možnost zhřešit v myšlence, se samotnému promýšlení meze
nekladou, za předpokladu, že nevhodné varianty jsou nakonec vyloučeny.
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Zvažování negativních scénářů nesnižuje náš morální kredit, stejně jako
práce se zápornými čísly neubírá cti matematikovi. Úplný výčet alternativ
je součástí procesu, který v první fázi probírá všechny možnosti.
Při promýšlení různých scénářů (např. jak zbohatnout) narazíme občas
na proveditelné, výhodné – ale neetické či přímo kriminální příležitosti.
Proces pokrývání všech možností nerozlišuje dobro a zlo.
Slušní lidé si neškodí, chrání přírodu a nepálí knihy.
Respektování dobrých mravů stabilizuje lidské životní prostředí.
IQ A MYŠLENÍ
Vlastní myšlení neznamená automaticky dobré myšlení. Zvláště ve věku
,přebírání velení’ (puberta, emancipace) převažuje impulzivní uvažování
typu: ,tohle nenávidím, bez toho nemohu být’.
Materiální cíle jsou lidsky omezené (byt, auto, oblečení).
Životní cíle by měly mít i duševní rozměr.
Obě složky jsou obsaženy v přemýšlení o zlepšení – sebe, vlastní situace,
pracovního i lidského prostředí a třeba i světa.
Duševní rozdíly nejsou příliš ovlivněny různým nasměrováním; všichni
dospíváme, něco se učíme, prožíváme lásky i zklamání, poznáváme život,
a (někdy) začínáme myslet.
Ignoranti nepokročí z místa, většina zůstane v půli cesty, a jen nemnozí
pokračují dál; promýšlejí, vymýšlejí a objevují – a přitom se baví.
Na rozdíl od inteligence, jejíž kvocient lze vyčíslit, myšlení je jedinečné
generováním nezařaditelných otázek a nápadů.
Myšlenky ,zvenčí’ s nadhledem rozumu neodmítáme, ale revidujeme.
Proces kontroly se spouští automaticky a má dvě hlavní kritéria:
Ověření pravdivosti – a možnost jiného vysvětlení.
S rostoucí důvěrou ve vlastní myšlení už není nutné zkoušet vše na vlastní
kůži. (Sigmund Freud neprožil pubertu, protože ji promyslel.)
SBLÍŽENÍ MYŠLENÍM
Máme-li před sebou list papíru, sáhneme po tužce. Uchopíme-li zbraň, láká
nás spoušť. K bezděčným reakcím dochází i mezi oběma pohlavími.
Feminismus prezentuje ženy, jak se kdy hodí; jednou zcela odlišné od
mužů, podruhé zcela stejné.
Logika, preferovaná muži, ale zase bývá příliš vzdálená lidským situacím.
Intuice mužů narůstá soužitím se ženami, racionalita žen soužitím s muži.
V neobsazeném programu uvolněného myšlení zatím ženy nevycítily
svoji příležitost, přestože myšlení, které je netechnické a fyzicky nenáročné, je jim blízké i čistou podstatou.
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Muže většinou zajímají více obecné principy, ženy spíše jednotlivosti.
Dobré myšlení prospívá oběma stranám – i jejich souladu..
DUŠEVNÍ NEZÁVISLOST
Na určité úrovni myšlení shledáme, že nepotřebujeme studium ani další
znalosti. Fakta jsou po ruce, všechno ostatní lze odvodit, a promýšlení, od
začátku do konce, je rychlé a uspokojivé. Nejde-li o úzce specializovanou
oblast, pokud řešení existuje, nalezneme ho sami.
Myšlení vede k duševní nezávislosti.
Rozvinout vlastní uvažování není tak obtížné jako potlačit špatné návyky
(nutkavé odezvy, zakořeněné názory, směšování různých aspektů apod.).
Myšlení je ustálený ‚provozní‘ stav. Tvořivost posunuje hranice.
Každý vnímá totéž trochu jinak, a i při správném postupu je výsledek
ovlivňován osobním založením. Přesto existuje společný jmenovatel.
Myšlení sjednocuje – respektováním rozumnosti.
UNIVERZALITA
Trosečník na pustém ostrově, který udržuje vrubový kalendář a přemýšlí,
nejedná ,civilizovaně’, ale kulturně.
Civilizace má smysl ve skupině. Nadstavbu kultury nosíme v sobě.
Myšlení je součástí kultury a různé civilizace k němu přistupují jinak.
Východní filozofie hledají hlubší odpovědi na stále stejné otázky; západní
pracují s množstvím nových témat. Proces uvažování je však podobný.
Myšlení, jako řemeslo ducha, užívá osvědčené postupy.
Pravidla myšlení jsou všeobecně platné – jako přírodní zákony.
Velkých ideálů a neznámých míst na mapě možností ubývá.
Řešíme s plným nasazením zástupné problémy a chybí nám vize na úrovni
podstatných programů předchozích generací.
Kultivace myšlení, jako protiklad paměťového vzdělávání, je vzletná idea
otevírající nespočet příležitostí k potěšení, osobnímu růstu, společenskému
vzestupu – i výdělku. Běžné myšlení reaguje na běžné potřeby a spěchá
vyšlapanými cestami. Volné myšlení vytváří náhodným pokrýváním různých témat postupně celkový obraz světa.
ZÁPAL
Schopnost nadchnout se novou myšlenkou, ať už pochází od kohokoli,
a vyjádřit uznání a podporu, vyžaduje pozitivní postoj a přejícnost.
V dospělosti si potěšení z mimořádných a zajímavých věcí uchovává jen
duševně čilejší menšina, kterou stále těší svět. Sklony ke hře, adaptabilita
a dychtivé objevování a zkoušení všeho nového jsou vlastnosti mládí.
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Vroucnost je působivější než krása a okouzluje v každém věku.
K nemnoha výhodám mládí patří možnost vidět a pochopit vše poprvé.
Myšlení nám otevírá oči podruhé.
OBJEKTIVITA
U myšlení pro potěšení bývá cesta důležitější než cíl a případné zkreslerní
subjektivním přístupem nevadí.
Jestliže téma prozkoumáváme důkladněji, je na místě objektivita.
Na závěry mají vliv osobní tendence:
sklony ke zjednodušování / ubírání – nebo přidávání
racionální – nebo emocionální přístup
hledání souladu – nebo zdůrazňování rozporů.
Neúplnou představu lze domyslet jako neúplný náčrt zatímco u lineárního
vybavování hrozí přerušení v důsledku občas chybějících informací.
Odpovědná povolání (např. medicínu) dnes zastávají převážně paměťově
vzdělaní jedinci, kteří místo celkového náhledu zběžně napojují jednotlivé
znalosti. Od užívání celostního přístupu je odvádí i linearita záznamů.
Paměť nabízí pro podobné situace podrobné, ale stále stejné návody.
Inteligence aplikuje nashromážděné vědomosti.
Myšlení zvažuje každý případ zvlášť – bez omezení konvencemi.
MODELOVÁNÍ
Přes velkou rozmanitost lidského jednání se v běžných situacích opakuje
jen nemnoho mechanických vazeb (tah, tlak, odpor, znásobení převodem,
stupně volnosti, transformace, jištění, tření, setrvačnost, vyvažování atd.).
I zdánlivě složité situace lze vyřešit nemnoha základními způsoby
(udělat, nalézt, získat, spojit se, ovlivnit).
Jednoduchost je spontánní lidská tendence. Jednoduché je i jasné a čisté.
Množství věcí, které vlastníme, přesahuje naše potřeby a množství
nezpracovaných podnětů, přesahuje čas, který nám zbývá.
Věci je možné hromadit jen tak, jak jsou.
Myšlenky lze koncentrovat do obecnějších závěrů.
V modelových představách se zabýváme hledáním příčinných souvislostí
(funkčnost, diagnóza) a potom navrhováním postupů (řešení, náprava) tak,
aby přechod do žádoucího stavu byl rychlý a úsporný.
Sledujeme-li reakce svého těla i mysli, vytváříme si postupně detailní
představu vlastní osoby; svých předností, nedostatků i zvláštností.
Nadhled nám pak dovoluje zasazovat do různých situací zkusmo funkční
model sebe sama.
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ROZHODOVÁNÍ
___________________________________________________________
PŘÍSTUP
Kontrolní myšlení zachycuje odchylky od uznávaných vzorů.
Skepse zpochybňuje celek od samého počátku.
Kritické myšlení zkoumá smysl spíše než jednotlivosti.
Velký koncept může být znehodnocen jediným slabým místem.
Nezvažujeme jen správnost, ale také vhodnost – a jiné možnosti.
Pochopení světa a našeho dočasného místa v něm nám pomáhá zvládat
s nadhledem situace, které nezbývá než přijmout.
Nechat za sebou ztráty a pokračovat bývá emocionálně těžší než usilovat o
nápravu, a předstírat, že nezměnitelné je k něčemu dobré, připomíná snahy
ženatých přesvědčovat svobodné o výhodách manželství.
(K manželství jsou jen dva dobré důvody: peníze a děti. Muži mají
většinou trochu peněz a ženy trochu dětí.)
V bezvýchodných situacích nabízí uvolněné myšlení únik z reality do
paralelního světa fantazie, obohacovaného každou další návštěvou.
Zklamání ze soužití přivádí některé muže k myšlení (Sokrates), a četnější
ženy k tajům ezoteriky.
ZOBECŇOVÁNÍ
Absolutní závěry náleží do exaktních věd. Popření možnosti předjímání je
však stejně alibisticky puristické jako nemožnost označit tygra za hrozbu,
protože nelze zcela vyloučit existenci hodného exempláře.
V omezeném čase života se nemůžeme zabývat možnostmi, odporujícími
většinovým zkušenostem.
Zprůměrňované závěry z mnoha jednotlivých případů jsou spolehlivější
oporou než ojedinělé situace, kterými procházejí velké skupiny.
Epizody osob se odvíjejí rychle; osudy národů mají velkou setrvačnost.
Ani vyhodnocení všech informací ale obvykle nestačí k jednoznačnému
závěru. Kdybychom se nerozhodovali pohotově na základě zkušeností a
pravděpodobnosti svět by se zastavil.
Praktické myšlení pokračuje hlavním směrem, při vědomí nedokonalosti
procesu a možnosti výjimek.
Z množství podobných jevů zobecňujeme, často bezděčně, indukcí, která
je blízká syntéze (dedukce zase analýze).
Indukce posouvá usuzování kupředu, dedukce jen odvozuje a objasňuje.
Dnešní tendence relativizovat (selektivně zdůvodňovat) brání zobecňování,
které je nedokonalým, ale praktickým základem běžného rozhodování.
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PROJEKTY
Zadání, ke kterým se vracíme a která postupně rozvíjíme se formují do
tematických celků a osobních ,projektů’.
Námětem může být cokoli: kniha, dítě, nalezení životního partnera, výcvik
psa, technické řešení, kariéra, zbohatnutí…
Nejsnazším programem s praktickým přínosem je probírání známého a
zachycování opominutého.
Další příležitosti nabízí vývoj, na který většina reaguje opožděně.
Vydělat lze na zlepšení i zhoršení; na růstu i pádu; důležitá je změna.
Největší potenciál představuje oblast budoucích možností a potřeb.
MYŠLENKY A PROŽITKY
Pohrávat si s osobními projekty jen hlavou, bez prožitku srdcem, nestačí.
Volné myšlení je ozvláštěno dychtěním po poznání, neurčitým očekáváním
příštího, i potěšením z dosaženého.
Pocity přecházejí v myšlenky snadněji než naopak.
G. B. Shaw tvořil mozkem, skvěle, ale schematicky. William Shakespeare
tvořil z nitra, bez dalších kalkulací. Pocity mohou být vyjádřeny slovy.
Myšlení ve slovech ale těžko naroubujeme cit.
Rozumový typ vyhledává funkční možnosti.
Intuitivně-rozumový typ ‚zaměřuje‘ myšlení intuicí.
Intuitivní typ naslouchá intuici (a rozumem ji dodatečně zdůvodňuje).
INFORMOVANOST
Dobrovolná dohoda, kterou je smlouva i obchod, předpokládá výhodnost
pro obě strany. To ale platí jen při stejné informovanosti.
Většinu informací lze dnes poměrně snadno a rychle dohledat.
Jen nemnohé údaje jsou tajné, nebo nesmí být užity (vnitřní informace).
I v této příručce je řada využitelných informací a náznaků.
Někdy lze průběh změn předvídat z dlouhodobých ukazatelů, někdy nás
mohou upozornit opačné signály (jako kdysi popírání měnové reformy),
nebo drobné změny v jednání zasvěcených osob.
O načasování případného propadu eura nerozhodnou politici, ale velké
banky v nejpříznivějším okamžiku (až vyvedou nenápadně vlastní kapitál
do bezpečí pevnějších měn a solidních investic).
Když dolar stoupá, normálně proti němu klesá euro – i ostatní měny.
Až začne stoupat americký dolar, ale tentokrát začnou stoupat i měny
nespojené s eurem – australský a kanadský dolar, švýcarský frank, libra
(a drahé kovy) budeme mít výhodu informovanosti a ještě trochu času.
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LOGIKA
___________________________________________________________
PRAKTICKÁ LOGIKA
Logika v původním pojetí pokrývala spíše přesné vyjadřování myšlenek.
Formálně správné logické postupy už dlouho zvládají počítače, ale jejich
závěry nerozlišují vhodné / nevhodné.
Mozek je primárně nástroj na sociální vztahy a praktické usuzování
zahrnující i použitelnost a přiměřenost, ne na logiku.
K posouzení rozumné míry slouží srovnání s podobnou situací jinde, třeba
rozdíly v ,lidských‘ údajích (3 návštěvy lékaře ročně v Anglii – 11 u nás).
Statistiky jsou vůbec zajímavou oblastí k domýšlení. Například nižší
věk dožití na místech s těžkým průmyslem přičítáme škodlivému prostředí,
i když hlavním důvodem mohou být nezdravé návyky drsnějších obyvatel.
Existuje-li více vysvětlení jednodušší bývá pravděpodobnější.
Exaktní logiku nelze aplikovat na situace s mnoha proměnlivými prvky.
Člověk je složitý a nelogický; to však neznamená, že pro každou situaci
neexistuje nějaké optimum (třeba i menší zlo).
U rozvinutějších úvah se však i malé odchylky násobí v každém kole.
Logika je pomocný mechanismus, ne náhrada myšlení.
Jako opora duševních procesů není logika bezpečná ani tvořivá.
SELEKTIVNÍ LOGIKA
Nenápadným pozměňováním detailů a přesouváním důrazů lze v několika
,logických’ krocích zdůvodnit a prokázat cokoli – i pravý opak.
Selektivní logika je nejúčinnějším nástrojem demagogie.
Navenek správný postup lze užít i k manipulaci, například omezováním
odpovědí na pouhé ano/ne. (Protřelí manipulátoři nabízejí výběr ze dvou
možností, ale místo ano či ne užívají tak či tak – obojí ve svůj prospěch.)
Podstatou manipulace je předvídání reakcí druhých a příprava cesty,
kterou se pak, z nezbytnosti nebo kvůli výhodám, sami vydají.
Manipulace se netýká jen osob. Celé národy lze manipulovat nepravdivou
prezentací minulosti, současného stavu i nereálným příslibem budoucnosti.
KLADNÁ MANIPULACE
Předpokládáme, že vychytralí jedinci manipulují slabší osoby ke svému
prospěchu. Ve skutečnosti je kladná manipulace ,pro dobro druhých‘
častější; jak ze strany osob v silnějším postavení (rodiče), tak ze strany
rozumnějších, kteří se snaží pomoci.
Opakem otevřené mysli jsou zakořeněné názory a předsudky.
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Setkáme-li se s novým člověkem, většinou brzy rozeznáme, čím zbytečně
ztrácí a nejspíš bude (nevěda) ztrácet po zbytek života.
Dilema říci nebo neříci řeší rodiče, partneři i přátelé ovlivnění rčením
o nepoučitelnosti druhých, stále častěji ‚po americku‘ nevměšováním.
Kdo čerpá vnitřní sílu z myšlení, neváhá promluvit; váhá jen ‚jak’.
Rady narážejí; méně konfliktní jsou chytré otázky.
Odpověď není důležitá; stačí, když si druhý odpoví sám – vnitřně.
OVLIVŇOVÁNÍ
Demagogie pozměňuje skutečnost přesvědčivými frázemi a pokřivenými
výklady. Nemyslící podpoří vše, co je v souladu s jejich představami a
přáními a navenek zdůvodněné.
Demokracie nemůže čelit populismu a hlouposti, aniž by popřela svoji
podstatu rovnosti názorů. Opravňuje nás chybovat ke své škodě i zastávat
zdánlivě správné postoje, které škodí (například zastírání problémů politickou korektností nebo pasivní pacifismus).
Manipulace veřejného mínění je nejběžnější v politice (přesouvání problémů na komise, nečinnost pod záminkou důkladnosti, odkládání nevítaných rozhodnutí do volebního období opozice, salámová metoda nenápadných změn nebo vypouštění fám, ovlivňujících veřejné mínění).
Přemýšliví jedinci mohou obsáhnout i přesáhnout ostatní. Mají tak větší
odpovědnost za objasňování skutečnosti.
Myšlení zavazuje.
PŘÍČINNOST
Příčinné spojení má kromě následnosti i důvod. Vyšší organizace čehokoli
nespočívá ve složitějším uspořádání, ale v návaznosti.
Upustíme-li bednu hodinek, bude obsah ještě složitější; rozpadem vazeb
však pozbude smysl.
Hodinky mohou posloužit i jako příklad zdánlivé složitosti, která je však
(na rozdíl od lidských vztahů) přehledná, protože součásti na sebe navazují
předvídatelně, krok za krokem.
Myšlenky propojené jako příčiny a následky mají podobnou strukturu.
V lidské povaze je očekávat ve všem určitý řád, a hledat vysvětlení i
pro nahodilé události.
Slabinou kauzality je snadnost řetězení logických vazeb do nových celků
– dodatečně. V našem světě, na rozdíl od jasného řádu přírody, převládají
iluze a mýty (zlaté české ručičky) nebo všeobecně přijímaná zdůvodnění
(čtyřicet let komunismu).
Myšlení respektuje logiku, ale rozlišuje i hlavní a vedlejší.
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POROVNÁVÁNÍ
Vědomě i nevědomě všichni stále ,bodujeme’ – osoby, věci i situace.
Vyhodnocování na základě pocitů, zkušeností a pravděpodobnosti není
objektivní, ale je rychlé, nápomocné – a většinou správné.
(Nápověda intuice určuje obvykle jen kladný či záporný postoj).
Bodování větší skupinou je spolehlivé, jde-li o aspekty blízké hodnotícím.
Vzhled třeba nejlépe posoudí stejná věková skupina opačného pohlaví.
Známky ve škole, hodnosti v armádě nebo výsledky ve sportu stvrzují
umístění i formálně.
Těžko vyčíslitelné osobní kvality druhých zařazujeme
,nad’ nebo ,pod’ pomyslný průměr, nebo ,před’ a ,za’ sebe.
Hodnocení neponižuje ani nepovyšuje, zdůrazníme-li nesrovnatelnost.
Vzhled, vyšší věk i osobní nedostatky (kromě špatného charakteru) lze
kompenzovat jinými kvalitami.
Vlastní hodnotu poměřujeme těmi, kteří nás přijmou a které přijmeme,
a kteří nás odmítnou a které odmítneme.
Pohledný muž v páru s chytrou ženou dokládá, že civilizace funguje.
SOUNÁLEŽITOST
Myšlení přináší výhody hlavně jedincům.
Společnost je stabilizována spíše tradicemi nemyšlení.
Bez myšlení opakujeme návyky i názory a marníme čas života.
Řeč byla douho pouhým nástrojem komunikace; až v 19. století se od
mateřského jazyka počala odvozovat národní identita.
(Nejryzejší Slované jsou Ukrajinci a Poláci. My jsme z poloviny Slované a
z třetiny Germáni.)
V novém světě přestává být jazyk indikátorem sounáležitosti.
Stejné socio-ekonomické a profesní skupiny kdekoli ve světě mají blíže
k sobě než k většině, s níž sdílejí zemi a jazyk – ne však postoje, priority,
hodnoty, a životní úroveň a styl.
Sounáležitost z podobného vidění světa existuje i ve skupině spřízněné
myšlením; s racionálním, ale vlídným postojem k životu.
Technická a humanitní zaměření se dnes prolínají.
Např. medicína je stále více přístrojová, zatímco citlivé lidské vlastnosti
přebírají uživateli přátelské stroje.
Nápomocnější je rozdělení na obory vyžadující mimořádnou paměť bez
větší potřeby myšlení (přírodní vědy, práva) a na specializace vyžadující
originální myšlení bez větších nároků na paměť (umění, konstrukce).
,Sounáležitost‘ paměťových typů formuje dnešní západní svět, který
nabývá na objemu, ale ztrácí na účinnosti.
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VĚDA
___________________________________________________________
BÁDÁNÍ
Přírodní vědy bývaly zálibou zabezpečené elity s nadhledem a odstupem.
Soudobí vědci, přežívající v prostředí publikací, konferencí a grantů se
přizpůsobují společenské poptávce a zneklidňují veřejnost hrozbami, před
kterými ji pak ,chrání‘. (Kdo nestraší, není vědec!)
Např. vědec sociolog neodolá, a na téma kultivace myšlení prohlásí:
‚Kdyby si všichni zlepšili myšlení, přibylo by géniů, ale i kriminální živly
by mohly být nebezpečnější!‘ (Spojením ,mohlo by‘ začíná manipulace.)
Média pak ten výrok ještě posunou v titulku: Myšlení ohrožuje společnost!
Financování vědy spojujeme s budoucím úspěchem země.
Investice do výzkumu (u nás) ale málokdy vedou k novým technologiím;
častěji naopak technický pokrok otevírá nová pole působnosti vědě.
Stát usiluje o systematické uspořádání vědeckých oborů, každý se svým
ústavem a s vedením podle hierarchie titulů, místo aby přímo podporoval
výjimečné osobnosti se zajímavými projekty.
Nejrůznější ‚úkoly k řešení‘ mohou dnes vyhlašovat firmy, instituce,
nebo i soukromé osoby, formou soutěží o větší částky.
(Tvůrčí typy si často nedokážou vymezit vlastní smysluplné cíle.)
Malou soutěž může vyhlásit podnikatel se zařízenou továrnou, který
hledá výrobní program; velkou soutěž třeba hnutí usilující o uzpůsobení
demokracie lidské nedokonalosti vystavované novodobým pokušením.
PŘESVĚDČIVOST
Myšlení rodičů není přímo přenosné na potomky. Působí jen vytvářením
prostředí, které povzbuzuje klidnou rozumnost a vlastní uvažování.
Pro rodiče může být uspokojivé i předávání rodinných tradic (návaznost
profesí, pohled na svět, nebo třeba zájem o umění, techniku či sport).
Kdysi populární teorie dědičnosti nabytých vlastností dnes může sloužit
už jen jako příklad nepodložené přesvědčivosti:
Biolog J.B.Lamarck vysvětloval vývoj druhů ,logicky’ přenosem nabytých
vlastností. (Žirafám se prodlužují krky, aby dosáhly do korun stromů.)
Navenek přesvědčivé názory přejímáme bez pochybností.
Až později domyslel Darwin, že exempláře narozené náhodně vyšší, mají
větší šanci přežít a předat své geny dál.
Zda vycítil Darwin nedostatky předchozí teorie a vydal se pro důkaz do
přírody nebo odvodil své závěry ze studia přírody, není podstatné.
Opravdový vědec vymyšlené odzkouší a vypozorované domyslí.
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ŠÍŘENÍ MYŠLENEK
Myšlenka může být poškozena spojením s autorem, který je neznámý,
nebo příliš známý, ještě mladý nebo už starý, nemá ,správné’ odborné
vzdělání, je domácího nebo cizího původu, nebo dokonce emigrant.
Sebelepší myšlenka se stává nepřijatelnou pochází-li z nevhodného zdroje.
Např. s návrhem Za stejný čas stejnou mzdu výhodnějším pro ženy než
za zpochybnitelnou ,stejnou práci’ nemůže přijít muž.
Pokud nám záleží na rozšíření myšlenky více než na ocenění, můžeme ji
veřejnosti nenápadně podsunout nebo vypustit do světa anonymně.
Dobrá myšlenka ,bez autora’ je ochotně přijímána všemi za vlastní.
RUTINA
Cílem užitkového myšlení bývá přínos nebo příjem.
Rekreační myšlení má hodnotu v samotném procesu.
V obou případech ale uvažujeme podobně – ve dvou fázích:
1) myšlenka, otázka, možnost (Něčeho bych se napil.)
2) řešení, výběr, upřesnění (Teď večer raději čaje.)
Pokud nám naskočí jen ,Udělám si čaj’, jde o rutinu.
Rutinní procedury jsou (po osvojení) prováděny automaticky.
Řídí-li nás ,autopilot’, nevnímáme akci, vlastní existenci, ani čas.
TVŮRČÍ SCHOPNOSTI
Jedinci se zvláštními schopnostmi byli už v dávné minulosti osvobozováni
od existenčních starostí (vrchností nebo církví), aby mohli rozvíjet umění,
písemnictví, filozofii a později i vědy (G. Mendel).
Elita zajištěných nám tak zanechala významné duševní bohatství.
Jedinců, kteří nemusí pracovat, v našich časech přibývá, ale osvobození od
povinností a volný čas už nejsou pociťovány jako příležitost i závazek.
Tvořivost není automaticky kladná. Může produkovat šílené vynálezy
nebo zarážející kýče. Originalita nezaručuje kvalitu ani vhodnost.
Slabinou tvůrčího přístupu bývá upřednostňování vlastní originality před
již známými, a nakonec lepšími, možnostmi.
Tvůrčí proces má své pověry; předpokládá se třeba, že kopie nemůže
být lepší než originál. Ale právě při myšlení přejímáme pokročilé závěry
jiných, a ze základny existujícího postupujeme dál.
Také umělecká a komerční hlediska nemusí stát proti sobě. Obě složky
obsahuje například architektura. Důraz už není kladen na estetiku (formu),
ani na funkčnost (účel), ale na působivost (překvapení, nápad).
Tvůrčí schopnosti souvisejí s vlastní iniciativou. Kdo od dětství nekreslil či
nemontoval, nebude dobrým malířem nebo inženýrem a nezmění svět.
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Nejcennější trvalé znalosti získáme vlastním zvídavým objevováním.
Umění respektuje autory. Myšlenky se stávají obecným majetkem.
Je krásné mít poslání a nevědět jaké.

PŘESVĚDČENÍ
___________________________________________________________
VÍRA
I racionálně založení lidé by přijali nadpřirozené vysvětlení světa, kdyby
alespoň jednou zakusili něco zcela nevysvětlitelného. Jediný malý zázrak,
a vše by se změnilo (a zjednodušilo) a život by dostal vyšší smysl.
Racionalita není k víře nepřátelská spíše – zatím – váhavá.
Přesvědčení povýšené nad myšlení bývá destruktivní, ať jde o církevní
dogma nebo ideologickou doktrínu (inkvizice, kulturní revoluce v Číně).
Vzepětí islámu s přísnými archaickými pravidly a nenávistí k jinakosti
připomíná agresivní horlivost našich husitů. Islám neprošel revizemi jako
křesťanství, které doplnilo tvrdý Starý zákon mírnějším Novým.
Když byla západní náboženství znejištěna osvícenstvím, potřebu věřit
vyplnilo vlastenectví – vírou v národ.
Ideály, pro něž se předchozí generace obětují, bývají dalším pokolením
lhostejné. (Nad dnešním ,bojem‘ s přirozenými proměnami klimatu budou
naši potomci nejpíš potřásat nechápavě hlavou.)
Víra a myšlení se nevylučují. K víře se uchylujeme častěji v bezradnosti
a nouzi. Je nenáročná, nadějná a zklidňuje.
Nefunkčnost obvyklých řešení posiluje víru v neobvyklé možnosti.
Myšlení i víra vyplňují jiným způsobem prostor chybějících vysvětlení.
Převažuje-li jedna složka, zbývá méně prostoru pro druhou.
Věda staví na víře v rozum, ekonomie na víře v růst.
Základem západní civilizace je víra v soužití a spolupráci.
Hybnou silou našeho snažení je naděje.
Víra dává pocit naděje. Myšlení nabízí program.
NÁBOŽENSTVÍ
Jsme stále křesťanská země; ne zbožností, ale respektováním křesťanských
principů rozumnosti a slušnosti.
Západní církve mohou přistupovat ke svému poslání dvěma způsoby:
Podbízet se masám nebo udržovat vysokou úroveň a být ,elitním klubem‘.
Původní výčet sedmi kardinálních hříchů (a opaků):
pýcha/skromnost, lakomství/štědrost, závist/přejícnost, hněv/mírnost,
smilstvo/cudnost, nestřídmost/uměřenost, lenost/činorodost,
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může být doplněn novodobými hříchy jako:
kořistnictví, zatvrzelost, předstírání, zneužívání, bezohlednost, atd.
a žádoucími reakcemi: zpytování svědomí, účinná lítost, změna smýšlení,
předsevzetí nepokračovat, podpora, náprava, odpuštění apod.
Namísto zpovědi užíváme drahou psychoterapií nebo pochybný ,koučink‘.
Možnost diskrétní promluvy s chápající, moudrou osobou a uzavření
problémů jednou provždy rozhřešením není dost nabízena ani využívána.
Křesťané ,komunikují‘ s Bohem prostřednictvím církve, muslimové a
židé větší měrou přímo. Islám se dědí po otci, židovství veseleji po matce.
Pokročilé rozbory DNA dnes umožňují rozeznat i příslušnost k určité
náboženské skupině, pokud v ní docházelo po mnohé generace k míšení
převážně jen mezi ,svými‘. Tento vývoj je vzrušující, ale i nebezpečný.
Někdy je lépe nevědět.
PROTESTANTSKÁ ETIKA
‚Stará‘ náboženství vycházejí z dávných situací a zdůrazňují poslušnost.
Mladší verze už obsahují i relevantnější návody.
Vlna reformních učení přinesla důležitou změnu postoje k práci a zisku.
Místo motliteb a přijímání údělu byla posvěcena přičinlivost, a výdělečná
činnost přestala být ‚zištným plahočením‘ a stala se dokladem požehnání.
Protestantská etika zdůrazňuje zdrženlivost a rozumnost.
Úspornost umožnila hromadění kapitálu k podnikání, zprvu hlavně výrobnímu, a kapacita pro víru se transformovala ve ‚víru‘ v činorodou práci.
Země s protestanskou etikou (Británie, Holandsko, Německo, Austrálie,
Skandinávie, USA atd.) jsou vcelku úspěšnější než země katolické.
Racionalita, střídmost a spolehlivost mají hodnotu i bez složky víry.
Protestantské celky se vyznačují odporem ke zbytečné složitosti a byrokracii, příklonem k soběstačnosti a respektováním přiměřené míry zisku.
VÍRA V DEMOKRACII
Křesťanství vneslo do primitivního světa prvky civilizace (ohleduplnost)
i náznaky lepšího budoucího uspořádání (rovnost, alespoň před Bohem,
a úctu k ženám). Až do přelomu dvacátého století byla zbožnost nezpochybnitelným základem společnosti; potom začala zrychleně ubývat.
Nedošlo k velkému střetu myšlenek – svět pokročil dál a náboženství se
transformovalo z dominantní doktríny jen v otevřenou nabídku k uvážení.
Novým jednotícím prvkem se stala nezpochybnitelná víra v demokracii.
Kdybychom demokracii neměli, usilovali bychom o ni v naději, že vyřeší
všechny naše problémy. Jako náboženství vybledlo a zůstala morálka,
může z dnešního vzývání demokracie jednou zůstat jen respekt pro druhé.
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Demokratické principy (rovnoprávnost a různé svobody) jsou v civilizovaných zemích už tak vžité, že nevyžadují zvláštní zdůrazňování.
Křesťanství i demokracie splnily své historické poslání.

PREZENTACE
___________________________________________________________
STYLIZACE
Každý máme tři podoby a stále častěji se ‚hrajeme’.
1) jak se vidíme, 2) jak chceme být viděni, 3) jak jsme viděni.
Muži se obvykle stylizují do typů, kterými by si přáli být, ženy do typů,
od kterých si slibují větší zájem (od diblíka po femme fatale).
Většina mužů věří, že jsou skvělí řidiči a milovníci, a většina žen, že
jsou chytré a citlivé a mají umělecké nadání a smysl pro humor.
Ať už zastáváme skeptické nebo idealistické postoje, je dobré být tím,
za koho jsme považováni i za koho se sami považujeme.
Na rozdíl od majetku, vzhledu, výkonů, postavení, ale třeba i paměti
není myšlení navenek rozeznatelné. Předvádíme-li se, znehodnocujeme
hlavní výhodu myšlení – jeho nepostřehnutelnost pro většinu druhých.
PARADOX VÝHODNOSTI
Formu a obsah vnímají obě pohlaví rozdílně. Originální postřehy ocení
vcelku praktičtější muži; prezentace působí více na společenštější ženy.
Vrozené vlastnosti jako vciťování nebo vstřícnost sílí užíváním.
Do pocitů se můžeme vmyslet, ale do myšlení se nemůžeme vcítit.
Existují ,bubliny’ soukromého myšlení, ale náhled do svého pojetí života
odkrýváme každou větou. Bystřejší okolí rychle rozezná hloubku i šiřku
záběru i elegantní úspornost vyjadřování – a přijme nás za své.
Jako může krása zastřít chybějící libido, může působivá prezentace
překrýt chybějící myšlenkový obsah, ale jen načas.
Efekt myšlenek závisí i na úrovni příjemců. Postřehy a hypotetické úvahy,
které nadchnou pokročilejší, vyvolávají u ostatních rozpaky.
Myšlení bývá přisuzováno paměťovým typům v profesích, kde stačí
procedurální inteligence – naplňování očekávání a udržování obvyklého.
Mezi nemyslícími, kterým naskakují okamžitě hotové názory, nemá
přemýšlivý jedinec rovnou šanci.
Důkladné uvažování není výhodou ani v konfrontacích a v situacích bez
pravidel, kde vítězí průraznost.
Rychlí hloupí porážejí pomalejší chytré, ale jen na krátké tratě.
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Zdálo by se, že jednodušší osoby kontaktem s duševně pokročilejšími
jedinci získávají. S náročnějšími myšlenkami si ale mnozí nevědějí rady.
Nabízíme-li více, než mohou druzí obsáhnout, nabízíme méně.
REPUTACE
Dobré jméno přináší výhody, ať jde o značkové zboží, proslulou osobnost
či uznávanou zemi. V minulosti vytvářely reputaci dlouhodobé výsledky.
Dnes může neznámá firma nebo osoba zaujmout jedinou nápaditou akcí.
Značka nezaručuje vyšší kvalitu, spíše odlišení. Ferrari nekupujeme,
abychom ušetřili čas (leda u žen), ale pro pocit výjimečnosti.
Ani reputace odborníků nezaručuje vyšší kvalitu. (Matky si doporučují
nešikovné porodníky, které je okouzlují šarmem a lichotkami.)
Novou generaci nezajímají vzdálené cíle a pomalé kariéry. Zpochybnit
ideje skupiny u moci (a třeba i celé západní civilizace) je celkem snadné.
Stačí označit užívané způsoby za zastaralé.
Střední generace na nejvlivnějších postech má zkušenosti, které ještě chybí
mladším, i energii, která už chybí starším.
Prosazováním změn dobývají její území nově příchozí, kteří nechtějí celé
roky čekat a z druhořadých pozic podporovat činnost výše postavených.
Dobré myšlenky nezastarávají, jen překážejí jiným.
JEDINEČNOST
Nejvyšším duševním projevem nejsou vědomosti, dnes běžně dostupné na
vyhledávačích, ale originální postřehy a využitelné nápady.
Výjimečné nelze poměřovat ničím jiným. Mezi námi jsou nejspíš už teď
nerozeznaní jedinci, ke kterým budeme vzhlížet, až dnešní idoly zapadnou.
Činnosti, založené na vědomostech uložených v paměti, začnou přebírat,
s lepšími výsledky, chytré programy i v málo pravděpodobných aplikacích
(medicína, vyučování, právní služby).
Prostor pro nové myšlenky a originální nápady ale zůstane vždy otevřený.
U mužů se sklony samečků k předvádění transformují do duchaplných
nebo odvážných projevů. Důvtip však nebývá oceňován.
Žena je inspirací věcí, o které příliš nestojí nebo jim i brání.
Pestré peří, brilantní myšlenky ani důvtipné bonmoty samičku neujistí, že
nápadník uživí rodinu a neodletí oslňovat jinam.
KOMPENZACE
Nekrásu přestaneme vnímat je-li vše ostatní na výši. Hloupost vadí trvale.
Osobní nedostatky mohou být kompenzovány jinými kvalitami.
Chytrá ,bytost‘ nemusí být hezká, není-li přímo ošklivá.
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Hodnota člověka je souhrnem jeho kladných a záporných, vnějších a
vnitřních vlastností. Různým protějškům se ale jeví různě.
Jen asi polovina žen stojí o sex. Některé z nich vzrušuje erotika jiné
intimitou stvrzují vztah. Ať už je ale styk vnímán jakkoli, většinou přináší
určité výhody a stává se i součástí ,směny‘ (str. 18).
V sexu se muži a ženy (které to baví) shodnou; důvody k neshodám leží
jinde. Představy o soužití se vyhraňují do dvou možností:
- přijetí různosti a vzájemného doplňování
- snaha o stejnost jednání a priorit.
Tendence žen k napodobování mužů (jakoby výsledkem emancipace bylo
opičení a ne objevování vlastní cesty) vede k přejímání viditelných, avšak
nedůležitých znaků, zatímco méně zřejmé podstatnější vlastnosti bývají
opomíjeny (viditelná tvrdost oproti neokázalé velkorysosti).
REFERENCE
V anglosaských zemích se osvědčuje systém referencí.
Stručná (psaná) potvrzení zkušeností s určitou osobou poskytují nejčastěji
bývalí domácí a šéfové, které je běžné kontaktovat. V odlehčené formě se
začínají objevovat i ,doporučení‘ od bývalých partnerů.
Reference bývají kladné v různém stupni nebo neutrální, nepoškozující.
Obvykle nejsou přímo vyžadovány, ale přihlíží se k nim, jsou-li nabídnuty
dobrovolně. (Např. pronajímatel nepožaduje reference z předchozích míst,
ale zájemci, který je sám předloží, vyjde spíše vstříc.)
Podobně si zlepší postavení jedinec, který sám doloží závazky nad očekávání (např. nezaměstnaný, který se z vlastní iniciativy zúčastnil nějaké
prospěšné činnosti).
Doložíme-li něco navíc, získáváme výhodu.
NÁHODNÉ VLIVY
Jako poskytují nahodilé mutace nové varianty k odzkoušení evoluci,
rozšiřují a obohacují náhodilé asociace a hravé obměny duševní procesy.
K volbě mezi intuicí/logikou, humanitním/technickým zaměřením nebo
mezi pamatováním/ domýšlením dochází obvykle preferencí snazšího.
Také celoživotní nasměrování bývá voleno bez důkladného zvažování
všech okolností (například výběr budoucího povolání z dočasného zájmu
dítěte, podchyceného a posíleného příbuznými nebo učiteli).
Náhodné bývají i jednotlivé výsledky. Při maturitě máme štěstí na
otázku, při pohovoru nejsme ve formě, jindy zmeškáme schůzku apod.
Nepředvídatelné vlivy vedou k různým výsledkům.
Myšlení vede nepředvídatelnými cestami k podobným výsledkům.
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KOMUNIKACE
___________________________________________________________
DISKUSE
Hloubavé přemítání filozofů, na které v novověku navázala elita přemýšlivých, už dávno vyšlo z módy. Namísto originálních nápadů reagujeme na
průzkumy a trendy a slyšené a čtené už ani průběžně ,nepřekládáme’ do
věcného jazyka; zachycujeme pouze celkový dojem.
Plodnou diskusi narušuje vnášení okrajových aspektů, poukazování na
formální nedostatky a vyzdvihování ojedinělých výjimek.
Abychom pokročili z místa, je třeba přijmout neúplnost a nepřesnost
a sledovat hlavní směr.
Kvalitní diskuse respektuje téma i návaznost (odpovíme – přidáme).
Častou reakcí na novou myšlenku bývá automatické oponování vzbuzující
dojem odvážného vlastního názoru, bez jakéhokoli přínosu.
Při hromadné výměně názorů se účastníci prezentují a získávají prostor na
úkor ostatních. Četnost a délka vstupů převažuje nad kvalitou, a namísto
podchycení a rozvinutí nejlepších myšlenek se prosazuje ego jedinců.
Uvážlivějším méně průrazným myslícím zbývá několik možností:
Kontrast:
Mezi dlouhými projevy vynikne přesná holá věta.
Podpora:
Místo oponování lze podpořit nesprávnost do absurdity.
Načasování: V klíčových momentech je na místě sumarizace.
Při shrnutí myšlení a nadhled bodují.
ZPĚTNÁ VAZBA
Sto pochval potěší, ale nic nezmění. Mnohem větší význam má podnět ke
zlepšení nebo upozornění na nedostatek, který unikl naší pozornosti.
Nápomocná negativní zpětná vazba ale vzbuzuje na nižší civilizační
úrovni odpor (např. upozornění na dobré jídlo na studených talířích).
Problém představuje i zbytnělé ego silnější strany. (Vážně nemocní se
bojí požádat o druhý názor, protože ,pan doktor by se zlobil’).
Prezentace myšlenek mívá dva aspekty:
Jednak se předvádíme. Jednak se snažíme něco ovlivnit.
Přímých interakcí ubývá, reakce na sítích jsou snadnější. Brzy se rozšíří
i videokomunikace s možností pozměňování vzhledu a hlasu.
Vliv myšlenky ale zůstane úměrný velikosti a důležitosti cílové skupiny.
VYVÁŽENOST
Kladné a záporné aspekty, opačné názory nebo obě krajní možnosti nebývají prezentovány a zvažovány pospolu.
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O vyváženost pohledů z různých stran se musíme postarat sami.
Jako lze hrát střídavě na obou stranách šachovnice, můžeme se střídavě
vmýšlet do opačných pozic. (Americké školy posilují argumentační schopnosti zadáváním případů pro a proti studentům s opačnými názory.)
Běžné situace řešíme většinou zvykově. Bez osvojení návyku probírání
všech možností užíváme obvykle první řešení, které nám samo naskočí.
Myšlenky přicházejí jako neopracované záblesky a před prezentací musí
být upraveny. Volné myšlení pokračuje za obvyklá řešení.
Inspirace je plachá a navštěvuje přemýšlivé typy v klidu a o samotě.
Předvědomí možností postupně přechází v konkrétnější tušení.
Tušení sílí každým dalším ‚návratem‘ a bývá solidněji podložené než
Intuice, která jen ‚vlétne do hlavy’ – a hned ví.
Osvícení se liší od intuice předběžným uvažováním.
Informovaná vyváženost vyžaduje nestrannost i oboustrannost.
POTŘEBNÝ ČAS
Předvídáním ovlivňujeme výsledek a překrýváme ostatní varianty.
Trendy mění situaci buď postupně, nebo připravují podmínky pro změnu,
ke které dochází později naráz.
Ve středověku byl život, s pominutím válek a epidemií, neměnný.
Ještě ve věku oceli a páry bylo možné odhadovat budoucnost na desetiletí
dopředu. Dnes je náš časový horizont sotva rok dva.
Útlum Evropy změní materiální úroveň i životní styl několika set milionů
lidí více než cokoli jiného od poslední války.
Budoucí vývoj naštěstí můžeme promyslet ve variantách (z nichž jedna
nastane) – minimalizovat ztráty a podchytit příležitosti.
Snazší je odhadnout konečný výsledek než potřebný čas.
Jako bylo možné předpovědět zhroucení komunismu ,někdy v budoucnu‘
lze předpovědět nevyhnutelnost krize v Evropě, ne však zbývající čas.
Technický vývoj bývá rychlejší než očekáváme.
Společenské proměny mívají naopak větší setrvačnost.

GENERACE
_____________________________________________________

NUDA
Hedonismus starších i zážitkový přístup mladších končívá přesycením.
Snadnost zvyšuje častost – a obojí devalvuje hodnoty,
ať jde o milostné styky nebo zájezdy do exotických míst.
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Menší počet ‚událostí‘ v životech našich předků činil z každého posvícení,
zabíjačky nebo nové lásky výrazný mezník a slavnost radosti.
Pocit štěstí vychází z okamžitého stavu. K trvalé spokojenosti stačí pohoda
a absence nepříjemností. Bez zajímavého osobního programu a vlastních
zájmů a cílů však zůstává život mělký a nudný.
Abychom se zabavili, nemusíme cestovat k pramenům Amazonky.
Dobrodružné výpravy, i do neexistujících míst, můžeme prožívat kdykoli,
kdekoli – v myšlenkách a představách.
Z potřeby vyplnit vlastní prázdnotu se mnozí připojují k hromadným
aktivitám, přičemž participace bývá důležitější než zaměření (většinou
jednoduché, negativně definované cíle). Nejčastější příčinou asociálního
chování a negativních nálad, ale i drogových závislostí je nuda.
Neschopnost rozvíjet vlastní zájmy naznačuje i sníženou schopnost
prověřovat přejímané cíle.
Nedokážeme-li se zabavit sami, nalezne si nás cizí program.

ODLIŠENÍ
Generační skupiny nejsou definovány letopočty, ale společnými prožitky
ve formativních letech (pováleční optimisté, reformní idealisté, samozvaní
ochranitelé, uživatelé sociálních sítí).
Nikoho třeba po staletí nenapadlo pochybovat o hierarchii stavů nebo
o existenci Boha. Všechno změnila jediná skeptická generace.
Postoje jsou formovány i podobnými nezájmy.
Dnešní mladá generace směřuje do virtuálního světa krátkých sdělení,
stále dokonalejších her a nepřímé erotiky.
Té další otevře pokrizové uspořádání zase jiné možnosti i příležitosti.
U nejaktivnějších ročníků, vyplňujících čas života přelétavými láskami
a povrchními kariérami, nelze očekávat stejný zájem o myšlení (které u
sebe automaticky předpokládají) jako u mladších, kteří se teprve hledají,
nebo u starších, kteří se už našli.
Jediný kultovní film o lidech, kteří omezují práci, žijí skromněji, ale
zajímavěji a naplňují hodnotněji svůj čas, může oslovit mladou generaci
a spustit vlnu napodobování.
Úvahy o hodnotě volného času zatím nepřišly do módy. Až se tak stane,
změna postoje k práci výrazně odliší další generaci.
HNACÍ SÍLA
Zkušenosti vedou k chápání a předvídání, ale málokdy k novým nápadům.
(Například opožděný vynález nafukovacího sedla nevyžadoval mnohaleté
konstrukční ani cyklistické zkušenosti, jen jednoduchou vizi.)
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V některých oborech stačí odborné znalosti. V mnohých je ale důležitá
i délka praxe (řemeslník, ortoped) a schopnost extrahovat z předešlých
zkušeností pravděpodobný stav i další vývoj.
Výhodou generací, které již prošly víceletými cykly, je znalost jejich
průběhu (vzestup cen nemovitostí, kolísání kurzů měn, vývoj krizí apod.)
a rozlišování vratnosti a nevratnosti změn.
Hnací silou minulých generací byla touha po těžko dostupných cílech.
Sebedůvěra dnešního mládí, kterému po snadných diplomech připadá vše
snadné, nepřináší nové myšlenky, ale je významným zdrojem energie.
Svět pohání kupředu naivita nastupujících generací.
ZRALOST
V mládí absorbujeme množství informací, které nestíháme promýšlet.
Až později (a jen někdy) začínáme vidět a chápat věci, které byly kolem
nás po celou dobu. Zralost je období zhodnocování vědomostí a zážitků.
Mladý lékař na exponovaném místě může získat za rok více zkušeností
než jeho kolega na klidném obvodě za celý život.
Mladý zemědělský inženýr ale nemůže porozumět přírodě jako starý
zahradník, který zažil desítky ročních cyklů, pozoroval a domýšlel.
Dlouhodobé zkušenosti vedou k pochopení víceletých cyklů střídání
v hospodářství, politice – a zvláště v ekologii (str. 95).
Dlouhodobé jevy mohou pochopit a využít jen dlouhodobí pozorovatelé.
Období krize můžeme snadněji překonat s vědomím, že
situace, které by byly trvale nepřijatelné, lze unést, jsou-li jen dočasné.

VIZUALIZACE
___________________________________________________________
MODELY
Množství údajů svádí ekonomy k vyčíslování, ale proměnlivé uspořádání,
kde vše souvisí se vším, nemůže být dost dobře zpřehledněno staticky.
Nápomocnější je vize modelů ‚v pohybu‘.
Například model globalizace by mohl sestávat z různě velkých nádržek
(státy) v různé výšce (startovní pozice), propojených přes škrtící kohouty
(překážky). Do rozvětveného systému napustíme živou vodu‘ lidských a
přírodních zdrojů; různá hustota kapaliny znázorní kurzy, hradítka administrativní komplikace, odbočky ztráty a daně, optimismus lze simulovat
natlakováním systému – a plynoucí čas nahradí gravitace.
Modely mohou být mechanické, hydraulické, elektromagnetické (jiskry
a přitažlivost) apod. Představy v pohybu ale nelze snadno předávat.
Myšlení potřebuje obraznost víc než obraznost myšlení.
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PŘEDSTAVY
Vizualizovat si můžeme i věci neskutečné, neprokazatelné nebo zatím
neproveditelné. Práci s vizemi usnadňuje vizuální paměť.
Vynikající portrétisté se dokážou odvrátit od modelu a přenášet vizi
z paměti na plátno po celé minuty.
Představy jsou pro rychlé rozhodování vhodnější než verbalizace a
rozumování. Vizuálně uspořádané informace na obrazovce, absorbované
naráz, nás vracejí k původnímu bezeslovnému sdílení na vyšší úrovni.
(Telepatie a jasnovidectví se objevují po letech manželství u žen.)
Většinu zajímavých příležitostí ve svém dosahu nevyužíváme, protože
si je nedokážeme představit v proměnách vývoje.
POPIS A OBRAZ
Rychlé zařazování neznámých tváří je pozůstatkem pravěké evolučně
výhodné reakce. První obranný dojem (tendence k útěku) v nás ale dlouho
zůstává a negativně ovlivňuje vše další.
Jako obsahuje DNA z kterékoli buňky informace o celém těle, i drobné
projevy odrážejí naše celkové založení. Originální nápady, humor, bohaté
představy, schopnost improvizace a bystrá chápavost naznačují přítomnost
rozvinutého intelektu. Pokročilé myšlení užívá také obměny stylu a rytmu,
kroužení, větvení, zintenzivnění a ,střih‘.
Duševní razance pomáhá překonávat překážky narušující kontinuitu
uvažování a usnadňuje překlenutí neznámého prostoru.
Věta vyjadřuje myšlenku lineárně; podmět a přísudek naznačují akci,
předmět vnáší vztah. Výhodou myšlení ve větách je přesná formulace,
nevýhodou zdlouhavé postupné předávání informace.
K pochopení situace potřebujeme mnoho vět, anebo jedinou představu.
Obě možnosti mají podobný průběh:
Představu nebo popis je zapořebí: vyvolat, udržet a opracovat.
VÝTVARNÁ DOVEDNOST
Obrázky jsou srozumitelné všem, ale málokdo je dokáže vytvářet.
Schopnost kresby, kdysi samozřejmá součást vzdělání, je na tak nízké
úrovni, že vysokoškoláci už nedokážou znázornit ani domek a panáčka.
Podobně zanedbáváme zpěv, který navíc vibracemi patra stimuluje mozek.
I neumělá kresba může být užitečnou oporou duševního procesu.
Myšlenka vede ruku k možnému i zatím neexistujícímu.
Kresba má ke zhmotnění představy blíže než popis.
Konstrukce (i netechnické) si můžeme představovat a kreslit nebo je
kreslením vymýšlet.
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Myšlení v pojmech navazuje na přesné znění poslední věty.
Myšlení v obrazech se opírá o nepřesnou, ale celkovou vizi.
Zobrazování, včetně užívání vlastních symbolů, lze rozvíjet pro potěšení
i užitek v každém věku. Novodobá výtvarná výchova se zabývá moderními
formami zobrazování, ale opomíjí to hlavní:
Tužka, pero nebo štětec jsou nástroje hravého myšlení.
Grafické vyjadřování působí dostředivě – jsme vtahováni do obrazu a
okolní svět vybledá. Rozvoji kresby ve zralém věku napomáhá volný čas,
bohatší představivost a klidné soustředění.
Kreslení i myšlení je kumulativní – pokaždé jsme o něco dále.
Výtvarný projev je opomíjen jako součást kvalifikace, přestože kromě
přímé užitečnosti dokládá i osobní iniciativu.
Kreslení lze rozvíjet souběžně s kultivací myšlení.
PIKTOGRAMY
Lineární řazení slov už přestává stačit našemu životnímu tempu. Přibývá
vizuálních nápovědí a vracíme se tam, kde naši předkové začínali, než
objevili řeč. K užívání znaků přispívá i jejich nadjazyková srozumitelnost.
Šipka / schody / autobus chápeme bez verbalizace – a ani naše reakce
nevyžaduje myšlení ve slovech. Neverbalizované nám připadá poněkud
méněcenné. Je ale láska přicházející v záplavě slov větší než ta sdílená jen
pohledy a doteky? Jinak odpoví muž, jinak žena.
Ideogramy zaměřují myšlenky. Jak vyjádřit samotné myšlení?
Podstatu procesu vyjadřuje otazník a tři tečky: Otázka a hledání možností.
Piktogramy jsou zajímavým duševním cvičením, protože spojují oba
základní způsoby uvažování – v pojmech a v obrazech.
Symboly mohou být chráněny. Potenciálně nejvýnosnější piktogram,
plošné vyjádření SEM a TAM na dveřích není zatím vyřešen...
OBRAZNÉ MYŠLENÍ
První náznaky myšlení našich prapředků byly vizuální (zvuky sloužily
jen k signálům). Záblesky představ se ustálily v udržitelných obrazech,
a později došlo k jejich navazování a vědomému vyvolávání.
Vidění je výsledkem milionů let vývoje, zatímco dešifrování lineárně
plynoucího jazyka sluchem je až nedávný výtvor člověka.
Zvažování započalo střídáním představ. Lidským potřebám slouží nejlépe
rozostřený celkový obraz s jasně vystupujícími důležitými detaily.
Podobně nejednolitě probíhá uvažování.
Na pozadí vědomí celku se zaměřujeme na jednu hlavní věc.
Tvůrčímu myšlení prospívá počáteční ,mlhavá neurčitost’.
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V běžných situacích pracuje mozek mnohdy jen vizuálně (např. průjezd
křižovatkou). Myšlení v záblescích obrazů je bohaté a rychlé, ale nehodí
se k předávání ani k zápisu.
Představme si medika, jehož instruktáž byla pouze vizuální, a druhého,
jemuž bylo vše popsáno. Kterým z nich bychom se nechali (v krajním
případě) operovat, nemá-li žádný z nich praktické zkušenosti?
Vizualizace má blíže k akci. Verbalizace k přemítání.
Představy známého nám naskakují samy.
Představy neznámého se můžeme naučit vyvolávat.

ZÁBAVA
___________________________________________________________
DUCHAPLNOST
Konverzační zdatnost se zlepšuje návykem uvolněného myšlení i zásobou
již promyšleného na úroveň pohotových odpovědí.
(K moderním nešvarům patří kult bavičů, kteří považují svoji pouhou
přítomnost za umělecký projev a zanedbávají poctivou přípravu.)
Probírání všech možností vyhovujících zadání laterálním myšlením vede
i k odkrytí řady vtipných souvislostí.
Na překvapujících variantách stojí duchaplnost.
Postřehy, které nadchnou pokročilejší menšinu, však většina neocení.
Protikladem humoru je doslovnost.
Humor stimuluje mozek, jako nečekaný dotek stimuluje tělo.
Anekdota je příkladem úsporné a účinné prezentace myšlenky.
Má formu, gradaci a efekt – mnohem větší než její formát.
Věříme, že myslíme, protože občas užíváme mozek, a věříme, že máme
smysl pro humor, protože se občas smějeme.

HUMOR
Humor obvykle spočívá v nečekaném vyústění. Účinek, závisející na
předvídání vývoje, od něhož pointa nakonec ukročí, bývá silnější u
vcelku logičtějších mužů. Efekt originálních nápadů a kontrastu mezi
očekáváním a překvapením lze odstupňovat pyramidálně.
Humor může být:

generován

oceňován
rozeznáván
vědomě ignorován
č e r n á d í ra h u m o r u
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Pro muže bývá humor důležitější součástí života; častěji ho oceňují
i užívají a mylně se domnívají, že jim důvtip zvyšuje hodnotu.
,Veselý člověk potěší vícekrát; zabit může být jen jednou.‘
Ženy vnímají formu silněji než funkčnost a pobaví je spíše odchylky od
obvyklého stavu (toaletní defekty). Humor matek má blízko k humoru dětí.
Humor vychází z hlavy, veselost ze srdce.
Chytré družky se naučí smát s muži, jen o vteřinu později. Nedorozumění
způsobuje neochota věcnějších žen k mužským hrám s hypotetickými
nesmysly a doslovné interpretace i velmi nadsazených tvrzení.
(Udivující je kapacita žen přijímat vážně i velmi přehnané lichotky.)
SIMULACE
Více volného času a méně peněz povede k rozšíření rekreačních simulací.
Sportovci si vyzkoušejí zdolání velehor s hmatatelnými kontakty výstupků
v chlazeném nízkotlakém prostoru, hudebníci si virtuálně zakoncertují
s filharmonií. Náhražkou vlastní přítomností v reálném čase kdekoli jinde
se stane světová síť pronajímaných ,avatarů‘.
Ovládat z pohodlí domova v panoramatickém záběru jen pohybem očí
vzdálený dron s kamerami, vnímat skutečné prostředí (přenos zvuku, vůně,
teploty, povětří, apod.), na vzdáleném kontinentu je skoro totéž jako tam
být osobně, ale bezpečně, levně a bez vyčerpávajícího cestování.
Převládající formou zábavy se stanou stále dokonalejší interaktivní hry,
vyvíjené bez ohledu na náklady pro celosvětový trh. Dnešní akční pojetí
lze zjemnit a přizpůsobit požadavkům náročnějších uživatelů.
Principy her budou využívány i v učebních programech ,na míru‘ a
v novém segmentu zábavných cvičení mozku pro starší osoby.
Simulace umožní vyzkoušet si na dálku jakékoli povolání nebo získat
nové dovednosti předávanými zkušenostmi.
Vliv některých nových aplikací na párové vztahy bude však negativní.
Muže přitahuje k životu bez závazků vize trvalého bezstarostného mládí,
a od soužití v rodině ho odrazuje úbytek ženských vlastností protějšků.
V příštích letech se rozšíří a obohatí nabídka nejrůznějších vzrušujících
aktivit i erotických možností na dálku, a zájem o párování ještě klesne.

NÁPADY
______________________________________________
VYNALÉZAVOST
Nová řešení obvykle udivují vynalézavostí – ne složitostí.
Lidské situace také vyžadují vynalézavá, ne složitá řešení.
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Na rozdíl od předvídané žárovky, u které nakonec chyběl jen nejvhodnější
způsob provedení, představuje třeba jednostopá jízda jedinečný průlom.
Vynález kola otáčivého kolem pevné osy je mimořádný mezník ve vývoji
lidstva, protože nic podobného v přírodě neexistuje.
Všímavé ženy by asi objevily penicilin, ale sotva by vymyslely trakař.
Jízdní kolo je příkladem koncepce, která nemohla být vědecky odvozena
vůbec (stabilizace odrážedla byla nejspíš objevena čirou náhodou).
Cyklisté, udržující rovnováhu bez potřeby vědět ,jak’, jsou i analogií
myšlení bez potřeby chápání funkcí mozku.
Mnoho objevů (a příležitostí) čeká stále na povšimnutí na základní úrovni.
Evropa nepotřebuje další právníky a úředníky, kteří zvyšují složitost a
snižují účinnost, ale všímavé praktiky s jednoduchými funkčními nápady.
GENEROVÁNÍ NÁPADŮ
Duševní schopnosti (pomineme-li spiritualitu) se vyskytují v kombinaci
čtyř možností: vzdělání, inteligence, myšlení – a tvořivost.
Zdrojem nových nápadů není vzdělání ani inteligence, ale tvůrčí myšlení.
Jen málokdo ale vědomě iniciuje proces hledání nových příležitosti.
Aby se něco mohlo stát, musíme mít nápad nebo vizi.
Myslíme v rozsahu běžných potřeb a tíhneme k opakování známého.
Ti, kdo výrazně uspěli, začínali mnohdy jen prostým postřehem a využili
možnosti v dosahu všech. Nápady jsou peníze v jiné formě.
Schopnost rozeznávat příležitosti a generovat nápady lze rozvíjet.
Četnost nápadů zvyšují drobné připomínky – na dveřích, v mobilu, na
zrcadle: Co nějaký nápad? Jednou po letech někomu zavoláme, jindy si
pořídíme něco neobvyklého a příště vymyslíme něco světoborného.
Generování nápadů začíná zachycováním možností.
INICIOVANÉ MYŠLENÍ
Občasné myšlení, reagující až na potřeby, postačuje k běžnému životu.
Iniciované myšlení nás posouvá dál a před ostatní.
Časem zjistíme, že:
Nápady lze generovat z vlastního rozhodnutí.
Je to snadnější, než se zdá.
Nápady se odvíjejí od zvídavých otázek.
Originalita nezaručuje použitelnost.
Dobré nápady lze ještě rozvinout.
Nejlepší nápady přicházejí v pohodě a uvolnění. Naléhavost, spěch nebo
přílišný důraz na přesnost tvořivosti neprospívají.
Myšlení poháněné vůlí je navenek produktivnější, ale není nápaditější.
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S posilováním vlastního myšlení ubývá potřeba probírat známé možnosti.
Nepřejímání existujících postupů rozšiřuje pole nových nápadů.
Znalost výchozí situace postačuje, abychom cokoli dalšího domysleli sami.
To je i náznak slibného rozvoje samovzdělávání.
K základnímu fungování společnosti stačí soustava rozumných pravidel.
K prosperitě země spořádanost nestačí. K úspěchu vede náskok z nových
myšlenek; dnes především z inovací, o které je zájem v zahraničí.
Země s nápady exportují a prosperují na úkor zemí bez nápadů.
APLIKACE NÁPADŮ
K úspěchu v podnikání dříve stačilo dělat správné věci dost dlouho.
Vymýšlení nových možností je rychlejší a výnosnější.
Nabízí se dvojí přístup:
– k potřebě nalézt nápad.
– k nápadu nalézt aplikaci
Náhodné nápady přicházejí samovolně, zacílené po impulzu k hledání.
Matkou nápadu bývá potřeba.
Rozsáhlejší zadání můžeme zpracovávat po částech nebo se zaměřit jen na
vymýšlení a vše další přenechat jiným.
Zajímavou možností je postupné předávání – k posouzení i přepracování.
Například scénáře v Hollywoodu přepisuje k lepšímu několik autorů na
stejné úrovni po sobě (a nakonec odlehčuje ‚gagman‘.)
Oddělit vymýšlení od starostí s dalším postupem bývá přínosem.
(Už Platon zaznamenával myšlenky učitele Sokrata.)
Jedinci s nápady jsou nejúčinnější s asistencí ‚realizátorů‘.
ÚROVEŇ MYŠLENÍ
I nejpečlivěji vypracovaný test inteligence je v nižší kategorii než samotný
nápad testu (vymyšleného před staletími Číňany pro přijímání nových
adeptů do systému císařské správy).
IQ žen a mužů vyjadřuje rozdílná Gaussova křivka – mužů je více
hloupých i geniálních; u žen je rozložení rovnoměrnější. Nejsnadněji se
posuzuje paměť a inteligence, hůře myšlení a těžko tvořivost.
Předpoklady k promýšlení budoucího vývoje mají obě pohlaví a převaha
mužů v prognostice není otázkou vloh, ale zaměření.
Větší mužský mozek (+40g) není zvláštní předností. Větší i menší hodinky
plní stejnou funkci, a ty dámské jsou dokonalejším dílem miniaturizace.
Také hrubší i jemnější ruce vykonají totéž, jsou-li vedeny myšlením.
Ani technické vybavení není pro tvořivost důležité. (Úplná paleta nezaručí
výsledek, k němuž stačí mistrovi větvička namočená do bláta.)
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Schopnosti jsou důležitější než prostředky.
K osvětlení zvoleného zadání existují (kromě nahodilého křižování oblastí
zájmu volným myšlením) i další osvědčené postupy:
uvážení obou krajností (v extrémech je vše jasnější)
opak (jak zabránit)
stabilita (kyvadlo oproti nádobě na malé základně)
vratnost (vypuštění rybníka oproti vytěžení lomu)
klady / zápory (převážení).
Složitější problémy řešíme postupnými kroky s povědomím celku.
VÝMĚNA MYŠLENEK
Dobré myšlení má sbližující efekt a překlenuje rozdílnosti rozumností a
nadhledem. Myslící jedinci se rychle rozeznají, brzy mezi nimi zajiskří,
a v podtextu a náznacích, bez povšimnutí ostatních, dojde k souhře.
Debata předpokládá dodržování základních pravidel:
Oddělení myšlenek od vlastních přání.
Nevyjímání částí ze souvislostí.
Nadřazení hodnoty závěrů jejich původu.
Tříbení myšlenek střetem – bez nepřátelství.
V případě rozdílné úrovně účastníků nesou odpovědnost za kvalitu interakce duševně pokročilejší. Není-li zapotřebí zvláštních znalostí, dokáže
dobře myslící jedinec totéž, co všichni ostatní, nepřesahující jeho úroveň.
Kolektiv rozhoduje hůře a pomaleji než jeho nejbystřejší člen.
Místo generování a zvažování mimořádných nápadů dochází ke spojování
všedních návrhů s osobní prestiží.
Skupinové myšlení také jen zdánlivě snižuje riziko chyb.
Kolektivní rozhodnutí nebývají podložena promýšlením, na které nezbývá
ve vypjatém prostředí čas, ale osobními pocity a prezentacemi.
Více hlav, více konfliktů, nepoužitelných návrhů a alibismu.
Rozdílnost názorů přitom nebrání diskusi, která tříbí myšlenky obou stran.
Setkání různých představ mívá jednu ze dvou podob:
1) Protisměrný tenis, při kterém si účastníci čelí, a verbální rozehrou
se snaží prolomit obranu druhého a skórovat.
2) Souběžný golf, při kterém účastníci postupují vlastními způsoby
ve stejném směru.
Obě formy poskytují myslícím rovné šance a vedou ke zlepšení jejich hry
i souhry. Nemyslící v obou případech jen zašlapují míčky.
Tam, kde by Američan novou myšlenku ocenil a posunul dál, místní
(slovanská) námitková mentalita přichází s výhradami a výjimkami.
Oponuji – tedy jsem.
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NÁZORY
___________________________________________________________
MATENÍ POJMŮ
V našich časech přechází inteligence v protřelost, chytrost ve vypočítavost,
otevřenost v drzost a šetrnost v hamižnost.
Matení pojmů pokračuje a rozptyl významů už hraničí s dvojakostí:
Hulváctví je svoboda projevu, agrese/asertivita, nevhodnost/diskriminace
nekázeň/seberealizace, zbabělost/odpovědnost, povýšenost/sebevědomí.
Líný je nemotivovaný, neomalený je upřímný a svévolný svébytný.
Přibývá i osob, kompenzujících absenci vlastního myšlení zpochybňováním myšlenek druhých. Stačí k tomu tři kroky:
– nerozlišování mezi názory a fakty
– zdůrazňování nepodstatných výjimek
– převedení pozornosti z myšlenek na ,nedostatky’ jejich zastánce.
PŘEJÍMÁNÍ
V běžném hovoru nebývá téma jasně vymezené. Bytřejší osoby obvykle
rychle rozeznají podstatu i směřování, ale ostatní navazují čímkoli jen
vzdáleně souvisejícím. Povrchní asociace pak obhajují jako své názory.
Hotové názory poletují všude kolem nás a lze si je snadno přisvojit.
Klíčová slova spouštějí reflexivní odpovědi, a jiné možnosti nezvažujeme.
Kultivace myšlení je snadnější než vyklizení prostoru k myšlení
potlačováním automatických reakcí a zakořeněných ,názorů’.
Od váhání našich prapředků k dnešnímu rozvinutému myšlení uběhl
relativně krátký čas, a primitivní mechanismus se nestačil změnit.
Zvířata vnímají jen spolehlivou skutečnost. Člověk je vystaven i abstrakcím a smyšlenkám, které mu ale živočišné návyky prezentují jako realitu.
Nepodložené názory, o které se opíráme, jsou užitečné jen jako dočasné
pracovní verze, kterými obezřetně vyplňujeme zatím neznámý prostor.
,Nemít názor’, protože nevíme, nejsme si jistí nebo se nepotřebujeme
vyjadřovat ke všemu, vyžaduje nadhled a duševní sebekázeň.
ROZVRSTVENÍ
Duševní potenciál může mít různý charakter:
specializované znalosti (vzdělání)
schopnost rozumně řešit (inteligence)
vlastní otázky a závěry (myšlení)
originální nápady (tvořivost)
139

V zaměstnání nebývá samostatné myšlení oceňováno; přichází vhod jen
v nestandardních situacích.
Zaměstnanecké kvality jsou: spolehlivost, přizpůsobivost a vstřícnost.
Podnikatelské: představivost, myšlení a vůle.
NEPROMYŠLENÉ
Mnohokrát opakované názory přijímáme bez kontroly myšlením.
Věříme, že vzdělání vede k úspěchu, demokracie je nejlepší z možného,
že ,čisté‘ a ,špinavé‘ peníze nelze rozlišit, nebo že není možné vyčlenit
užitečné podnikání.
Krizi považujeme jen za dočasnou výchylku z normálu; nedokážeme si
představit pokles o desítky procent a vzestup až po letech, v rámci jiného
uspořádání. Rozsah našich úvah je omezen obvyklým, a jen myšlení, které
si pohrává s různými možnostmi, pokračuje dál a jinam.
Neznámé je jen nepromyšlené.
Myšlení má řadu forem, např.:
Spekulativní: Co by se stalo, kdyby...
Laterální: Úplný výčet možností, před výběrem
Systematické: Kategorizace, větvení
Analytické: Rozbory, prozkoumávání
Kritické: Předurčené zaměřením
Příčné: Propojující různé oblasti
Proporční: Převod do snadno uchopitelných představ
Manipulační: Ovlivňování vmýšlením
Praktické: Proveditelné a užitečné
Volné myšlení může užít kteroukoli z forem nebo je kombinovat.
POZDRŽENÍ
Zdravý selský rozum má hlavu a patu a je praktický a zištný.
Nepromýšlí do hloubky všechny aspekty, ale reaguje na výhodnost.
V tom je jeho síla i slabost.
Okamžité názory také vycházejí z pocitů: To se mi líbí/nelíbí, hodí/nehodí.
Živelné myšlení bývá ukončeno nalezením prvního použitelného řešení
a neupozorňuje na možnosti, které vybočují z normálu.
Překotné reakce lze potlačovat kultivací návyku pozdržení k myšlení.
Naučit se myslet je snadnější než přestat jednat bez myšlení.
Nejsme jedineční vědomím sebe sama (ego mají i některé druhy zvířat),
ani složitými formami soužití, komunikací či užíváním nástrojů.
Lišíme se mnohem větší měrou těchto znaků, a schopností rozvíjet svůj
vrozený i nabytý základ v průběhu života na mnohem vyšší úroveň.
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INTELEKT
___________________________________________________________
EMOČNÍ INTELIGENCE
K užitečným závěrům můžeme dojít promýšlením nebo nápovědou pocitů.
Emoční inteligence užívá zkušenosti z podobných emociálních stavů
v předchozích situacích. Emoční tlak motivuje, ale odvádí od skutečnosti.
Pocity většinou vedou ke správným závěrům v principu, ale nepřispívají
k praktickým řešením v podrobnostech.
Emoční inteligenci máme různou měrou skoro všichni; stačí jí důvěřovat
více v lidských vztazích – a méně ve věcných situacích.
Emotivní typy tvoří z vnitřního přetlaku spíše než z rozmyslu (Mozart,
Kafka). Každodenní život obvykle příliš nezvládají, ale mohou-li se držet
určitých pravidel (hudební či literární forma), vynikají zvláštní intenzitou.
Intuice užívá nápovědu podvědomí. Logika se opírá o příčinné vazby.
Kombinace intuitivního a racionálního přístupu nebývá častá (stejně jako
kombinace paměti s myšlením).
Snadnější forma obvykle převáží.
Souhra mezi nápovědou ,z nitra’ a ,z hlavy’ však možná je.
Myšlení se většinou odvíjí od postřehu, který zprvu jen vyciťujeme.
Racionální typy považují intuici za nespolehlivou náhradu chybějící
schopnosti promýšlení, ale jsou ji ochotni vyzkoušet.
Intuitivní typy promýšlení odmítají, protože na ně nestačí.
PROFESNÍ INTUICE
Intuice není opakem myšlení, ani se s myšlením nevylučuje.
Ke kombinaci obou možností obvykle nedochází, protože necítíme potřebu
ještě jinak doplňovat závěry dosažené obvyklým způsobem.
Podchycení intuice patří k nečekaným potěšením přemýšlivých jedinců,
kteří dříve podvědomí podceňovali.
Zralost umožňuje rozvíjet intuici pod dozorem myšlení.
Intuice bývá vnímána jako protipól věcnosti, přestože profesní intuice
inženýrů, architektů či vědců je nezpochybnitelná.
POCITOVÉ ZVAŽOVÁNÍ
Podvědomí není jen komplex skrytých záznamů a procesů. Odráží niternou
podstatu člověka poctivěji než vědomí, které je poplatné tomu, jak se sami
vidíme. Máme-li potřebu přicházet věcem na kloub, vydáme se cestou
myšlení. Podvědomí nepřestane existovat, ale nebude dominantní.
Nejsme-li racionálně založeni, začneme reagovat pocitově.
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Intuitivní jedinci bývají konverzačně zdatnější, protože reakce zevnitř jsou
rychlejší než důkladněji promýšlené odpovědi.
,Vyciťovat’ lze i jinak neporovnatelné hodnoty (např. lístky na jedinečnou
show za příslib místa v jeslích).
Protislužby v informacích, kontaktech a různých formách ,přízně’ jsou
příklady vyvažování, které je rychlé a správné, ale rozumem neuchopitelné.
Bezhotovostní směny provádíme každý den; úsměv za lepší službu,
pomoc za radu, postup za podporu.
Základem funkční společnosti je směna zboží, práce a výhod, ale také
důvěrností, náklonnosti a lásky.
Výměnou využitelných informací v úzkém okruhu zasvěcených získává
každý více, než vkládá, aniž je sdílení devalvováno přílišným rozšířením.

MLÁDÍ
_________________________________________________________________

OČEKÁVÁNÍ
Snahy rodičů ulehčovat svým potomkům mládí a plnit jim všechna přání,
jsou lidsky pochopitelné, ale posilují v dětech přesvědčení o nároku na
ochranu před nepřízněmi osudu a postoj, že za vše, co se nezdaří, může
někdo jiný. Místo překonávání překážek vlastními silami jsou očekávána
nápomocná opatření – o která se později ochotně postará stát.
Tendence rodičů nutit děti k samostatnému rozhodování, dříve než
dozrají na úroveň zvažování, vede k impulzivnímu reakcím, které později
přecházejí ve svévoli a neústupnost.
Úspěch dnes bývá spojován s tvrdostí a bojovností. V konkurenčním
prostředí opravdu vítězí ostré lokty. Proč ale vstupovat do přeplněného
ringu, když si můžeme vymyslet příhodnější vlastní pole působnosti.
VROZENÉ DIZPOZICE
Výrazných talentů (i technických), zřejmých na první pohled, není mnoho.
Podchycení a rozvinutí inklinací zvýhodní země, které včas nahradí
tradiční výuku individuálními programy. Korektní představu o vzdělání,
které může naučit kohokoli cokoli, a ,elitní’ představu o důležitosti
vrozeného nadání, je záhodno doplnit postřehem zkušených pedagogů:
,Stačí malý existující základ (třeba jen trocha hudebního nebo výtvarného
cítění), ale tam, kde zárodek růstu úplně chybí, žádné úsilí nepomůže.’
Kultivace volného myšlení je vhodná pro osoby více i méně nadané,
vykazují-li alespoň náznak vlastního uvažování.
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ATRIBUTY MLÁDÍ
Naučené nebo odpozorované lze aplikovat na stejné situace bez myšlení.
Podstatný rozdíl vnáší zvažování nových situací předem.
Primáti se přiblížili počátkům myšlení větším mozkem, ale i sklony ke
zvídavosti a hravosti.
Zvídavost přináší nové postřehy.
Hravost vnáší náhodné prvky k odzkoušení.
Obměňování umožňuje širší záběr a porovnávání.
Uvolněným myšlením se k těmto vlastnostem vracíme. Zvídavost, hravost,
flexibilita a schopnost se nadchnout jsou atributy trvalého mládí.
,Hraní’ (na rozdíl od sportování s danými pravidly) vede k vlastnímu
objevování a posiluje i zručnost, od které se odvíjí praktické myšlení.
Ekvivalentem fyzických vlastností je společenská obratnost – schopnost
nalézt ke každé lidské situaci nejvhodnější přístup.
Zvídavost je trvalý stav, nutkání přijít všemu na kloub. Zvědavost je úzce
zacílená, třeba v případě muže a ženy: jaká/jaký bude a jací budeme spolu.
Zvědavost je dočasná. Zvídavost nabízí zajímavý celoživotní program.
NAPODOBOVÁNÍ
Nejúčinnější formou výchovy je napodobování vzorů. Výjimeční lidé
inspirují děti k uvažování a rozvíjení vlastních ,projektů’, které je mohou
zabavit a ochránit před svody špatné společnosti i různými závislostmi.
Nasměrování k myšlení je důležitější než přeceňované vzdělání.
Myšlení se posiluje užíváním. Potěšení z objevování a nalézání souvislostí
je blízké potěšení mláděte, objevujícího každý den nový svět.
Zájem může být odstartován setkáním s pokročilejší osobou, neobvyklými
otázkami a odpověďmi, příklady důvtipu, nevšedními postřehy apod.
Myšlení nerozvíjíme na povel. Začíná přivábením.

KONVERZACE
__________________________________________________________________

VÝMĚNA MYŠLENEK
Uspěchaná doba nepřeje konverzaci; vystačíme s klipovitou stručností.
Máme své hotové názory a nepotřebujeme slyšet jiné, natož je zvažovat.
Ve společnosti se muži často předvádějí důvtipem, na který není snadné
reagovat, místo aby, alespoň v počátcích, užívali k doladění jednoduché
náměty (počasí) nebo pokládali snadné otázky (Kdo upekl tu buchtu?).
Konverzaci svědčí prosté přihrávky více než duchaplnosti.
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Empatičtí jedinci se mohou přizpůsobit různým protějškům, vmýšlením
vyjít vstříc osobám, na nichž jim záleží, vítanými otázkami je ujistit o
svém zájmu – a současně řídit směr rozpravy.
Verbální obratnost nabýváme praxí; příležitosti k procvičování nalezáme
na každém kroku. Čím nesnadnější protějšek, tím zajímavější je výzvou.
Jako u bojových umění nekontrujeme, ale energii (názorového) nasměrování protivníka obracíme proti němu.
Hry s nemyslícími by neměly překročit meze dobrého vkusu.
ANO / NE
Podvědomí negeneruje detailní rozbory a obvykle nás ovlivňuje jen kladně
nebo záporně. Nejlépe placená forma expertizy je také jen rada: ano / ne.
Cenu jsme však zvyklí spojovat s množstvím a vysoká odměna za jediné
slůvko nám připadá nepatřičná. Expertizy tak přijímáme se zpožděním,
vzbuzujícím iluzi náročného zpracování, a s balastem zbytečných stránek.
Kvantita, na rozdíl od kvality, je zřejmá na první pohled.
Důraz na kvantitu se často obrací i proti uživateli (v dlouhém textu zanikne
hlavní myšlenka).
SLOVNÍ PROJEVY
Nejpůsobivější formou myšlení v akci je autentický improvizovaný projev.
Myšlenka, zkontrolovaná v hlavě, dobře načasovaná a jasně vyjádřená,
zastíní všechno a všechny ostatní.
Na udržení pozornosti má vliv rytmus a tempo, ale hlavně návaznost.
Semknutost prezentace snižuje i možnost přerušení. Působivější než stálá
vysoká úroveň projevu jsou obměny – délky vět i náročnosti myšlenek.
Schopnost velkých proslovů není v naší rychlé době žádnou výhodou.
Myšlení směřuje k elegantní jednoduchosti.
Řeč bývá spojena s myšlením jedním ze tří způsobů:
nekorigovaná řeč – předbíhá a nahrazuje myšlení
myšlení nahlas – řeč splývá s myšlením
předmýšlení – promýšlení v předstihu, těsně před vyslovením.
PŘEDMÝŠLENÍ
Vyjadřování je odrazem myšlení a prezentace ovlivňuje dopad sdělení.
Předmýšlení potlačuje i tendence k živelným odpovědím. Vteřinu před
vyslovením ještě upravíme zamýšlenou větu, popřípadě posečkáme.
(Podobně lze vteřinu před nutkavým jednáním schválit nebo potlačit akci.)
Nepostřehnutelná prodleva mezi návrhem myšlenky a vyřčením stačí ke
kontrole formy i vhodnosti věty, a brzy se projeví lepšími výsledky.
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Někdy je třeba rozdělit celek na kratší úseky, zajistit jednoznačnost trpným
rodem (,prožitky jsou zintezivňovány pocity’, místo pocity zintenzivňují
prožitky) nebo omezit si a se (oheň vzplanul, namísto rozhořel se).
Než přejde využívání malé prodlevy v návyk, je třeba užít vůli.
Vteřinová prodleva stačí zpočátku jen ke kontrole a drobným úpravám
zamýšleného sdělení. S trochou cviku je později možné při vyslovování
,schválené’ věty už předmýšlet další.
Předmýšlení posunuje vyjadřování na vyšší úroveň.
RÉTORIKA
Rétoriku, nejpůsobivější prostředek prezentace, lze zlepšovat souběžně se
zlepšováním myšlení ve třech fázích:
1) kontinuita – bez ohledu na kvalitu a rychlost
2) udržování kontinuity a zkvalitňování – bez ohledu na rychlost
3) udržování kontinuity i kvality – a postupné zrychlování.
Plynulost a návaznost toku slov a myšlenek je důležitější než rychlost.
Za normálních okolností se myšlenky odvíjejí volným tempem.
Lepší myšlení není rychlejší, ale je hlubší a bohatší.
Uvážlivě rozfázovaná sdělení zmírňují dopad nevítaných zpráv, snižují
riziko nedorozumění a umožňují probírat vážné věci s lehkostí.
VYJADŘOVÁNÍ
Jednoduché pravidlo, které nám opomněli vštípit už ve škole, je:
Nejprve odpovědět druhému a až potom přidat něco svého.
Zdvořilým navázáním potvrdíme zájem a potom buď dále rozvineme téma,
nebo odkloníme hovor jinam.
Názory a postoje se vyvíjejí, a co považujeme za definitivní může být zítra
jiné. Slova jsou produkty chvíle, místa a nálady, a první odpověď nebývá
uvážená. Neochota zeptat se znovu je opatrnickou reakcí ega, které se
obává dalšího odmítnutí. O úspěchu ve většině situací rozhoduje málo:
,požádej, prodej, řekni, zkus, tohle ne, ještě jednou’... apod.
Civilizační zdvořilost vystačí se třemi slovy: ,dovol, děkuji, promiň’.
MYŠLENÍ ŽEN
Ženy nemyslí hůře, ale jejich přístup bývá subjektivnější. Zaměřují se více
na jednotlivosti a na konkrétní situace a nevyvozují obecné principy.
Osoby se slabším smyslem pro logiku často žádají současně dvě věci,
které se vzájemně vylučují. Většinou stojí proti sobě dvě přání, jimž nelze
jednotlivě nic vytknout, např. nezávislost / soužití v rodině.
Protichůdné myšlenky se nevylučují. Protichůdná přání ano.
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FLIRT
S úbytkem zábran zaniká i význam předběžné nezávazné výměny náznaků.
Flirt je umění duchaplné konverzace s erotickým podtextem: předvádění
nápaditosti, hravosti a empatie, zábava na pomezí mravnosti, s možností
vyhodnotit smyslnost, úmysly – a vhodnost pokračování.
Pro inteligentní dvojici může být duševní předehra velmi uspokojivá,
a pro ženy, než je znejistily feministky, představovala ,přidanou hodnotu’.
Vrcholem nového vztahu je okamžik, kdy po období nejistého tápání
dojde v náznacích k oboustrannému potvrzení zájmu o sblížení.
,Řeč těla’, jakkoli srozumitelná, není na rozdíl od čehokoli vyřčeného,
prokazatelná a chrání tak ego v případě odmítnutí.
Flirt býval užitečným testem emoční inteligence. Při ubývajícím zájmu
mužů o párování jsou stížnosti žen na jiné než ,korektní’ vyjádření snah
o sblížení smutným dokladem přeceňování formy na úkor obsahu.
VĚDOMÉ MYŠLENÍ
Ve světě bez zábran mizí jedinečné napětí mezi protějšky, a sbližování už
často není mimořádným zážitkem, ale jen únikem z nudy.
Ekvivalentem Darwinova přírodního prostředí při výběru protějšků je
společenská džungle plná nástrah, v níž vítězí předstírání nad podstatou.
K pochopení člověka přispívá Darwin více než Freud.
Okamžité reakce (útoč/uteč) jsou v přírodě výhodou, v civilizovaném prostředí ale obvykle zbývá vteřinka na rozmyšlení. Nutkání k bezprostřední
odezvě nerozlišuje mezi skutečnou potřebou a zdánlivou naléhavostí.
Myšlení se vyvinulo z automatických reakcí, přes záblesky možností a
převážení jedné z nich, až na úroveň umožňující představy vyvolávat.
Z hlediska kultivace myšlení je důležité pochopení posledního ze tří
stupňů: 1) instinkty, 2) nevědomé zvažování, 3) vědomé myšlení.
ZAVRŽENÉ MYŠLENKY
Koncepce i celé obory, které se z různých důvodů neosvědčily, opouštíme
navždy, přestože mohou být za pozměněných okolností přínosné.
Neprozíravě zavržené možnosti se pak někdy vracejí odjinud.
Např. slibné výzkumy v oblasti biomedicíny, které Západ ukončil před
dovršením z populistických spíše než z etických důvodů, podchytila Asie,
odkud budeme jednou draze nakupovat nové účinné léky.
Myšlenky mohou být zdiskreditovány i nevhodnými asociacemi.
Třeba eugenika, zneužitá před sto lety k ospravedlnění rasismu zůstává
tabu, přestože, při dnešní úrovni genetiky může být užitečná přinejmenším
na bázi dobrovolného přihlédnutí.
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Nauka o kombinaci vlastností rodičů nabude novou důležitost s přechodem
ke státem podporovanému sólovému mateřství s výběrem nejvhodnějších
,doplňků’ k dosažení požadovaných vlastností dítěte (str. 7).
EVOLUCE MYŠLENÍ
Návody k jednání, spouštěné podobností s uloženými vzory, připomínají
instinkty zvířat, která vědí co a jak, aniž by tušila proč.
Při výběru k páření v přírodě nehrají skryté vnitřní kvality žádnou roli.
(Domácí zvířata by se vyvíjela mnohem zajímavěji při křížení na základě
bystrosti a učenlivosti místo důrazu na očekávané vnější znaky.)
V duchu evoluční teorie by měli přibývat jedinci, zvýhodnění prvními
náznaky uvažování, a šířit tyto dispozice dál. Opatrnost, vedoucí k ústupu,
je ale v soupeření o rozmnožení nevýhodou a náhodně bystřejší zvířata
vždy brzy vyhynou.
Duševně vyspělejší lidé mají podobně obezřetný postoj k rizikům,
která si umí představit lépe než nemyslící (podnikání, manželství).
Tendence odkládat nebo nejednat vůbec, znevýhodňuje i opatrnický
Západ v konkurenci s neváhající Asií.
CENA MYŠLENKY
Hodnota myšlenek je v závěrech a aplikacích. Originální myšlenka má ale
i zvláštní hodnotu, jako nepřečtená kniha nebo nepoznaný protějšek.
Využitelná myšlenka musí být v souladu s logikou aplikovanou na lidský
svět, odlišující použitelné od nevhodného, nepřijatelného a nemožného.
V džungli nepostižitelného kopírování už nelze originální nápady chránit.
Výhodou prvenství zůstává ale vždy moment překvapení – a náskok.
Kdo tvoří snadno, nelpí na duševním vlastnictví; postupuje dál.
Kdo získá snadno a rychle bohatství (loterie, podvod), sotva se vrátí
k poměrně nevýnosné poctivé práci.
Kdo si jednou vydělá tělem, sotva se vrátí zpět do kanceláře nebo za pult.
Kdo si jednou vydělá nápadem, zůstane u vymýšlení.
MOTIVACE
Sklony ke stálému zlepšování všeho kolem sebe jsou výrazné u některých
národů, zatímco etnikům, které rády tančí, zcela chybí.
(Ghetta nepracujících s přebytkem času zarážejí špínou a nepořádkem.)
Posun ,k lepšímu’ v osobním životě je motivován i snahami vyniknout
a zvýšit si hodnotu (zvláště mužů u žen).
Vizualizace cílů motivuje, ale neosvětluje konkrétní příležitosti.
Motivace bez myšlení je jako pohon bez řízení.
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Skvělým projevem ducha je vznik mimořádných děl, jejichž autory jsou
nenápadní jedinci, kteří sami objevili a rozvinuli tvůrčí proces.
Myšlení nevyžaduje formální vzdělání a touha po vzestupu bývá silnější
u podceňovaných a opomíjených.
Vytrvalým úsilím lze nashromáždit množství originálních myšlenek a
prezentovat je v koncentrované formě se silným dopadem.
Události v každodenním životě jsou rozptýlené, zatímco v uměleckých
dílech navazují. Dobře vymyšlené, nafilmované nebo napsané příběhy pak
vnímáme intenzivněji než každodenní realitu.
Osamění z vlastního rozhodnutí je opakem bezcílné prázdnoty. Může
být zajímavější než povrchní společnost, je-li vyplněno duševnem.
Tvůrčí myšlení vychází z vědomí možnosti a zvláštní posedlosti.
Hodnota díla nesouvisí s osobními kvalitami jeho tvůrce.

SMYSL ŽIVOTA
______________________________________________
HLEDISKA
Smysl života není jen nějaká filosofická definice. Je to návod, kterým se
můžeme průběžně řídit.
Z hlediska myšlení – přibývající porozumění světu a lidem
z biologického – pokračování v dětech
z praktického – zlepšování všeho kolem sebe, i sebe
z kulturního
– předávání svých duševních hodnot.
Vztah mezi vykonaným a zaslouženým lze jednoduše shrnout:
Přispět pracovně i lidsky a ,dojíždět‘ s nadhledem a dobrými pocity.
Individuální smysl života vyplývá z rozložení priorit.
Dříve byla nejdůležitější práce a děti. Dnes obvykle ‚mít se dobře‘.
V různých fázích života se priority mění. Pro tvůrčí typy je rozumné
upřednostnit intelektuálně náročnější cíle, a ponechat si činnosti, které
jsou spíše intuitivní (např. hudba, malování), do pozdějších let zpomalení.
BOHATÝ DUŠEVNÍ ŽIVOT
K požadavkům zvenčí přistupujeme paradoxně odpovědněji než k zadáním
z vlastní iniciativy. Zvláště ženám vyhovuje jasně definovaný úkol.
Započetí je otázkou charakteru. Na optimální podmínky čekají líní.
Začátky lze usnadnit nastřádanými seznamy témat, kterým ,uležení’ jen
prospívá, od obtížnějších (Co se životem?) po snadnější (Jak zbohatnout?).
Rozdíl mezi myšlením a inteligencí není v tom, že myšlení více ,řeší’.
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Myšlení nalézá stále další náměty – k promýšlení i řešení.
Rozvoj myšlení je významnější proces než nabývání vědomostí, protože
jde o operační systém, který usnadňuje vše ostatní.
S myšlením se nemusíme obávat samoty, nemoci, chudoby ani stáří.
Nadčasové myšlení umožňuje žít zajímavě a spokojeně v jakékoli situaci.
,Vyšší’ myšlení se tradičně zabývalo smyslem a směřováním života.
Postupně přibývalo slov a ubývalo významů.
Platonův maxim: Moudrost, vůle a přiměřenost, už vyjadřoval vše.
Archimedes říkal: Dejte mi pevný bod a … vymyslím všechno.
Rozum je prázdný, dokud se nezaplní prožitým – a promyšleným.
Souhrn prožitých situací, jejich vývoj, řešení a následky vytvářejí životní
zkušenost, nejobjemnější složku naší osobní identity. (Tělesné a smyslové
zkušenosti jsou spíše vzpomínkami na někdejší stavy.) Na vrcholu života
jsme tím, co jsme prožili, procítili, slyšeli a viděli, ale hlavně
promysleli, propojili a přidali do svého funkčního modelu světa.
OTÁLENÍ
,Duševní expedice’ nevyžadují velkou přípravu, jen odhodlání. I schopní
jedinci ale otálejí a uchylují se k činnostem, kterým nelze nic vytknout,
(jen nedostatek ambicí), a tak vynálezce uklízí dílnu a umělkyně žehlí.
Fyzickou práci je snadnější začít; v myšlení je snadnější pokračovat.
Více než potřebný čas odrazuje od započetí počet potřebných kroků.
Duševní činnost může být vyššího nebo nižšího řádu.
Vybíráme, pokud možno, nejvyšší z činností, kterých jsme právě schopni.
Promýšlení lze začít kdekoli – samo nabere sílu a nalezne si směr.
V prvním kole nemusí být uspořádané. Brána, kterou vstupujeme do úvah
či příběhů, není místem zvláštních vlastností. Musí jen existovat.
Většina věcí se neuskuteční, protože chybí odhodlání začít.
ZLEPŠOVÁNÍ
Vodítkem k využití osobního potenciálu je kritérium příjemné a užitečné.
Příjemné může být i užitečné – třeba právě při myšlení.
Formální zlepšování končí posledním vysvědčením, ale všímavý člověk
se zlepšuje každým dalším dnem; nefunkční potlačuje a funkční posiluje.
Trvalý hospodářský růst, při vysoké zaměstnanosti, o který usilují politici,
není jedinou možností. Na určité úrovni stačí k pokračování menší úsilí
menšího počtu lidí. V zemích v dovršeném stavu (Švýcarsko) přechází
období budování v období méně pracného a méně nákladného udržování.
Představy budoucího světa nemusí zahrnovat růst a další technický pokrok.
Mohou být konsolidační nebo i redukční.
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KULTIVACE MYŠLENÍ
___________________________________________________________
MYŠLENÍ PRO POTĚŠENÍ
Paměťovým dovednostem (cizí jazyky) svědčí časné začátky. Ke kultivaci
myšlení můžeme přistoupit kdykoli. Propojit bohatší duševní život s tím
předchozím chvíli trvá, a může začátečníka i vykolejit.
Myšlení je krásný návyk na vlastní riziko – jako láska.
Nevyžaduje vyšší vzdělání a potěší, povznese a posune kupředu výraznou
osobnost i průměrného jedince. Je elitní, ne však výlučné.
Volné myšlení vychází ze zvídavosti a hry a je zdrojem zábavy i nástrojem
objevování, osvětlování a zlepšování. Na určité úrovni se za každodenním
životem otevírá možnost duševní nadstavby. Rozlet myšlení pro potěšení
přináší pocit, jak krásný život nám začíná i jak málo času nám zbývá…
Uvolněným myšlením, které lze vědomě odchýlit od obvyklých postupů
a podřídit vlastním pravidlům, lze snadno probírat i hypotetické možnosti.
Samotné zavedení návyku uvažování ve více variantách už podstatně
rozšiřuje náš záběr a výběr.
Promyšlením vzniká vyšší celek než souhrn známých faktů.
Rozvoj rekreačního myšlení připomíná osvobození těla, které také bývalo
pouhým prostředkem k přežití, dokud naši předkové neobjevili procházky,
sporty a výlety, a krátký účelový kontakt párů nerozvinuli ve hravý tělesný
dialog. Rekreační prožitky mohou být:
fyzické – s jasnými tělesnými limity
emocionální – vyžadující jisté vrozené založení
duševní – s největším potenciálem k rozvinutí.
NADHLED
Nadhled nám umožňuje přijímat občasné neúspěchy bez psychické újmy.
Velkorysost není jen postoj k druhým, ale i schopnost povznést se nad
utrpěné křivdy a ztráty, a nad vlastní omyly a nezdary.
Moudřejší ustoupí, potlačí odpověď, dá přednost jinému nebo mávne
rukou nad drobnou nespravedlností – a dlouhodobě v pohodě vítězí.
Pružnost při hledání kompromisů můžeme očekávat spíše u osob než
u institucí, které mají neústupnost přímo ve svém zadání.
Drobné chyby jsou běžnou součástí života; za velká nesprávná rozhodnutí
by ale měli nést viníci následky (Německá vláda za povzbuzení migrace,
Evropská komise za nadřazený přístup k Británii.)
Morální kapitál může být znehodnocen jediným selháním.
Duševního kapitálu se občasné neúspěchy nedotýkají.
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DUŠEVNÍ SOBĚSTAČNOST
Volné myšlení může užít postupy užitkového myšlení, např. vyhodnocení
údajů z internetu nebo proporční úsudky.
Častěji však křižuje zvolenou oblastí zájmu náhodně, všímá si souvislostí,
nalézá podobnosti a obohacuje téma originálními postřehy.
Myšlení pro užitek spěje k závěrům: Co, kdy, jak, za kolik ...
Rekreační myšlení, jako rekreační sport, těší už samotným pohybem,
inspirativním posunem vpřed.
K odpovědím na nové otázky obvykle stačí běžná nteligence.
Myšlení poskytuje inteligenci pracovní program.
ODDĚLOVÁNÍ
Každá myšlenka vyvolává další asociace, které mohou být zajímavé,
a někdy i důležité, ale odvádějí pozornost od hlavního směru.
Dočasné odhlédnutí od všeho nesouvisejícího není ignorance, ale metoda.
Rozvíjení myšlenky užitečným směrem má řád a posloupnost.
Nestačí jen, aby příspěvek navenek nějak souvisel s předmětem úvahy.
Týká-li se jiné, dočasně zmrazené stránky věci, je v té chvíli nepatřičný.
Soustavu s více stupni volnosti lze řešit pouze postupně. Považujeme vše
ostatní za neměnné, a zkoumáme vždy jen jediný uvolněný aspekt.
Probírání různých stránek zvažované věci současně je projevem špatného
myšlení – ne nízké inteligence, ale její nesprávné aplikace.
OHRANIČENÍ
Aby promýšlení přineslo uspokojivý výsledek v přiměřeném čase, je třeba
ohraničit oblast zájmu a dočasně ji oddělit od ,zbytku světa’. K ohraničení
slouží nejčastěji oba krajní případy, mezi kterými leží prostor možností.
Vymezením může být třeba vždy/nikdy, existuje/neexistuje, jeden/všichni,
s/bez, maximum/minimum apod.
Překračování vymezení a zahrnování jen vzdáleně souvisejících postřehů
degraduje výměnu myšlenek a přináší nedorozumění, zvláště mezi muži
mířícími více k jádru věci, a ženami, jejichž pojetí bývá spíše odstředivé.
Vezměme třeba zadání ,Obsah vitamínů v ovoci’:
On: Víš, že kiwi mají pětkrát více vitamínů než banány?
Ona: Po banánech se tloustne.
On: A pomeranče mají více vitamínů než jablka.
Ona: Ale jablka jsou levnější.
On: Kdybys seřadila ovoce podle obsahu vitamínů...
Ona: Brokolice je prý zdravá.
On: To není ovoce.
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Ona: Má taky vitamíny, ne?
On: Jistě, ale já tady...
Ona: Mám ji koupit?
On: (rezignovaně) Když myslíš...
Ona: Tak co chceš doopravdy k večeři? Maso, viď.
Ženský přístup bývá méně sevřený než mužská logika, protože vychází ze
složité podstaty člověka, a ne z podstaty problému.
Obvykle ale neposunuje hranice poznání.
Do vymezení ,Vitamínový obsah’ nepatří úvahy o jiných aspektech ovoce,
které lze pokrýt později.
Všeobecná úvaha potom sdružuje všechny dílčí úvahy, které otevíráme a
uzavíráme jednu po druhé.
LATERÁLNÍ MYŠLENÍ
Nabídka postupů může být zajímavě rozšířena zahrnutím principů u nás
málo užívaného laterálního myšlení.
Běžné uvažování se ubírá vyjetými kolejemi a obvykle končí u prvního
použitelného řešení. ,Souběžné’ myšlení pokračuje dál a rozšiřuje záběr
vyjmenováním všech možností v souladu se zadáním – zprvu záměrně
bez zvažování vhodnosti a proveditelnosti.
Zadáním bývá otázka, např. ,Jak se dostat suchý na druhý břeh řeky?’
Most či přívoz jsou jasná řešení. Tunel, přelet, přechod po laně nebo pod
vodou ve skafandru už vyžadují trochu fantazie. (Zadání ale vyhovuje
třeba i přebruslení v zimě nebo obchvat kolem pramenů.)
Výčet možností v prvním kole nijak neomezujeme.
Až ve druhém kole vybíráme z rozšířené nabídky nejvhodnější kombinace
možností, které by nás jinak vůbec nenapadly. Rozlet volného myšlení
mnoha směry je blízký laterálnímu myšlení. U osob inklinujících k sebezlepšování se jednou podchycené postupy dále rozvíjejí už samy.
Myšlení se zlepšuje samo krokem; poučeně skokem.
THINKTANK
Opakem metody uvolňování vždy jen jediného aspektu je nárazový efekt
thinktanku’, řešícího zadaný úkol společným úsilím
mimo rámec obvyklých pravidel.
V sehranější skupině jsou kolektivní schopnosti ještě zvýšeny povědomím
zvláštního nadání jednotlivých účastníků a dochází k jakési dělbě myšlení.
(Thinktank by mohl například připravit soupis mnoha možností veřejně
prospěšných prací jako základ k pozdějšímu vyhodnocení proveditelnosti a
užitečnosti praktickými odborníky bez mnohosti nápadů.)
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BRAINSTORMING
Na rozdíl od thinktanku neklade brainstorming prvotní důraz na možnosti
řešení, ale je živelným zdrojem rozšířené inspirace.
Přítomní produkují bez zábran postřehy volně související se zadáním.
Příspěvky udržují v chaotickém víření, aniž posuzují jejich vhodnost, až se
mezi nimi blýskne použitelná, jinak těžko představitelná možnost.
Počítače odvádějí uživatele od volnějších ,lidských’ forem uvažování
a v oblasti zanedbávaného spekulativního myšlení (co když, co kdyby) se
hromadí řada příležitostí s potenciálem pro zábavu a výdělek.
I v nejsaturovanějších oborech zbývá ještě prostor pro nové nápady.
(Např. v segmentu autodoplňků chybí přídavný zdvořilostní klaxon, který
by neagresivně upozorňoval na naši blízkost nebo ,děkoval’ za přednost;
v segmentu spotřebičů mikrovlnky s panty vpravo či zešikmené do rohu.)
REDUKCE INFORMACÍ
Univerzity původně poskytovaly univerzální přehled. Odborné vzdělávání
dnes směřuje ke stále užší specializaci, bez návaznosti na jiné znalosti.
Porozumění světu není školním předmětem; přibývá až v průběhu života.
Orientaci ve stále komplikovanějším prostředí ztěžuje neschopnost
vyloučit nepodstatný balast všudypřítomných ,názorů’.
S přebytkem informací klesá podíl promyšleného.
,Pořádek v hlavě’, jako jarní úklid, spočívá především ve snižování počtu
položek, témat, aktivit – i kontaktů. Zůstávají jen ty potřebné a hodnotné,
ke kterým se budeme vracet. Mnohost zatěžuje, omezuje a ubírá čas.
Zvládnutelný počet věcí se nezdá být vhodným srovnáním pro bohatost
duševního života, ale jako morálce stačí deset přikázání, oblast myšlení
vystačí s nemnoha principy, ze kterých lze odvodit vše ostatní.
Z postřehu ,Důležitější než co dělat je, čemu se vyhnout’ lze třeba odvodit:
,Důležitější než co mít je, čeho se oprostit’.
Paměť hromadí – myšlení redukuje a koncentruje.
KRUHOVÁ VAZBA
Kruhová vazba může být cyklická (noc/den) nebo obnovovaná příčinným
spojením (akce/uspokojení).
Kruhovou vazbou bývala i péče rodičů o děti – a dětí o staré rodiče.
Ve vztazích často dochází k opakování s eskalací; s posunem k horšímu.
Kruhovou vazbou je i produkce adrenalinu navozovanou agresivitou.
Trvalá podrážděnost podněcuje konflikty, které generují další dávky
stimulantu, umožňujícího ambiciózním bytostem obstát v mužském světě.
Konfliktnost souvisí s návykem získávání přídavné energie.
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TVŮRČÍ PROVOKACE
Záznamy nezaručují kvalitu myšlenek, které přetrvávají nebo vybledají.
Jen menší část paradoxů Oscara Wildea se zachovala; ostatní nebyly
zaznamenány. (,Se ženou můžeme být šťastni, pokud ji… nemilujeme.’)
Tvůrčí typy tvoří snadno, a svých nápadů si příliš neváží.
Neoriginální lidé se až nemístně sklánějí před projevy velkého ducha.
Osobní lékař L. N. Tolstého si tajně po hmatu zaznamenával špačkem
tužky na kartičku v kapse u kalhot každý jeho výrok. (Když si toho hrabě
všiml, poznamenal: , Doktore, měl byste se oženit...’)
Oživující efekt ‚tvůrčí provokace’ spočívá v reakci okolí na polovážnou
zmínku nějaké kontroverzní možnosti. Podobá se nečekanému vhození
míče, po němž se všichni přítomní bezděčně natáhnou a začnou novou hru.
SOUSTŘEDĚNÍ
Myšlenky slouží okamžité potřebě nebo trvalému užívání.
Výsledkem duševního úsilí může být věta, kterou odbýváme něčí mělký
dotaz, nebo věta shrnující celoživotní hledání smyslu života.
Se stejným nasazením hledáme životní lásku i místo k parkování.
Náročnost myšlení nesouvisí s důležitostí ani s naléhavostí.
Potřebné soustředění má dva aspekty:
Věcné zúžení – zaměření pozornosti (při nevnímání okolí).
Délka pozornosti – vyplývající ze zájmu nebo udržovaná vůlí.
V posledních letech vzbuzují zájem metody koncentrující špičkovou tělesnou nebo duševní výkonnost do nejvhodnější chvíle.
Jsou vteřiny, které předurčují další roky. Základem přípravy je znalost
vlastního fungování v různých úsecích dne, zvláště odhad zpoždění přílivu
energie ze spánku a z příjmu potravy. Každý fungujeme jinak.
Duševní i sportovní výkony vyžadují současné uvolnění i soustředění.
TŘI STUPNĚ MYŠLENÍ
Mezi duševními a fyzickými výkony existuje podobnost. Mozek i svaly se
brání změně z klidového stavu (kdy jsou výdaje energie nejnižší) a ke
,zprovoznění’ je třeba vynaložit v obou případech trochu úsilí.
Představa mozku jako zdroje tvořivosti neodpovídá skutečnosti. Mozek
je netečný mechanismus se značnou setrvačností, aktivovaný teprve vůlí,
potřebou, touhou, nebo iniciativou zvídavé duše.
Fyzické úsilí vede k produkci vlastních endorfinů, které tlumí bolest,
uvolňují tělo a vzbuzují pocit uspokojení i chuť pokračovat.
Duševní úsilí má podobný efekt a může navodit stav tvůrčího vzrušení
s mimořádnými nápady a vysokou intelektuální produktivitou.
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Myšlení obvykle sestává ze dvou, a někdy šťastně ze tří fází:
Obtížný rozjezd / uspokojivé pokračování / samovolné zintenzivnění.
Fyzické a duševní stavy se ovlivňují. Dobré pocity z vyladěného těla se
přenášejí na myšlení a duševní čilost navozuje pocit tělesné kondice.
Počet ‚událostí‘, kterým jsme denně vystavováni roste, a jejich zpracování
naráží na lidské limity. Nezachycované, jako by neexistovalo.
Život je, co nám projde hlavou – vědomě.
PŘÍSTUP K MYŠLENÍ
Tradice předurčují postoj různých skupin k myšlení – od křesťanské naděje
v pokračování (… nebudeš míti nedostatku), přes slepou víru ve vzdělání
v expandující Asii, až po netečnost a nezájem barevných etnik.
Mnozí, bez ohledu na kvalifikaci, pohlaví či původ, se už na okraji myšlení
pohybují a čas od času do něj nejistě vstupují.
Myšlení se odvíjí od dobrých otázek. Učit se myslet znamená kultivovat
návyk zastavení s otázkou. Otázka je nejjednodušší zadání. Obsahuje úvod
do situace i úkol. Otázky jsou důležitější než odpovědi, protože předurčují
směr uvažování a dávají mu smysl. Tradici kladení otázek vděčíme už od
Sokrata za posuny v pochopení světa. Následnost několika chytrých otázek
může vést k vyřešení i nejsložitějších problémů.
Některé otázky si neklademe, protože tušíme, co nechceme vědět.
MYŠLENÍ, KRÁSA A ČAS (pro odlehčení)
Nadprůměrné myšlení může být rozeznáno jen nepočetnými myslícími na
podobné a vyšší úrovni, zatímco atraktivní vzhled oceňují všichni.
Jako jsou úvahy o čase zintenzivňovány slovním spojením čas života,
úvahám o vzhledu prospívá spojení pomíjivá krása. Plynutí času vnímají
intenzivněji ženy, které spojují svoji ,zbytkovou hodnotu‘ s věkem.
Vzhled je i návyk. Matkám připadají jejich děti a zamilovaným jejich
protějšky pohledné, protože se na ně jejich zrak postupně vyladil.
Zvykátko je zařízení na způsob zpovědnice, do kterého ze dvou stran
potmě vstupují žena a muž, kteří už spolu na dálku komunikovali, ale ještě
se neviděli. Během hovoru se jim reostatem zvolna přisvěcuje; ze šera
vystupují zprvu jen měkké obrysy a zrak má dost času přivyknout…
Utlumení vizuálního šoku zvyšuje míru přijatelnosti. (Poločas najád).
Krása ovlivňuje postoje okolí a předurčuje osud. Nejhůře pociťují stárnutí
osoby dříve zvýhodněné vzhledem. Krásné myšlení se prosazuje později,
kdy už bychom měli svoji nadhodnotu vnímat s pokorou.
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SOUKROMÍ
Duševnímu životu svědčí příznivé vnější podmínky – nadevše soukromí;
alespoň vlastní malá tichá místnost.
Právo na soukromí by mělo patřit k základním lidským právům.
Soukromí potřebujeme jako spánek, abychom se načas ukryli před zmatky
a tlaky světa, vrátili se k tomu, co bylo, ujasnili si, co bude, a zpomalili
plynutí času. Na počátku světa bylo ticho a šero…
(Stačí málo. Můj ,holobyt’ je uzavřený altán uvnitř jen 2 x 2 metry, u okna
stůl se židlí, po straně skřínka s konvicí, vzadu úzké lůžko, nad ním police
s knihami, zásuvka, lampička a malé elektrické topidlo.)
,Samotky’ se rozšíří v případě delší krize i jako vestavby do velkých
nevytápěných bytů.
Oddělený soukromý prostor nelze nahradit podílem ze společné plochy.

POSTOJE
___________________________________________________________
TUŽBY / PŘÁNÍ
V přírodě platí pravidlo dlouhodobého vyrovnávání (teploty, srážky).
Vyrovnávání lepšího a horšího v našich životech pochopíme až po vícero
cyklech střídání šťastných náhod a nečekaných zklamání.
V mládí se zdá důležité‚ co chceme. Později pochopíme, že důležitější je
rozeznat a vyloučit, co nechceme.
Naše životy jsou obohacovány novými možnostmi (virtuální prostředí,
instantní komunikace, otevřený svět, posloupnost vztahů). Očekáváme, že
naše přání, třeba jen z vnitřního nutkání, budou vyplněna, a to rychle.
Tužby, kterých si srdce žádá i proti zdravému rozumu, a racionální
rozhodnutí, o kterých vnitřně pochybujeme, nejsou stejného druhu.
Dáme-li průchod pocitům, zůstane nám záchranná síť rozumu.
Upřednostníme-li samotný rozum, budeme pociťovat pochybnosti.
ŘEŠENÍ
Proces řešení bývá považován za myšlení – a přeceňován.
Výčet zřejmých možností není myšlenkově náročný a k výběru stačí
porovnání. Cennější je povšimnutí, bez něhož by k úvaze vůbec nedošlo.
Řešení následuje až po nápadu zadání.
Přeceňováno bývá i ,surfování’ po internetu, expandující do mnohosti, na
rozdíl od ryzího myšlení, které se odvíjí od vlastních postřehů a je spíše
dostředivé. Na počítači přecházíme z odkazu na odkaz, jako u volného
asociování. Postup s ,naskakující’ nápovědou je však pasivní.
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LIMITY PAMĚTI
Kultivace myšlení je blízká osobám tíhnoucím k vlastním úsudkům, ale
může zvýhodnit i paměťové typy, připustí-li existenci paralelního světa
uvažování, ve kterém budou zprvu jen začátečníky.
Paměť je vrozená a nelze ji ani doporučovanými metodami příliš zlepšit.
Nejvýnosnější formou myšlení, podle počtu slov, je rozhodnutí ano/ne.
Následují jednořádkové hlášky a slogany – myšlenky v úderné podobě.
Reklamní agentury zaměstnávají paměťové typy manažerů i kreativce
s nápady (jako ,Černá skřínka do každého manželství!‘).
Tam kde musí oba typy spolupracovat je vzájemná nevraživost zřejmá.
V politice se sbližují programy stran, ale přiostřují rozdíly v přístupu.
Paměťově založení zástupci prosazují stále podrobnější pravidla a na
ojedinělé nežádoucí jevy reagují plošnými restrikcemi.
Řešitelsky založení zástupci preferují jednoduché samočinně působící
mechanismy, na pomezí prevence a likvidace problémů v počátcích.
MYŠLENÍ A PAMĚŤ
Přemýšliví jedinci rozeznávají jasně rozdíly v úrovni myšlení – i paměti.
Paměťové typy předpokládají podobnou paměť u všech, a studijní úspěchy
přičítají vlastní píli a inteligenci (nebo dokonce myšlení).
Vrozená paměť se podobá, výhodami i nevýhodami, kráse. Usnadňuje
život, ale současně ho značnou měrou předurčuje.
Mimořádná paměť (stejně jako krása) obvykle převáží nad myšlením.
Složitost velkých firem vyžaduje manažery s nadprůměrnou pamětí, kteří
si pod tlakem potřeb posílí myšlení, alespoň na úroveň rozborů.
Řešitelské typy s jen průměrnou pamětí se na místech vyžadujících složité
procedury neosvědčují, protože paměť nelze doučit.
Mohou svými nápady táhnout celý podnik, ale nebývají dobrými řediteli.
Velké rozdíly v paměti přičítáme její různé kapacitě, ale důležitější je
schopnost vybavování. Potom už se uplatní pokračovací paměť.
(Dokážeme dokončit tisíce vtipů, ale na žádný si nevzpomeneme.)
Uvolněné myšlení zvyšuje počet narážek, které napomáhají vybavování.
Nepostaráme-li se o vlastní myšlení, můžeme pracovat pro jiné.
TESTOVÁNÍ PAMĚTI
Vysokoškolskými zkouškami by prošel s nejlepšími známkami oborově
naprogramovaný počítač.
K získání kvalifikace, ale i k běžnému působení (učitel, lékař, ekonom,
úředník) postačuje opakovací paměť.
Paměť může nahradit myšlení u mnoha dobře placených profesí.
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Inteligenci testujeme často, ale paměť jen málokdy, přestože předurčuje
školní výsledky, studijní předpoklady, volbu kariéry i osobnostní typy.
Měření paměti je přitom velmi jednoduché:
Slovesná paměť – stačí přečíst řadu slov a požádat o zopakování.
Číselná paměť – totéž s abstraktnějšími čísly.
Vizuální paměť – k obličejům přiřazujeme jména či povolání.
Návazná paměť – doplňujeme neúplné předtím slyšené věty.
Inteligenční kvocient popisuje předvídatelná Gaussova křivka.
Graf paměti je asymetrický.
Dlouhou horizontálu obvyklé paměti většiny doprovází výrazné navýšení
menšiny osob s mnohanásobnou kapacitou (str. 6).
Schopnostmi zapamatování se lišíme ještě mnohem více než inteligencí.
ŘEŠITELSKÉ TYPY
Paměťové typy (,všechno vím’) se řídí pevnými vzory. Užívají knihovnu
informací s mnoha záznamy známého, kde ale chybí co by mohlo být.
Přemýšlivé typy (,se vším si poradím‘) mají v hlavě zkušebnu, ve které
probírají různé možnosti a hledají optimální řešení.
K součinnosti paměti s myšlením obvykle nedochází, protože tato možnost
je otevřená jen nepříliš zvídavé skupině s vrozenou pamětí.
,Řešitelé’ by uvítali lepší paměť, ale k úspěchu jim stačí samotné myšlení.
Většina licencovaných profesí je dnes otevřená jen paměťovým typům.
VERBÁLNÍ PAMĚŤ
Vývojově starší formy paměti, např. čichová nebo zvuková, jsou dodnes
překvapivě účinné a vracejí nám i složité vzpomínky (pár molekul vůně
připomene dávnou událost, hlas i po mnoha letech někdejší tvář).
Nejmladší opakovací paměť, rozvinutá až s užíváním slov, nebyla ještě
sjednocena evolucí, a proto je mezi lidmi rozptýlena tak nerovnoměrně.
Druhotnou praktickou funkcí paměti je ,připomínání’.
Schopnost v pravou chvíli si vzpomenout lze posilovat, protože jde o
návyk. Nekonkrétní připomínku, kterou v nás vnitřní hodiny aktivují, pak
už snadno domyslíme.
NADŘAZOVÁNÍ PAMĚTI
Paměťové typy studují s minimálním úsilím a s pocitem výjimečnosti.
Myslivé typy bývají skromnější; neokázalé myšlení považují za častější
než je, a na podstatu věcí se zaměřují z nouze, aniž v tom tuší výhodu.
S množstvím zvládnutých situací přistupují k jakýmkoli dalším úkolům
s klidnou sebedůvěrou: Existuje-li řešení, jsou schopni je nalézt.
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Řada profesí je v důsledku přílišného důrazu na studijní paměť uzavřena
přemýšlivým všímavým jedincům,
kteří by mohli celé obory nově promyslet a posunout kupředu.
K běžně užívané paměti lze přiřadit i ,pamatování bez porozumění’.
Opakovací paměť ukládá a vydává údaje jako počítač. Stačí k vystudování,
složení zkoušek a zajištění snadného života.
Nadprůměrná paměť není důležitá pro uchovávání zkušeností.
Logicky napojené postupy se vybavují snadněji než učebnicové vědomosti.
Vrozené vlastnosti jsou v průběhu života doplňovány trvalými návyky.
,Memy’ se stávají součástí osobnosti a soužitím jsou šířeny vrstevníkům i
následovníkům. Podchycené myšlení je komplexní mem.
K předávání memů pro přežití a úspěch docházelo v průběhu staletí
v izolovaných civilizačně pokročilejších skupinách. (Sounáležitost potom
nevychází z jazyka a mnohdy už ani z víry, ale z pocitů výjimečnosti.)
Národy, které se považují za vyvolené, ohrožují druhé – i sebe.
DOMINANCE PAMĚTI
Důraz na dosažené vzdělání umožňuje studentům s nadprůměrnou pamětí
získat tituly a zastávat důležité posty i bez potřebnějších schopností.
Tato místa neuzurpují, snadno je obhájí v přijímacích řízeních zaměřených
většinou na pamatování (legislativa, učebnicové znalosti, korektní fráze).
Nápadité myšlení začíná už dětským hraním, objevováním funkčnosti
a návazností. (,Tělesná výchova‘, původně s prvky vojenské přípravy, se
už dávno měla zaměřit na rozvoj ubývající obratnosti a zručnosti.)
Osob s paměťovými vlohami je menšina, ale jejich vliv nepoměrně roste.
Dominance paměťových typů oslabuje zvláště pedantickou Evropu.
ZÁZNAMY
První přídavnou pamětí bylo písmo. Pomalost psaní prospívala kvalitě
myšlenek, které přetrvávaly.
Podrobnější záznamy nejsou u uvolněného myšlení pro potěšení obvyklé
(jako nezapisujeme průběh přátelského gamu tenisu).
Užívání počítačů usnadňuje práci s texty. Pro rozvíjení představ a hledání nových nápadů je ale vhodnější tužka – přímé spojení mozku a ruky.
Zamyšlení nad listem papíru připomíná tvorbu umělce, která se opírá
o částečný obraz, dokreslovaný a pozměňovaný.
Některé myšlenky odolávají času a stávají se součástí kolektivního
dědictví lidstva. Zlatý fond myšlenek roste pomaleji než zlatý fond kultury,
ale nezastarává a je přístupný všem – k výběru i vkladu.
Deníčky a dopisy, které bývaly oporou návratů v čase, vyšly z módy.
159

Naší součástí se stávají chytré telefony a naše druhé ,já’ se formuje
v počítačích. Příštím generacím přenecháme detailní výčet svých životů
v datované elektronické paměti.
PŘIJATELNOST
Vzhled, ovlivňující (tentokrát opravdu nekorektně) naše životy, není měřitelný jako výška nebo váha. Bezděčně užíváme srovnání: před kým nebo
za kým kdo ,je’ – v pomyslném pořadí dané skupiny.
O hezké se zajímají všichni, o myslící jen myslící.
Ženy věří, že o ,chytré’, za něž se pokládají, muži nestojí. Myslící muži ale
touží po ženách, které by je obsáhly v celé výjimečnosti, ocenily jejich
rozhled a důvtip a udržely s nimi krok. Teprve, když je nenalézají, dávají
rozumně přednost hodným naivním před protřelými polochytrými.
Myslící muž si uvědomuje, jaké ho potkalo štěstí, objeví-li myslící ženu.
Pod vlivem pohádek věříme, že chudí lidé a hloupí Honzové jsou nějak
lepší, a že láska na první pohled je opravdovější než ta ze srdce i z hlavy.
Při hledání protějšků býváme příliš ovlivněni prvním dojmem.
Zevnějšek upřednostňují před vnitřními kvalitami překvapivě více ženy.
Roli přitom hraje párová vize – představa dvojice na ulici a snaha zvýšit
si hodnotu asociací. Většina mužů má mez přijatelnosti nižší.
Kdyby se naše družky zabývaly méně vzhledem a více přemýšlely, nebyly
by tak často zklamané. Neoblečená chytrá žena vypadá vždy zajímavě.

POZNÁVÁNÍ
___________________________________________________________
SYSTEMATICKÝ PŘÍSTUP
Vědecké instituce a školy (které vědeckost napodobují) pokrývají oblast
zájmu systematickými kroky, od základů až k nejdrobnějším detailům.
Postup připomíná strom, jehož hlavní odnože (současné znalosti) pokračují
do větví a větviček nového poznání, až je celý prostor koruny vyplněn;
zčásti užitečnými, ale ponejvíce zbytečnými informacemi.
Systematický postup věnuje pozornost všemu a neužívá průběžně úsudek..
Německo a Japonsko uspěly budováním rozvětvených systémů za cenu
mimořádné píle a kázně. Neuspěly však díky složitosti, ale navzdory ní.
Obdiv k úspěchu vede k přejímání vzorů, které místní ledabylost nezvládá.
Co dokážou národy s tradicí důslednosti není přenosné jinam.
Opačným extrémem je prosazování specifických národních řešení, jejichž
hlavním rysem je neobvyklost.
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ZACÍLENÝ PŘÍSTUP
Cílenější přístup vzešel z komerčních tlaků na rychlé a levné opatřování
využitelných výsledků. Z úsporných důvodů dnes tento (americký) model
přebírají i konzervativnější instituce.
Oblast zájmu není prozkoumávána v plném rozsahu a proces poznávání
je ovlivňován úsudkem, volnými asociacemi, profesní intuicí, záblesky
inspirace apod. Další kroky lze vycítit, zbytečné vynechat a prostor mezi
počátkem a tušeným závěrem vyplnit převážně relevantními informacemi.
Dlouho před plným pokrytím dochází k propojení neúplných údajů a
celkový obraz lze domyslet. Výsledek není ,vědecký’, ale představuje
skvělou návratnost na vynaložené úsilí. Nápady souvisí s intuicí a nové
možnosti nejprve vyciťujeme a potom domýšlíme.
NEÚPLNOST
Kant, Nietzche nebo i Marx konstruovali jednoznačné, všepokrývající
systémy. Adam Smith nebo Charles Darwin osvětlovali oblasti zájmu a
nejistotu a náhodu nejen připouštěli, ale viděli v ní inspiraci a zdroj nových
pohledů a možností.
Uvolněný přístup s neúplným pokrytím je účinnější, ale intelektuálně
a psychicky náročnější než mechanicky vyplňovaný systematický model.
Práce s neúplností vyžaduje vlastní myšlení, sebedůvěru a nadhled.
Vědecké bádání bývá považováno za tvůrčí činnost, přestože většina vědců
preferuje zdlouhavější, ale pohodlnější systematický postup.
Rozčleněný úkol, vyžadující hlavně sběr a třídění údajů, může zpracovávat
zaučený asistent, robot i počítač. Nové poznání se odvíjí od originálních
postřehů spíše než od výzkumu s prvky byrokratického alibismu.
Důraz na kategorizaci devalvuje i současné vzdělávací systémy.
Zvláště humanitní obory, které si zvyšují vážnost matematickými modely,
by mohly předčít exaktní vědy větší mírou představivosti.
POUČENÍ
Myšlení zabavuje a povznáší i v nepříznivých podmínkách.
Jedinec přivyklý uvažování už v sobě nemůže popřít tendenci promýšlet
vše kolem sebe, ale může zlenivět nebo zpychnout.
Postup bez pochybností je typický pro paměťové typy zaměstnanců, kteří
aplikují pevné vzory správnosti a nezvažují specifiku jednotlivých případů,
ani nepatřičnost ostrého rozhraní (minuta před plnoletostí).
Černobílé zákony jsou pozůstatkem primitivních časů, kdy ještě chyběly
jemnější možnosti rozlišování.
Protikladem adaptabilního myšlení není hloupost, ale nepružnost.
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Hloupí dnes bývají vzdělaní, ale nemyslící.
Údajná nepřenositelnost zkušeností a neochota poučit se z chyb druhých
v oblasti myšlení neplatí. Poučení nalézáme v prožívaných i popisovaných
situacích. Hodnota poznatků, k nimž se dopracovali jiní, je zřejmá a přebírání brání jen ego. Když se ego zvětší, svět se zmenší.
Kdo někdy zažil s otevřenou myslí setkání s pokročilejší osobností a ve
chvilce si posunul porozumění světa na vyšší úroveň, ví, že nový náhled
nestačí, chybí-li pokora. Osoby, které mohou změnit náš život, nemusí
vždy vzbuzovat sympatie ani sdílet naše vidění světa.
Hodnota přejímané myšlenky je jen v ní samé.
PŘEDÁVÁNÍ
Povídání sousedek i hospodské řeči mužů zlepšují verbální pohotovost,
ale myšlenkový obsah nerozšiřují. Inteligence zajišťuje životaschopnost.
Myšlení, představivost a ochota uvážit a zkusit nové, nás posouvá dál.
Potěšení z myšlení mohou muži i ženy objevit (neúplně) sami, nebo si
ho ‚načíst‘. Nejsnadnější a nejúčinnější je osobní předávání.
Blízkost dvojic umožňuje pochytit postupy a rovnou převzít hlubší
závěry. Bystré mladé milenky se učí rozumět světu od starších úspěšných
mužů, a mladí muži od žen ,které se vyznají‘.
(Paměťové typy přebírají formulace spíše než myšlenky.)
Obdiv často vzbuzují jedinci, kteří se stýkají s opravdovými osobnostmi,
a zaslechnuté šíří dál jako své vlastní. Pochycená moudrost je jako obraz
sochy. Skvělý dojem z protějšků, předvádějících svůj repertoár vybroušený
opakováním pomine, když materiál dojde a nové myšlenky chybí.
ROZDVOJENÍ
Společnost se vyvíjí pomalu; promyšlení sebe sama může vést k rychlým
změnám. Rázná osobní transformace bývá snadnější než postupný proces.
Při vnitřním dialogu se obvykle vyhraňujeme do opačných pozic:
pro/proti, ano/ne, buď/anebo apod.
Střídání pohledů zlepšuje celkové porozumění.
Zatímco při oponování se opačné názory odečítají, střídavé vstupování do
obou pozic umožňuje myšlenky srovnávat a přibírat.
Nadhled nad svými návyky získáme dočasným vstupem do druhé nebo
i třetí osoby. Užitečným cvičením je zkusit si vyvrátit vlastní názory
Myšlení se zavřenýma očima je hlubší a bohatší na záblesky představ.
Myšlení s otevřenýma očima probíhá spíše v pojmech a útržcích vět.
Náročnější zadání vyžadují vícekolový přístup; pro konstruktéra prototyp,
pro malíře předběžnou skicu.
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Pracnějším projektům prospívá participace dalších osob (k iniciátorovi
realizátor, k výrobci prodejce).
Déle opracovávané myšlenky jsou lépe formulované a po více návratech
hlubší než při jednorázovém úsilí o stejném trvání.
Další zintenzivnění přináší prožívání situací současně na dvou úrovních.
Ztělesňujeme svoji roli a přitom se shora (shovívavě) pozorujeme.
POVĚDOMÍ
Vliv myšlení na život a života na myšlení je obsáhlé téma. Naštěstí není
třeba rozumět procesům mozku, jako nemusíme rozumět konstrukci auta,
abychom dobře jezdili – a hlavně věděli kudy a kam.
Bystřejší čtenáři už leccos sami ,vnitřně’ tuší, jen ještě nestačili převést
své pocity do jasnějších závěrů.
Poznání přichází po myšlenkách a myšlení o všem možném časem
pokryje všechno.
Kamínky v neúplné mozaice slouží domýšlení lépe než systematicky
vyplňovaný prostor. Na pořadí přidávání nezáleží; nahodilé posuny jsou
osvěžující nepředvídatelností dalších kroků.
Neúplnost, jako impresionistická malba, nabízí prostor představivosti.

EMPATIE
___________________________________________________________
VCIŤOVÁNÍ
Indikací civilizační vyspělosti jedinců i národů je (kromě způsobu jízdy)
úroveň empatie.
Schopnost odvodit z náznaků a okolností stav a postoje druhých a přizpůsobit se, vychází ze zkušeností, všímavosti – a zájmu.
Člověka nepolidštila práce, ale schopnost předvídat a splývat.
Citlivost má dvě podoby: kladné vciťování – a negativní přecitlivělost.
Shledáme-li nedostatek empatie u druhých, v zájmu dobrého výsledku
ji můžeme nabídnout více sami – užitím vmýšlení.
Vmýšlení rozeznává nejen stavy, ale i příčiny a možnosti.
Na rozdíl od vciťování nevyžaduje vrozené dispozice a lze je kultivovat.
Vmýšlení má větší praktický záběr než vciťování.
Vmýšlení souvisí se vstřícností, která je investicí se skvělou návratností
pro jedince, firmy (i státní aparát). Nejde jen o zdvořilost, ale o předvídání
a domýšlení situace druhých – a usnadňování.
Vstřícné prostředí je součástí kvality života.
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GENDEROVÉ VMÝŠLENÍ
V průběhu posledních dekád se muži příliš nezměnili.
Ženy, pod vlivem nepochopené emancipace, potlačily svoji výjimečnost a
přestávají vzbuzovat náklonost, důvěru a lásku.
Ženskost nespočívá jen v kouzlu očekávání a odolávání, má i složku
napojení, vedoucí k lepšímu porozumění druhým, k mírnosti a zjemnění.
Nástrojem posilování párových vazeb je vmýšlení.
Minuta vmýšlení prospěje vztahu více než hodina před zrcadlem.
Nic nebrání ženám rozvíjet mysl. Na svém ,vylepšování’ pracují poctivěji
než muži, ale od vlastních závěrů je odvádí tendence postupovat uznávanými způsoby a neochota potlačit nápovědu předsudků a ,názorů’.
Komparativní výhodou žen v mužském světě je ženskost.
Ryzí ženskost už obsahuje dvě složky myšlení – rozumnost a empatii.

ODHADY
(PROPORČNÍ MYŠLENÍ)
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Na počátku každého dílu znovu připomínám, že tento text není
prezentací osobních názorů, ale nabídkou témat k vlastnímu domýšlení.
__________________________________________________________
PROTEŽOVANÁ MATEMATIKA
V rámci předstírání vědeckosti jsou studentům středních škol vštěpovány
nepoužitelné ,vyšší‘ vědomosti na úkor potřebných základních znalostí.
Hlavní důraz je kladen na matematiku – údajně pro rozvoj logického
myšlení – jako by k tomu neexistovalo dost praktičtějších příležitostí.
Nerozlišování mezi nezbytnými znalostmi (sčítání, odčítání, násobení,
dělení, zlomky, procenta a trojčlenka) a vynucovanou ,vyšší‘ matematikou,
vyžadovanou jen pro některé typy dalšího studia, je přímo diskriminační.
Matematický talent má jen menšina a očekávat abstraktní uvažování ode
všech je jako trvat na hudebních výkonech bez ohledu na hudební sluch.
Test užitečnosti je přitom nasnadě – stačí se zeptat absolventů škol, zda
algebru, integrály nebo kvadratické rovnice kdykoli později v životě užili.
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PROPORČNÍ PŘEDSTAVY
Na rozdíl od teoretické matematiky, kterou většina studentů po agonii
zkoušek úplně zapomene, je proporční myšlení nápomocné v každodenním
životě a snadností úměry otevřené všem.
K základní orientaci stačí rozumný odhad, vyčíslení z hlavy nebo jen
odpověď ano/ne. (Při technicky náročném podnikání, i kdykoli později,
jsem vystačil s ,kupeckými počty‘, s trojčlenkou a asi s pěti konstantami).
Podstatnější než přesnost je pochopení vztahů (přímá/nepřímá úměra,
přírůstek/úbytek, podstatné/zanedbatelné, ojedinělé/opakované apod.).
Přibližné výsledky jsou nenapadnutelné, pokud
odhady velkoryse zaokrouhlujeme v neprospěch svého závěru.
(Řada proporčních úvah a užitečných odhadů je rozptýlena v textu.)
Schopnost vlastního domýšlení upadá s návykem užívání vyhledávačů.
Obšírnost googlování překrývá podstatu informací a přesné vyčíslení je
hůře zapamatovatelné než dostačující přibližná představa.
Funkční modely v hlavě umožňují odhadnout měřítko i důležitost jevů.
Zběhlost v proporčních úsudcích je pro většinu lidí praktičtější výhodou
než abstraktní matematika.
Proporční myšlení převádí složité údaje do srozumitelných představ.
ROZHRANÍ
Často úplně zbytečně vyčíslené rozhraní údajně správného a nesprávného,
nebo povoleného a zakázaného se stává schválením, třeba o jediný hlas,
vymahatelnou normou správnosti (a sankcí).
Dohled spočívající v poměřování bez uvažování poskytuje ,práci’ velké
skupině vzdělaných osob, ať už jde o dodržování tisíckrát navýšených
koncentrací škodlivin nebo zbytečně snižovanou rychlost.
Určité limity by přitom většina z nás respektovala, kdyby byly méně časté
a rozumně stanovované – ne přibývající a zpřísňované na úkor uživatelů.
PROPORČNÍ PŘÍKLADY (orientačně)
Součástí proporčního myšlení je povědomí základních údajů např.:
Každá zmíněná miliarda představuje u nás asi sto korun na osobu.
Jeden ročník čítá plus minus 100 000 mužů a žen.
Denně se narodí i zemře asi 300 osob.
V důsledku nehod všeho druhu ubudou denně 2 lidé.
Život má asi 30 000 dní – 1000 měsíců, 500 000 bdělých hodin.
(Z toho je nejnápomocnější představa 1000 měsíců.)
Za posledních století stoupla průměrná teplota v Evropě o méně než 1 °C.
Poslední velká doba ledová skončila před 12 000 lety.
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Poslední .malé‘ doby ledové nastaly v letech 1815 a 1883 (str. 95).
Pokles teplot kolem r. 1962 vedl k obavám z globálního ochlazení.
Rozloha ČR pod 80 000 km2. Na osobu připadá asi 7500m2
(proporčně užitečnější představa než 130 osob na km2)
Z jednoho hektaru se sklidí zhruba 50 metrických centů rostlinné hmoty.
Průměrný průtok Vltavy v Praze je asi 100 kubických metrů za vteřinu.
Roční místní srážky v rozmezí 500 – 1200 mm nijak neubývají.
V létě je přibývá asi dvakrát více vody než v zimě.
Lesy zabírají přes 20 % našeho území (nejvíce v novodobé historii)
Zemědělská půda přes 40 % rozlohy (v zemědělství jen 2 % obyvatel).
Na jednu ženu u nás připadá 1,6 dítěte, v muslimských zemích přes 5.
Muslimů je v Německu už asi 6 % , ve Francii ještě více.
Největší nárůst populace: Indie (dotahuje Čínu) a Nigerie (200 mil.)
Křesťanů je zatím asi jako muslimů (jedna a čtvrt miliardy).
Od EU dostáváme ještě asi o 50 mld. korun více, než odvádíme.
Náš hrubý domácí produkt už přesahuje 5000 miliard.
Státní rozpočet asi 1400 mld. (Schodky v % HDP jsou v reálu 3x vyšší.)
Povinné výdaje: Důchody přes 500 mld., zdravotnictví 300, školství 180.
Příjmy: DPH 400 mld., daně osob a firem 500 mld.
Spotřební daň na pohonné hmoty 100 mld., tabák 60 mld., alkohol 10 mld.
Zadlužení státu asi 1700 mld. – v rámci EU nízké.
(Biliony si nedokážeme představit – zůstaňme u tisíců miliard)
Dluhy domácností pod 2000 mld. (hlavně bezpečné hypotéky).
Dluhy firem nejasné (zahraniční účast), asi nad 1200 mld.
Úspory přes 300 tisíc / osobu; čtvrtinu lze rychle vybrat…
V hotovosti navíc asi 30 000 Kč na osobu.
Celkové rezervy v nejrůznějších formách 5000 mld. = 500 000 na osobu
(podstatně převyšují dostupné chtěné hodnoty k nákupu).
Celkové jmění obyvatel ČR přibližně 15 000 mld.
Hodnota všech obytných nemovitosti přes 8000 mld.
Vlastnické bydlení u nás asi 80 %, v Německu 50%.
(V období krize ceny bytů a domů ještě stoupnou. Nájmy zlevní.)
Naše důchody asi 40 % prům. mzdy (na Západě více, na Východě méně).
Na VŠ studuje as 350 000 studentů. Včetně zaměstnanců půl milionu.
V různých odvětvích průmyslu pracuje až 40% obyvatel, nejvíce v Evropě.
Máme 13 krajů plus hlavní město; kraje mívají po 6 okresech.
Mimořádně vysoké exporty; čtyři pětiny do EU (třetina do Německa).
Výroba aut 4000 denně; 1,5 milionu ročně (bude výrazně postižena krizí).
Exekucemi je zatížen skoro milion obyvatel, mnozí vícekrát.
(Většina údajných dluhů není vymahatelná.)
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Zaměstnavatel platí k hrubé mzdě 25% soc. a 9% zdrav. poj. (koef. 1,34) .
Zaměstnanec odvádí 4,5% zdrav. a 6,5% soc. poj. a 15% daň, minus slevy.
Státních zaměstnanců přes 500 tis. (učitelé, zdravotníci, úředníci, policie).
Odliv (zdaněných) dividend do zahraničí až 300 mld.
Objem peněz se zdvojnásobuje zhruba každých 10 let (poloviční hodnota).
Přidávání peněz v Evropě až 10 % ročně (více než odpovídá inflaci).
U nás inflace pod 3 %. (S přihlédnutím k cenám nemovitostí a nájmů 5 %.)
Dovozy do EU ze světa asi 5000 mld. eur ročně (z toho 2/3 nezbytné!)
Naše domácnosti nakupují až 40 % potřeb z dovozu; firmy ještě více.
Zadlužení: EU 80 % HDP, Eurozóna 90 %, ČR pod 40 %.
Německo má přes 80 mil. obyvatel, Francie a Británie po 65 mil., Rusko
méně než 150 mil., USA přes 330, Čína (dotahovaná Indií) 1400 milionů.
Dolarových milionářů je na světě asi 50 milionů; u nás asi 30 000.
Na armádu vynakládá USA 4 % národního důchodu. (Čína při nižších
platech a cenách pořídí za třetinu nákladů více.)
Armáda ČR 1 % HDP, 20 000 vojáků (asi jako hasiči s dobrovolníky).
Policie 50 000. Akčních složek (pro případ nepokojů) méně než 10 000.
Účinnost spalovacích motorů 30 %, tepelných elektráren 40 %.
Přehrady dodávají jen 2 % spotřeby elektřiny (důležitá ½ přečerpávacích).
Na 1000 obyvatel u nás připadá už asi 500 aut.
Nafty užíváme 2x více než benzinu. Spotřební daň 11 resp. 13 Kč/litr.
Těžba ropy v celém světě činí asi 2 litry na osobu denně (barel 160 l).
Fyzický výkon člověka méně než 100 W. (Vyrábět elektřinu šlapáním,
jako součást trestů, by se nevyplatilo.)
V ČR přes 2 mil. obyvatel nad 65 let; 1,5 mil. pod 15 let.
Polovině lidí ve světě je pod 28 let, v ČR je medián 42, v Německu 44.
Zaměstnanost Němců 70 %, nově příchozích migrantů 30 %.
80% mužů usiluje o 20% horších žen; 80% žen o 20% lepších mužů.
PROPORČNÍ ÚVAHY (příklady)
Uvést na pravou míru alarmistická tvrzení lze snadno pouhým počítáním
z hlavy. Obvykle stačí odhad a úměra; někdy údaj z internetu a znalost asi
pěti základních konstant.
Tak třeba velikost lidstva:
Váha jedince 100 kg, objem 100 litrů = 0,1 kubického metru.
7 miliard obyvatel světa by vyplnilo prostor jen: 1km x 1km x 700 m.
Nebo: 1 m2 na osobu je dostačující prostor v hromadné dopravě.
1 milion obyvatel = 1 milion m2 = 1 km2.
Na miliardu připadá 1000 km2 a na celé lidstvo přes 7000 km2
Celá populace světa by volně pokryla plochu jednoho našeho kraje.
Vliv člověka na obrovskou zeměkouli bývá přeceňován.
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Nebo obavy z množství odpadů: Odhad 300 kg/na osobu, 3 mil. m3 ročně.
Představme si kužel o základně 5 km2 a výšce asi 300 m, zhruba 0,6 km3.
Vytvořit vedle Milešovky svozem materiálu z celé republiky další kužel,
pokrytý zeminou a zatravněný ( na oslavu mateřství) by trvalo 200 let.
Mimořádně užitečný je mechanický ekvivalent tepla: 1 kWh = 860 kcal.
Náklady na ohřátí litru vody v konvici o 90°: 90 kcal = 0,1 kWh = 0,5 Kč
Potřebné údaje můžeme pracně dohledávat nebo rychle domýšlet.
Tak třeba voda na koupel? Vana 150 x 50 x 20 = 150 litrů. Ohřátí o 25°
4000 kcal. (860 kcal = 1kWh) řekněme 5 kWh, asi dvacet pět korun.
Výhřevnost tekutých paliv je asi 10 000 kcal/kg., uhlí 6000, dřeva 3000.
Litr benzinu (lehčího než voda) vydá řekněme 8600 kcal = 10 kWh.
Při účinnosti 30% a 5 litrech na 100km užíváme jen asi 15 kWh, z čehož
plyne, že k běžné jízdě potřebujeme jen asi pětinu výkonu motoru.
ZLATO
Za rok se vytěží sotva 3000 tun zlata. Při specifické váze 20 to představuje
150 kub. metrů, což je jen objem menší chaty.Veškeré zlato vytěžené kdy
ve světě (méně než 200 000 tun) by vyplnilo Národní divadlo.
Kilogram zlata stojí přibližně milion korun, stříbro bývá asi 50x levnější.
Finanční systém nemá od dob zlatého standardu žádný pevný opěrný bod;
dnešní produkce zlata (jen v řádu obratu střední země) už nestačí sledovat
nárůst hodnot ve světě, a návrat ke zlatému standardu není reálný.
V případě hospodářských těžkostí v Rusku může dojít ke zintenzivní
těžby na Sibiři drsnými metodami (užití těžké techniky, rtuti a kyanidu).
Vyšší produkce zlata, při ustálené poptávce, by snížila ceny.
Základem peněz by mohl být třeba i energeticky náročný hliník nebo
carbonát lithia; užitečné komodity s rovnoměrněji rozptýlenými zdroji.
V období znejistění eura stoupne zájem o tvrdší měny – i drahé kovy.
NEPRAKTICKÉ JEDNOTKY
Součástí ‚hry na vzdělání‘ vnucované studentům jako doklad ‚vědeckosti‘
výuky jsou těžko představitelné a nesnadno zapamatovatelné jednotky.
Kilogram máme v ruce, a i když váží méně na Měsíci, nemusíme plést
nikomu hlavu kilopondy a newtony.
Tlak okolí se šťastnou náhodou pohybuje kolem 1kg/cm2 a jen málo
kolísá – pro běžné situace se místo pascalů hodí násobky atmosférického
tlaku; v pneu asi dvojnásobek (2 at), ve vodovodu kolem 8 at.
Výkon 1 kW odpovídá přibližně zvednutí 100 kg do výše 1m za vteřinu.
Neuchopitelné kilojouly mohou být nahrazeny praktickou kilokalorií,
(kcal), energií potřebnou k ohřátí 1kg (nebo litru) vody o jeden stupeň C.
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Pochopit a užívat méně je výhodnější než nepochopit a neužívat více.
Všechny fyzikální jednotky lze odvodit z přírodních jevů, denních cyklů,
gravitace a vlastností vody. Metr se blíží kroku a vteřina tepu.
(Na základě zkušeností s imperiálními mírami bych preferoval místo
centimetru anglický palec, ale v desetinném systému.)
PŘIMĚŘENOST
Lidská touha po absolutních řešeních naráží na pravidlo klesající návratnosti při rostoucím úsilí a výdajích.
Kterákoli oblast činnosti, např. zdravotní péče, bezpečnost, vzdělávání,
kultura, životní prostředí, ale třeba i ochrana obyvatelstva před padajícími
meteority, má tendenci expandovat a posilovat svůj význam.
Kterýkoli obor nelimitovaný zvenčí rozumnými pravidly a finančním
zastropováním by mohl pohltit veškerý národní důchod, aniž by došlo
k výraznému zlepšení.
,Přesvědčivým‘ zdůvodněním může čelit jen proporční myšlení.
Falešná a nadsazená tvrzení lze celkem snadno zdiskreditovat v médiích,
která ochotně zveřejňují kontroverzní příspěvky.
Myslící jedinec může věcným přístupem rozložit celé nesmyslné hnutí.
Nad proklamacemi vítězí jasné myšlení logikou a šiří záběru; hlavně však
názorným porovnáním efektů a jednoduchým vyčíslením.
HDP
Hrubý domácí produkt zahrnuje (zjednodušeně) všechno za rok přidané,
ale nerozlišuje mezi užitečným a nepotřebným, spotřebovaným a trvalým,
přikázaným a vytouženým, věcným a nehmotným.
Skutečným přínosem jsou jen hodnoty nezbytné, chtěné a rozumné.
Růst HDP je zvyšován dokonce i plýtváním a zadlužováním.
(Kdybychom všichni platili za úklid sousedům a vydělávali si úklidem u
nich, statistiky by vykázaly nová pracovních místa a stouplo by i HDP.)
HDP světa je asi 80 tisíc miliard dolarů.
USA a Čína ke 20 000 miliardám, EU o něco méně (z toho Německo 4),
Japonsko 5, Rusko, Indie a Brazílie po 2 tis. mld., ČR 200 mld. dolarů.
Asi polovina produkce světa připadá na spotřebu domácností.
VELIKOST
Věříme, že velikost podniků zvyšuje účinnost, ale v rozlehlém prostoru
ubývá možnost kontaktu, spolupráce a rychlé odezvy.
Nadměrné celky ztrácejí pružnost a motivaci, a velikost zvyšuje i rizika.
Pojišťovny unesou spíše četnější menší ztráty než ojedinělá velká neštěstí.
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Z katastrof tankerů se nikdo nepoučil; staví se stále větší, a republikou
projíždějí dlouhé vlaky cisteren s jedovatými zkapalněnými plyny, aniž by
vzbudily pozornost ochránců brouků (nehoda Kolín 1973).
Bezpečné, ale z hlediska nadměrnosti přece jen zbytečně rizikové, jsou
obrovské jaderné elektrárny.
V budoucnu se rozšíří jednoduché malé reaktory ke kogeneraci tepla a
proudu (2:1), zapečetěné k provozu bez obsluhy a údržby na řadu let,
zapuštěné do země poblíž míst užití.
Nadcházející útlum a změna priorit sníží potřebu energie.
Plánované navýšování kapacity elektráren může být u nás zdůvodněno jen
tichým plánem exportu elektřiny. (Už teď až 20 %, asi za korunu za kWh.)
Vyúčtování elektřiny má tři složky a samotný proud nás stojí méně než
distribuce a různě daně a ekologické příspěvky.
RELATIVNÍ HODNOCENÍ
Od dětství jsme známkováni podle momentálních standardů. V posledních
letech přibývá jedniček, a vysoké školy na nízké úrovni absolvuje kdekdo.
Větší vypovídací hodnotu má pořadí – kolikátí jsme z kolika, nebo
o kolik míst jsme se posunuli v ročníku školy (a třeba i celostátně).
Alternativou posuzování pevnými standardy je relativní hodnocení.
Bez ohledu na přetrvávající krizi bude pokračovat technický pokrok.
Tak třeba záznamy z povinných kamer na všech vozech, aktivované
čipem řidiče, budou jednou vyhodnocovány umělou inteligencí, ne za
účelem trestání přestupků (to by zastavilo provoz), ale k vytvoření individuálních profilů a jejich porovnání s průměrem.
Relativní systém se zaměří jen na malé procento opravdu rizikových
jevů, a ,nedokonalosti‘ ostatních bude muset tolerovat.
NAŠE VODA
Jako složitější příklad proporčního myšlení uvažme hrozbu ,válek o vodu‘.
Ve statistikách zjistíme, že u nás naprší rok co rok (bez znatelného úbytku
vlivem klimatických změn) v průměru 700 mm (700 litrů na m2).
Při užití 140 litrů denně (s podílem průmyslu) připadá na každého z nás
za rok asi 50 m3. Za 1 kubický metr (1000 l) platíme asi 100 Kč.
Vydělíme-li plochu republiky počtem obyvatel připadá na osobu 7500 m2,
vynásobeno 0,7 m3 srážek na 1m2 = 5000 m3 dešťové vody.
Užíváme tedy jen asi 1% dostupné vody a ta na víc ,spotřebou’ nemizí.
Mění formy a (viditelně) končí v řekách. Nejvíce vody odvádí Labe.
Průměrný průtok v Děčíně snadno nalezneme, činí 300 m3/sek.
Při započítání povodí Odry a Moravy odtéká ze země asi 400 m3/sek.
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Srážky 0,7 m3/m2 vynásobené 80 000 miliony m2 plochy republiky
(50 000 mil. m3) vydělíme počtem vteřin za rok (30 mil.) a tím zjistíme, že
na naše území ,padá‘ v průměru 1600 m3 vody za sekundu.
Řeky odvádějí jen čtvrtinu. Co se stane se zbývajícími třemi čtvrtinami?
Spodní vody téměř neodtékají. Jsou rezervoárem, jehož hladina jen kolísá.
Problémem není momentální pokles – čerpáním se alespoň trochu snižuje
kumulace přibývajících chemikálií v podloží.
Nejvíce vody je ztraceno odpařováním. I zde nás čeká překvapení.
Největší odpar (na m2) není z holé země ale z mnohonásobně větší plochy
listů a stébel rostlin ,vysávajících‘ vlhkost z hloubky půdy.
Srážky jsou v ročních průměrech stejné a více než dostatečné. (Izrael je
soběstačný při čtvrtině našich hodnot a větší nepravidelnosti).
Spotřeba vody klesla za 30 let na polovinu; reálná cena stoupla více než
desetkrát. Vyvolávání obav je v zájmu vodáren a spolupracujících vědců.
Kalkulace ,pro představu‘ nejsou složité. Vyžadují jen několik úměr
(logické trojčlenky), trochu představivosti a hlídání desetinných čárek.
PŘÍRODA
Přírodě se už dlouho nedařilo jako dnes. Přes škody způsobené kůrovcem
u nás přibylo lesů a zvěře, i divoké zeleně – ze zanedbání.
Cit pro přírodu vyplývá ze všímání.
Na zahradě můžeme zasít ředkvičky nebo jetel, zasadit keř nebo strom…
Při stejném množství světla, tepla, vláhy a stejné úrodnosti půdy mají zelené organismy ze zahrad, lesů, polí i zaplevelených ploch podobný roční
nárůst rostlinné hmoty (kolem ½ kg na každý m2 půdy).
Přeměna divokých pralesů na plantáže není (po počátečních ztrátách
vypalováním) ekologicky negativní. Kultivované zavlažované plochy nám
vadí emociálně, ale ovzduší prospívají více než původní náletový porost.
Také o výsledcích starých poctivých sedláků máme zkreslené představy;
dosahovali jen třetiny dnešních výnosů. Za zvýšení vděčíme hluboké orbě,
umělým hnojivům, ochranné chemii, ale hlavně vyšlechtěnému osivu.
Ještě větší potenciál zůstává nevyužitý v genetických modifikacích rostlin
a zvířat, které jsme si z nerozumu zakázali.
,Etické‘ zábrany oslabují Západ v soutěži se zbytkem světa
ve vývoji, který nelze zastavit.
KVANTIFIKACE
Prostředí, ve kterém pokračuje život už miliony let, nebylo nikdy ideální.
Poplašná tvrzení vyvolávají u veřejnosti obavy, připomínající paniku po
zviditelnění všudypřítomných mikrobů nově vynalezeným mikroskopem.
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Moderní přístroje zachycuji stopovou přítomnost čehokoli v čemkoli a
pouhá existence zanedbatelného jevu vede k opatřením s nepoměrem mezi
náklady a efektem. Nadsazené limity (ještě navýšené úřední horlivostí) pak
přebírá bez vlastního úsudku většina lidí.
Kvalitativní a kvantitativní aspekty se doplňují a patří k sobě.
Negativní jevy mají vliv až od určité úrovně, a protože se projevují na
různých místech, po různou dobu a různým způsobem – nesčítatají se.
Podstatná je hodnota, po níž dochází k nevratné změně.
Ke kumulaci většiny negativních vlivů bychom museli žít desetitisíce let.
KRAJNOSTI
K základním uvážením patří možnost návratu do původního stavu.
Výběr partnera k tanci je v jiné kategorii než výběr partnera k rodičovství.
Nevratná rozhodnutí uzavírají možnost jiné volby.
Vratnost se v budoucnu stane hlavním kritériem ekologických úvah.
Uvedení věcí do původního stavu většinou nebývá problém – jen výdaj.
Úvahy obsahující ,pro a proti’ dobře osvětluje metoda zkoumání krajností.
Extrémy ohraničují zadání z obou stran a zvýrazňují rozdílné dopady
zvažovaných možností. Představa ,nejlepšího možného’ přitom nebývá tak
přínosná jako uvážení nejhorší možnosti.
V hypotetických extrémech jsou klady i zápory nejviditelnější.
ENTROPIE
Snahou slušných lidí je vrátit přírodu do původní podoby, kterou si představují jako ideální konečný stav. Příroda se však neustále vyvíjí; nespočet
forem, které se neosvědčily, zaniká a nespočet nových vzniká.
Živá příroda je z hlediska entropie dočasnou výjimkou v protisměru.
Na pozvolný rozpad světa má však menší vliv než kolísavý žár slunce,
štěpivý efekt ledu, záplavy nebo půdní eroze. (Rozumným programem by
bylo přemísťování polí ze svahů do rovin – a lesů z rovin do svahů.)
Na nárůst entropie (devastací prostředí), i na její zatlačování (budováním strukturovanějších celků) má podstatný vliv i člověk, jehož efekt je
znásoben schopností myslet a užívat stroje.
Bez trvalého lidského úsilí by přirozený rozpad za pár desítek let zahladil
stopy civilizace, a uniformita prachu by převládla nad vším vybudovaným.
Entropie připomíná stálým přibýváním čas.
Výrazné jevy (rozdíl mezi horkým a studeným, výškový spád nebo
napětí mezi mužem a ženou, kteří se ještě nepoznali), obsahují energii.
Teplotní, gravitační nebo emocionální potenciál se vyrovnává na nižší
úrovni (ve vlažnosti, na úpatí nebo v zevšednění).
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DOPLŇOVÁNÍ POPULACE
Základem civilizace bývalo trvalé spojení muže a ženy. Rodina zajišťovala
i oporu ve stáří a útěchu v předávání materiálního a duševního dědictví.
V novém světě se musíme postarat sami o sebe, majetek přenecháváme
o mnoho mladším ženám a naše hlubokomyslné závěry nikoho nezajímají.
Podstatou soužití bývala přitažlivá i praktická různost pohlaví a ke stabilitě
přispívala i (dnes zavrhovaná) dominance jednoho, kteréhokoli, z partnerů.
Primitivním řešením ubývajícího zájmu o rodičovství je doplňování
chybějící třetiny migrací z plodných muslimských zemí (5 dětí na ženu).
Proporčním uvážením shledáme, že počet příchozích není tak podstatný
jako exponenciálně rostoucí počet potomků v dalších generacích.
Ročník u nás čítá asi sto tisíc a při porodnosti 1,5 (místo ideálních 2,1)
nám chybí skoro 50 000 dětí ročně.
Pětisetmilionová Evropa potřebuje navíc 2,5 milionu ročně; asi 50 milionů
dětí migrantů v jedné generaci.
20 milionů žen z této generace bude mít v dalším kole 100 milionů dětí;
a se zahrnutím rodičů, prarodičů a nerodičů bude odjinud už 200 milionů...
V dalších dvaceti letech se ocitnou původní obyvatelé Evropy v menšině.
K varovnému závěru stačila logická úvaha, odhad a vynásobení z hlavy.
Zvýšení porodnosti ,z vlastních zdrojů‘ (str.7) nabízí přiměřenost.
KRIMINALITA
Překročí-li kriminalita mez únosnosti, různou v různých zemích, vynutí si
veřejnost zpřísnění postihů.
V USA s vysokou etnickou kriminalitou, drogovými problémy (a delšími
tresty) připadá na tisíc obyvatel 7 vězňů, v Rusku 5, u nás 2, a v západní
Evropě jeden. (Podle statistik je v amerických vězeních proporčně šestkrát
více ,Afroameričanů’ a čtyřikrát více ,Hispánců’ než bělochů a asiatů.)
V Evropské unii jsou údaje o trestaných z různých etnik nekorektní.
Od netečných soudů se středověkými tradicemi nelze očekávat přechod od
trestů uvězněním k náročnějším individuálním řešením (třeba s uvážením
návrhu trestané strany s důrazem na praktické odčinění škod).
V období krize stoupne kriminalita z bídy i z rostoucí konzumace drog.
Užívání pokročilejších prostředků nápravy bez zbytečných ztrát pro
společnost nakonec prosadí lobby bezpečnostního průmyslu s podporou
veřejnosti znepokojené nedostačující kapacitou věznic.
SUDETY
Postoje k největšímu ohrožení republiky (Mnichov1938) se polarizují do
dvou alternativ: předem ztracený boj – nebo demoralizující kapitulace.
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Přitom stačilo tehdy říci (v rozhlase):
Čeká nás několik těžkých let. Hitler rozpoutá a prohraje válku, republika
bude obnovena a zrádci z pohraničí navždy vyhnáni.
Odsun se týkal jen nejstarší generace, žen a dětí, ale zábor třetiny území
se vším všudy představoval tak velkou kořist, že reálné obavy z ,revanše‘
by donutily i nekomunistické vlády k přimknutí k Sovětskému svazu.
Chybějící nebo příliš složité údaje lze pro účely proporčního myšlení
odhadnout nebo nahradit vlastním úsudkem. Zkusme třeba zjistit hodnotu
Sudet. Nemusíme sčítat množství položek v penězích různé kupní síly.
Stačí uvážit, že nemovitosti a všechno ostatní patřilo asi třem milionům
původních obyvatel, jejichž poměry byly podobné našim. (Ze 30 % území
pocházela před válkou třetina národního důchodu.)
Hodnotu Sudet lze bez emocí vyjádřit majetkem průměrného občana a
jeho generačním podílem z veřejného majetku, vynásobeno třemi miliony.
Orientační myšlení vystačí se základními informacemi – a úsudkem.
DLUHY
Dluhy bohatých a dluhy chudých jsou v jiné kategorii. V prvním případě
jde obvykle o investiční strategii, ve druhém o špatnou správu peněz.
Půjčky státu na infrastrukturu apod. jsou vyváženy trvalými hodnotami.
Předáme-li potomkům lépe zařízenou zemi, převezmou s pochopením i
doplácení závazků. (Dluhy státu k jeho příjmům bývaji nižší než třeba
zatížení osob hypotékami k jejich příjmům.)
Zadlužení je nepřehledné různými posuvy. Kdekdo dluží, ale mnohdy
jde o stejné peníze. Stát třeba ,půjčí’ bankám, od kterých si půjčují firmy,
na jejichž výrobky si půjčují spotřebitelé…
Přesvědčení o potřebě vypůjčeného kapitálu pro vstup do podnikání je
zpochybněno úspěchy jedinců, kteří začínali jen s nápadem v příslovečné
garáži a expandovali za své, pomalejí, ale bezpečněji.
Užijeme-li metodu dvou extrémů, jedním je neexistence dluhů vůbec
a druhým celoživotní zadlužení za užívání hotového světa, i za náklady
dětství a mládí, hrazené rodiči a státem.
Splátky ,za funkční svět’, které by doplňovaly běžné daně, jsou politicky
neprůchodné (ledaže by Zemi kolonizovali mimozemšťané a zpětně nám
ji pronajímali). Zdůrazňování podstatného závazku mladých k těm před
nimi ale může posilovat potřebnou mezigenerační solidaritu.
PODMÍNEČNÉ ODDLUŽENÍ
Problémy s exekucemi degradujícími život statisícům rodin přičítáme
neodpovědnosti dlužníků a bezohlednosti věřitelů.
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Asi 9 % obyvatel je dnes v neřešitelných exekucích, a s blízkými osobami
je postižených ještě více. Původní dluhy nebývají velké, narůstají s úroky,
penalizací a přirážkami právníků a exekutorů. I tak však nejsou závratné;
odhadem 200 miliard korun, s přijatelným ,vyrovnáním’ 50 miliard, což je
jen jedno procento HDP – za novou šanci pro milion obyvatel.
Velkorysejšímu přístupu k vyčerpávající materiální i psychické zátěži
desetiny obyvatel země brání morálistický postoj ,správnosti’ ostatních.
Za vzniklou situaci přitom může především stát, který nás omezuje ve
všem možném, ale opomněl regulovat předvídatelný vývoj v uvolněné
situaci a neupravil podmínky půjček ani později. Na státu je, aby tento
stav napravil a nastavil do budoucna přísné ochranné mechanismy.
Pokud tak neučiní, vznikne na problému exekucí jednoúčelové hnutí,
které zmobilizuje statisíce zainteresovaných voličů (str. 107). p
VELKORYSOST
Situace, ve kterých je druhá strana zatlačena ,do kouta‘, jsou méně stabilní
než vyvážené dohody. Firmy a instituce v silnější pozici u nás přenášejí
břemeno všeho zařizování i výdajů na uživatele a vnucují jim smlouvy
vypracované jejich právníky k maximalizaci jednostranných výhod, bez
ohledu na dlouhodobé škody ze znepřátelení druhé strany.
Praktická řešení potřebují volný prostor pro nepředvídané komplikace
i pro pružnou funkčnost. Tam, kde by počítač zvolil nejvyšší součin plateb
a počtu transakcí, nastaví uvážlivý podnikatel ceny tak, aby v restauraci,
na parkovišti nebo v divadle zůstalo vždy ještě několik prázdných míst.
Také hospodářství potřebuje volné rezervy. Ideál plné zaměstnanosti
třeba opomíjí statisíce nezaměstnatelných i zálohu dočasně nepracujících.
Plánované hospodářství, nadřazované tržnímu modelu přesnými vazbami
bez volného prostoru pro nedokonalosti a ztráty vždy selhalo.
Potřebná volnost má různá optima. Pro nájmy je to asi 3 % prázdných
obydlí. Při poklesu ke 2 % stoupá nájemné z dosahu uživatelů, při nárůstu
neobsazenosti ke 4 % klesají výnosy a investice do staveb se nevyplácejí.
Muži mají od pravěku větší předpoklady k velkorysosti. Uloví-li nebo ne,
nezávisí jen na nich; uloví příště. Ženy chrání děti a musí být důsledné.
Nezapomínají a neodpouštějí.
VOLNÝ ČAS
Nejdůležitější součástí života je čas. Většinu svého nejlepšího času odevzdáváme v zaměstnání, přestože žijeme ve světě stokrát účinnějším než
v dobách, kdy stačil větším rodinám jediný příjem a ženy nemusely zanedbávat domov a děti.
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Práci považujeme bez myšlení za samozřejmost a hlavní náplň života.
Zatím jen ve Francii, Německu a Holandsku došlo ke zkrácení směn.
Redukci na sedm a později šest hodin denně, čtyřdenní pracovní týden
(s dlouhým víkendem nebo volnou středou), liché/sudé cykly a možnosti,
o kterých ještě ani neuvažujeme, nám nakonec vnutí krize.
Kratší pracovní doba prospěje zdraví i psychice a nesníží úměrně výkon.
(Po zrušení pracovních sobot v roce 1968 nebyl zaznamenán propad.)
Vztah mezi časem a penězi lze vyjádřit proporčně.
Oceníme-li volný čas, pro účel této úvahy, třetinou hodinové mzdy, mají
pracující příjem 100 %, ale přicházejí o volný čas v hodnotě třetiny platu,
takže skončí s ekvivalentem 67 % .
Nepracující pobírají řekněme třetinu mzdy v různých podporách, ale mají
navíc ještě 8 hodin volného času v hodnotě třetiny platu, celkem také 67%.
Přemýšliví, kteří si váží svého času, teď zbystří.
Nemyslící prohlásí: ,Ale já ty peníze potřebuji’… a nepochopí nic.
Zahrneme-li do kalkulace hodnotu času ztraceného v zaměstnání,
mezi situací pracujících a nepracujících není tak velký rozdíl.
VÝŠKA
V počátcích usedlého života našich předků se výška ustálila na optimu asi
160 cm. Nárůst v posledních třech generacích už dělá starosti pojišťovnám.
Mladí dlouzí hubení budou jednou korpulentní a špatně pohybliví.
Zvětšování celku je přitom rizikovější než pouhé prodlužování končetin.
(Číňané mají lepší poměr menšího těla při stejně velkém mozku než my.)
Pro tabulkové porovnání se začíná zavádět i výška do rozkroku, měřená
zdola vodorovným posuvným kolíkem o průměru 1 angl. palce.
Tělo má tři základní charakteristiky: délkovou (kosti, žíly, nervy), plošnou
(sliznice, kůže, plíce) a objemovou (svaly, vnitřní orgány).
Při hypotetickém zdvojnásobení výšky vzroste plocha kloubů a obratlů
čtyřikrát, ale váha osmkrát. Kromě přetížení výstelek vzroste i krevní tlak.
Rodiče se pyšní výškou svých potomků a ženy preferují vysoké muže,
přestože statistiky ukazují, že s výškou klesá věk dožití. Tento jev se podílí
i na delším životě vcelku menších žen. Podle amerických statistik:
U vyšších lidí každý centimetr navíc zkracuje život o půl roku.
ZMENŠOVÁNÍ
Některé provokativní myšlenky vedou k překvapivým, ale proveditelným
řešením; třeba právě program zmenšování.
V hladových dobách (války, revoluce, hospodářské krize) se rodí menší
děti, kterým se později překvapivě dobře daří.
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Uvážíme-li, že tělo je jen pohybový modul opatřený smyslovými čidly,
lze si představit – při zachování stejného vnímání, myšlení a stejné kvality
života ekologický program zmenšování lidské rasy, započatý opakovaným
křížením drobnějších uvědomělých aktivistů a aktivistek.
Tato kampaň by byla nejvýznamnějším přínosem ekologů pro budoucnost
lidstva (menší spotřeba potravin a energie; menší domy, vozy, věci).
K umělému oplodnění si dnes ženy vybírají vysoké atletické typy dárců.
Za pár let se může trend obrátit (viz román ‚Něžněnky‘).
Statistiky potvrzují, že:
Menší lidé bývají zdravější a dožívají se vyššího věku.

POSTŘEHY
(Různé)
Na počátku každého dílu znovu připomínám, že tento text není
prezentací osobních názorů, ale nabídkou témat k vlastnímu domyšlení.
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ZVÝHODŇOVÁNÍ
___________________________________________________________
ASYMETRICKÉ SITUACE
U dlouhodobých zvyklostí očekáváme, že budou pokračovat.
Po staletích zájmu předpokládají zaměstnanci, že budou vždy zapotřebí.
Po staletích párování očekávají ženy trvalý zájem mužů o rodinu.
Ještě nedávno doufali rodiče, že jim ve stáří vypomohou děti…
V našich časech skončí více tradic než v předchozím trvání světa.
Nabídka práce, ani nabídka soužití nejsou samozřejmé.
Firmy, spoléhající na zadávání práce z ciziny, ani zaměstnanci, kterým
opatřuje práci někdo jiný, nemají budoucnost ve svých rukou.
Ženy, které si v prodlouženém období nevázanosti navyknou jednat
svévolně a při náznaku potíží odcházet jinam, nemohou očekávat zájem
rozumných mužů, když na poslední chvíli zatouží po rodině, vyžadující
stálost, přizpůsobivost a obětavost.
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Situace, kdy jedna strana nepotřebuje druhou stejně naléhavě, jsou ještě
komplikovány vysokým očekáváním.
Čím více požadujeme, tím méně nabízíme.
Zájem nelze vynutit; odvíjí se od výhodnosti – a jiných možností.
PRIVILEGIA
Při získávání výhod na úkor druhé strany nebývají zvažovány dlouhodobé
následky. Porušení rovnováhy se později obrací proti ,zvýhodněným‘.
Např. privilegia vydobytá ženami málokdy kompenzuje stát, a zátěž
přenášená na zaměstnavatele pak skrytě snižuje zájem o jejich najímání.
Nedomyšlené jsou i snahy o zavedení ‚právního prostředí‘ do rodinného
soužití, s cílem nařizovat podobu vztahů, které se formují přirozeně a pro
každý pár jinak. (Také publicita z vítězných kořistnických rozvodů snižuje
mnoha dalším ženám šanci na manželství, rodinu a děti.)
Politické strany zvýhodňují početnější skupiny zaměstnanců na úkor
mnohem důležitějších, ale voličsky méně významných zaměstnavatelů.
Dnešní demokratické uspořádání nabízí možnost ovládání společnosti
s podporou větších ,uplácených‘ skupin.
PROSTŘEDKY NÁTLAKU
‚Páky‘, které rodiče, učitelé, zaměstnavatelé i občané postrádají, si mohou
vytvářet sami v oblasti udělování a odebírání nezaručených výhod.
Pravidelné odměny nejsou tak účinné jako bonusy; očekávané, ale ne jisté.
Existují i páky, kterými lze čelit úřední zvůli a nepřiměřenému jednání
státních orgánů. Nesouhlas může být vyjádřen různými způsoby:
Předem oznámené volební rozhodnutí – ,potrestání‘ strany odpovědné
za rezort, který jedince poškodil.
Pasivní resistence – nespolupráce s autoritami, která není nezákonná,
ale prakticky znemožňuje funkčnost.
Občanská neposlušnost – hromadné odmítání nerozumných nařízení
koordinované sítěmi, znemožňující exemplární postihy jedinců.
Výzva ke změně – přesvědčivě vyčíslená na internetu.
Zvláště působivé může být oznámení nevolit stranu řídící ministerstvo
odpovědné za problém, se stručnou zmínkou situace, ale bez rozebírání
právních aspektů. Jako důvod stačí uvést pocit nesprávnosti a křivdy.
Pár stovek podobných e-mailů přivede ministra rychle ke změnám.
ROZUMNÁ MÍRA
Za nejdůležitější vlastnosti považujeme ty, kterých si ceníme sami na sobě.
Současně však cítíme, že existuje i jakási univerzální hodnota.
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Rozumnost je tichá a samozřejmá jako respektování dobrých mravů ve
slušné společnosti. ,Rozumné’ nelze popsat; snad jen potvrdit míněním
skupiny lidí považovaných za rozumné. V některých zemích je rozumnost
častá. V jiných převažuje nefunkčnost a nalézt zaměstnance či protějšek,
který by byl jen ,normální’, je už velká výhra.
Empatie obsahuje porozumění s náklonností.
Solidarita je věcnější a praktičtější.
Loajalita je bezvýhradnější než solidarita.
V principech býváme zajedno; lišíme se v představách rozumné míry.
Třeba nutnost úklidu uznávají obě pohlaví. Odmítá-li jinak vstřícný muž
pomáhat doma ‚napůl‘, nenutí nikoho pracovat za sebe; má jen odlišnou
představu rozumné míry pořádku.
Rozbroje způsobují osoby, které vnucují své představy jako standard.
Rozlišování mezi hlavním a podružným a mezi důležitým a naléhavým,
a sledování všeho, co prožíváme současně z odstupu a nadhledu zajišťuje,
že nepřekročíme rozumnou mez (k excesům, depresi nebo agresi).
Občasná iracionalita je jako ,jen’ občasné selhání brzd.
MUŽ V DOMÁCNOSTI
Nadějné nové ideje nejsou pokaždé přínosem. Emancipace zbavila muže
odpovědnosti, zatímco ženy vyměnily zdánlivou nesvobodu s partnerem
za opravdovou nesvobodu celoživotní podřízenosti zaměstnavateli, mimo
domov a bez dostatečného kontaktu s dětmi.
Ceny se neodvíjejí od skutečných nákladů, ale od možností kupujících.
Když začaly vydělávat na Západě manželky, ceny bytů proporčně vzrostly.
Historický model dvojice s jedním platem nám dnes připadá nepatřičný,
dokud neobrátíme role. Ambiciózní ženy mohou být hlavními živitelkami
a rozumnějším partnerům tím otevřít jedinečnou příležitost.
Postarají-li se muži s účinnou praktičností o domácnost a děti, mohou
ve vyšetřeném čase rozvíjet své zájmy a nejrůznější osobní projekty.

ZDRAVÍ
_____________________________________________
PAMĚŤOVÁ MEDICÍNA
Požadované množství popisů (v latině) mohou odříkávat jen studenti s
opakovací pamětí přijímaní na fakulty podobně založenými vyučujícími.
Paměťovým typům nelze nic vytknout; postupují předpisově a mají
vše zdokumentováno. Chybí jim jen to, co nelze nastudovat – postřehy,
nápady a schopnost rozeznat a řešit nestandardní situace.
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Úvahy o zdravotnictví opomíjejí největší rezervu kvality a účinnosti:
výběr ke studiu na základě dobrého myšlení, všímavosti a vmýšlení.
(Nešvarem i jsou účelově nadsazované diagnózy a zbytečné procedury a
testy zběžně nařizované z komplexu lékařské ,všemoci‘.)
Medicína se stala rigidním a panovačným monopolem paměťových typů.
V zájmu lékařských komor je udržování nedostatku doktorů, odmítání
diagnostických programů a upírání pravomocí odborným asistentkám.
V příštích letech lze očekávat jen malá zlepšení, například diktování
záznamů se strojovým přepisem do běžných šablon.
DIAGNÓZY
Užívání diagnostických programů si (přes odpor lékařů) nakonec vynutí
pojišťovny a pacienti. Zatímco doktor položí ve spěchu dvě otázky a dojde
k jedinému závěru, položí diagnostický program (třeba i před návštěvou
ordinace) sto otázek a nalezne a procentuálně porovná několik možností.
Rozdíl bude v trpělivosti, důkladnosti a ve vyhodnocení všech variant..
Nedostatek sester (nepopulární povolání spojované se ,sloužením‘) začne
už brzy dorovnávat první vlna pečovatelských robotů (str. 90). Většina
lékařů jen aplikuje učebnicové znalosti a udržuje naši zdravotní dokumentaci. Jejich nadřazené postavení není dáno nejlepšími možnými výsledky,
ale choulostivostí našeho zdraví. V příštích letech ztratí lékaři monopol na
diagnózy, ale podrží si monopol na konečná rozhodnutí (a na recepty).
PSYCHIKA
V horších časech (krize a nezaměstnanost) přibývá stresu z bezradnosti.
Psychiatrické diagnozy zůstanou doménou odborníků, ale rozšíří se
,uklidňovací a povzbuzující‘ programy připravované důvěryhodnými terapeuty a aktivované pacienty – kdykoli v případě potřeby.
Emoce mají nepodložený ,vlastní názor’ a proti špatným emocím působí
mnohokrát opakované argumenty. Hlavním tématem psychoanalýzy už
není potlačovaná sexualita, ale osobní hodnota, komplex nadřazenosti i
zbytečnosti, a ztráta smyslu života v zajištěné situaci v hotovém světě.
NEROVNOST V NEMOCI
Demokratická rovnost nezaručuje stejný přístup ke kvalitní zdravotní péči.
Významní a zámožní pacienti jsou zvýhodňováni rozsahem náročných
procedur i pozorností personálu – a přežívají ,nedemokraticky‘ déle.
V drsnějších podmínkách a při vleklém utrpení (třeba za války) nelpí
lidé na svém životě tak jako v příjemné situaci. Přibývání volného času
změní dnešní osudový přístup ke konečnosti v urputný boj o přežívání.
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Zdravotní sektor bude expandovat a ještě podstatně podraží.
Zlevní sice diagnózy zajišťované chytrými a trpělivými programy, ale
stoupnou náklady na ,slibné nejnovější metody‘ i na procedury prováděné
jen v důsledku obav ze zištných žalob.
Po paměťových typech lékařů se stanou největší překážkou účinnosti
zdravotnictví paměťově typy právních zástupců.
LIDSKÝ FAKTOR
Letadla s lidskou posádkou jsou nesrovnatelně složitější a dražší než
bezpilotní prostředky ke stejnému účelu. Rozdíl způsobují požadavky na
mnohonásobně jištěnou bezpečnost. (Desetitisíce letadel, které rozhodly
poslední válku by s dnešním přístupem nebyly vůbec k dispozici.)
Kvůli alibistickým procedurám jsou až po mnoha letech schvalování a
právního jištění uvolňovány léky, které mohly dávno zachraňovat životy.
Ztráty z opoždění nejsou postižitelné.
Pragmatická Čína s dlouhou tradicí léčení, miliony výzkumníků a bez
našich extrémních omezení se brzy stane i farmaceutickou velmocí.
Nejspíš už vyvíjí nové přípravky, které budou bez alibistických průtahů
odzkoušeny v rozumné míře a užívány mimo západní svět.
Účinné léky nelze upřít nemocným odjinud; nabízí se třeba léčebné
zájezdy, pašování nebo ,jiné určení’. (Když jsem po dvaceti letech v
emigraci bez návštěvy u doktora potřeboval lék na předpis, užil jsem volně
prodejný preparát pro ovce, abych si nepokazil skóre.)

NEPOKOJE
___________________________________________________________
ZTRÁTA DŮVĚRY
Inflace nevzbuzuje obavy ekonomů, kteří vyhodnocují vcelku příznivá
čísla, aniž by vzali v úvahu možnost zvratu ze ztráty důvěry v budoucnost
bez ohledu na ekonomické ukazatele.
Změna postoje od spoření k překotnému utrácení nemusí být vyvolána
výrazným zhoršením situace; stačí malá zpráva o srocení před ohroženou
bankou nebo zvýšené výběry nemnoha lépe informovaných osob.
V případě paniky a hromadných snah o jakékoli využití peněz zažijí
dočasnou konjunkturu i firmy s plnými sklady dříve neprodejného zboží.
Záchrana úspor se stane prioritou a zastíní na čas i růst nezaměstnanosti.
Krize bude nepřipravenými politiky zprvu označována jen za recesi.
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REAKCE BANK
Zprostředkování vkladů, výběrů a převodů je činnost s jasnými pravidly,
kterou přebírají už i příhodné pokladny supermarketů. Pro banky je výnosnější spekulativní přesouvání velkých objemů/záznamů peněz.
Rezervy obyvatel na účtech bank jsou velmi různé, ale v průměru překvapivě velké (už přes 300 000 korun na osobu, se stálým přibýváním).
Kapitálová přiměřenost bank (pod 10 procent) vychází z předpokladu,
že nikdy nedojde k vlně nadměrných výběrů. V honbě za rychlými zisky
z elektronických transakcí zapomínají na prvotní učel spolehlivé úschovny
peněz svých klientů. Tradiční služby (přebírané samoobslužnými systémy)
už pro ně nejsou hlavní činností.
Banky jsou ještě větším zdrojem nestability než zglobalizovaná výroba.
Špatné hospodaření podniků vede k izolovaným bankrotům; selhání jediné
banky může mít dominový efekt na celý finanční systém.
Ještě závažnější problém než vlna výběrů vkladů představuje pro provoz země přerušení běžných peněžních převodů (z jakýchkoli důvodů).
Bankovní sektor zaměstnává paměťově vzdělané jedince, u kterých lze
očekávat neochotu řešit nestandardní situace praktickými kroky.
Hrozící problémy vytěsní a při prvních známkách neklidu místo vstřícnosti
a rozšíření hodin zavřou ‚z technických důvodů‘.
Zábrany paniku stupňují – v uvolněném prostoru se rozplývá.
PANIKA
Před panikou naštěstí ochraňuje většinu lidí nedostatek představivosti.
Panika dokládá nevýhodnost racionální reakce v davové situaci, ale rychle
jí ubývá. Paniky před zamčenými dveřmi finančních institucí přibývá.
Důležitější než výše závazků je jejich načasování. Krátký termín je
neřešitelný problém pro jedince, firmu, banku i stát; splatnost stejné sumy
za pár let nedělá nikomu starosti.
Finanční korekce Evropy může proběhnout dvojím způsobem.
V případě pozvolného zhoršování bez nadměrné inflace, začnou výběry
přesahovat vklady, ale banky tento vývoj utlumí souběžným (nebývalým)
zvyšováním úroků.
V případě špatných zvěstí a rychle stoupající inflace banky nárůst výběrů
finančně ani organizačně neustojí a budou muset zavádět ‚opatření‘, do
kterých se pokusí zatáhnout i stát.
REAKCE STÁTU
Obavy z poklesu hodnoty peněz mohou vyplynout ze zřejmého zhoršování
ekonomické situace nebo se jen tak ‚rozšířit mezi lidmi‘.
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Odklon od ukládání k výběrům úspor nemusí mít žádnou logiku.
Panika může být ale také záměrně vyvolána, např. realitním sektorem.
(Nárůst obratu a provizí, s převahou kupujících za hotové, by byl utlumen
neschopností katastrálních úřadů zvládnout vyšší počet převodů.)
Zákaz nákupů valut bez opodstatnění vyřadí soukromé osoby, ale přesunům mezi dceřinnými a mateřskými firmami v zahraničí nezabrání.
Stát bude muset nakonec podpořit opatření bank (například měsíční
maximum výběrů na osobu z ‚hlavního konta‘) a přidávat peníze, protože
nárůst inflace je menší zlo než zhroucení celého finančního systému.
NAŘIZOVÁNÍ
Věříme, že oslabení z válek a krizí umožnilo nástup režimů, které by jinak
nedostaly šanci, a že nástup fašismu, který nahradil korektní bezradnost
nekorektní razancí, byl porážkou demokracie.
Ve skutečnosti většina obyvatel, vyčerpaná problémy, s nimiž si ‚měkčí‘
systémy nevěděly rady, umožnila odklon od demokracie svojí apatií.
V horších časech mohou získat demokratickou podporu ráznější řešení,
ale někdejší nařizování bez vysvětlování by narazilo na novodobou neúctu
k autoritám, převládající pacifismus a na propojení veřejnosti sítěmi.
Občanské svobody jsou už samozřejmostí i bez vzývání demokracie,
zatímco druhotnou nesvobodu z nemyšlení, zakořeněných návyků a předsudků si většina neuvědomuje.
Důležitý je pořádek, pocit bezpečí a materiální dostatek, bez ohledu na to,
jaký systém očekávaný základ zajistí.
REAKCE AUTORIT
Nespokojenost vyjadřovaná zprvu jen verbálně může rychle přejít v násilí.
Na nepokoje bude policie reagovat jako obvykle laxní přítomností, aniž
by rozeznala jinakost situace vyvolané dlouhodobými problémy.
Primitivní násilí, na způsob jižanských klanů, nebo vznik bojůvek
ovládajících okolí není naštěstí ve slovanské povaze (to spíše budování
‚sousedských tvrzí’ v rámci uzavřených čtvrtí nebo ohrazených obcí).
Některé bezpečnostní problémy vyřeší nově dostupné prostředky. Mobily
upřesní polohu, kamery rozliší podobu a policie začne vysílat na místa
nehod a konfliktů rychlé záznamové drony.
Zlenivělí mladiství dnes už nevytvářejí gangy a studenti se nesrocují a
nestavějí barikády. Cílem revolucí bývalo nastolení lepšího řádu.
Protesty z frustrace nové vize nepřinášejí.
Dříve akční jedinci dnes vysedávají u internetu, kde si vybijejí i přebytek
energie, a jen občas se zúčastní protestů, které jsou právě v módě.
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Ani organizace početných starších, zformované po zdlouhavých diskusích
na sítích, nejspíš nepřerostou ve vlivnou sílu, a po občasných nejistých
akcích za zvýšení důchodů se opět rozptýlí.
Případným nepokojům lze čelit dvěma způsoby:
Tvrdě – důrazem na literu zákona a důsledným trestáním.
Od nejistých politiků však nelze očekávat sjednocenou vůli, od policie
potřebnou razanci, od soudů rychlost, a od obyvatel schválení jakéhosi
‚stanného práva‘, ani na přechodnou dobu.
Chytře? Předvídáním, předcházením a pečlivou komunikací.
POSTIHY
Nejsnadněji zneužitelné obvinění je napadení úřední osoby, za které může
policie označit pouhý automatický obranný reflex.
Soudní aparát dbá více o své výsady než o své poslání. Za zdůrazňovanou
nestranností a důkladností se skrývá pohodlnost a alibistická zdlouhavost,
přestože je známo, že efekt potrestání závisí na rychlosti postihu.
Civilizační zlom nastává, když se špatnosti začnou dít otevřeně.
V zemi, kde ani v pokojných časech není dost míst ve věznicích (jen pro
jednoho z pěti set), je bezpředmětné navrhovat přísnější tresty.
Z historie víme o možnostech izolace v ,táborech‘ pod různými jmény.
Otázkou zůstává, zda lze v extrémní situaci něco takového připustit. Jinak
odpoví ústavní právník, jinak politik, jinak miliony ohrožených občanů.
BEZÚHONNOST
V nedokonalém světě je bezpečnější vycházet z doloženého a nepředpokládat, že ,slabší‘ mají vyšší standard morálky a jsou vždy oběťmi
s nárokem na nadržování. Novodobé přenášení důkazního břemene na
žalované popírá princip presumpce neviny a ignoruje možnost
lživého nařčení ze msty, žárlivosti, zištnosti apod.
Chybí-li jasný důvod ke stížnosti stačí pouhý pocit – a proti subjektivním
pocitům racionální námitky neobstojí. Devastující jsou i akce z podezření a
úřední horlivosti (zvláště sociálních pracovnic nebo strážců korektnosti).
Hrozby žalob už nyní prodražují zaměstnávání a zdravotní péči.
Riziko obvinění ze sblížení ,bez zaznamenaného souhlasu‘ ještě sníží
zájem o vztahy a exponovanější muže povede k diskrétnímu pořizování a
archivování záznamů (na způsob kamerového záznamu jízd).
Smutné je, že snadnou možnost obvinit kohokoli z čehokoli bez důkazů
zneužívají hlavně ženy.
Jednou budou kamery na každém pracovišti a ve všech třídách – ne kvůli
obávanému špehování, ale k ochraně nevinných.
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Soukromé údaje, dávno mnohokrát podchycené, ale už uchránit nelze.
Nepřeberné množství informací o každém z nás naštěstí začne devalvovat
jejich význam. Ještě nedávno byly intimní fotografie, nemanželské děti,
odsouzení a jiná orientace hanbou. V otrlejším světě, s vědomím možností
fotomontáží a falšování, pozbudou záznamy soukromých prohřešků váhu.
IDENTIFIKACE
Metoda návratu z konečného stavu (propojení ideálního řešení ve vzdálené
budoucnosti se současným stavem) vytyčuje nejvýhodnější trasu vývoje a
varuje před postupy, které by byly brzy překonány.
Místo složitého jištění elektronického podpisu tajnými hesly přichází
třeba jednoznačná identifikace souběžným snímáním obličeje v pohybu,
analýzou hlasu apod. (s osobně stanovenými limity).
Důležitým novým prvkem, využitelným zejména při ,indikativních‘
referendech otevřených jen určitým skupinám, se stane specifikace (podle
věku, pohlaví, rodičovství, místa pobytu, kvalifikace apod.).
Při zachování anonymity bude zachyceno zařazení do určité kategorie.
ZMĚNY
Množství nejrůznějších vlivů se vzájemně oslabuje a nezmění svět.
Větší význam má součet třeba i menších tlaků ve stejném směru.
Jeden život je k pochopení světa příliš krátký a vývoj tak většinou
ovlivňují nezralí a nedočkaví.
Zdlouhavé testování nových možností v přírodě je evoluční ochranou
před ukvapeným přejímáním neověřených změn ve větším měřítku.
Podobnost s vývojem zvířat končí na počátku myšlení, kdy byly občasné
náhodilé mutace nahrazeny vědomě zaváděnými změnami.
U promyšlených změn je mnohem vyšší pravděpodobnost, že se osvědčí.
I tak platí, že změny přinášející jen malá zlepšení se nevyplácí zavádět,
a zachování původního stavu má mírnou přednost. V kontroverzních případech lze nové možnosti odzkoušet zprvu jako doplňkové a volitelné.
ZDRŽENLIVOST
Znepokojivé závěry někdy vyplynou z pouhého probírání možností.
Za zveřejnění rizikových postřehů neseme morální odpovědnost.
Přečin ,šíření poplašné zprávy’ předpokládá nepravdivost; častěji však
dochází jen ke zveřejnění utajované nebo ‚nepovšimnuté’ pravdy.
Zachycováním vážných problémů myšlení nekončí, ale začíná.
Kdybychom si zadali ,principy vládnutí’, při výčtu možností, neomezeném
ohledy a mravy, bychom vyvodili stejně cynické závěry jako Machiavelli
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i mnohé další, umožněné snadnou zneužitelností demokracie a novodobou
právní ochranou nepravostí. V okouzlení z odvážných myšlenek je snadné
zapomenout, že některé závěry nejsou sdělitelné všem.
K pokročilému myšlení patří zdrženlivost. Obavy z budoucnosti, bez
pochopení souvislostí a dalšího vývoje by většinu zbytečně znepokojovaly.
Problémy prezentujeme (i zde) až s náznaky řešení.
STOLETÍ DROG?
Posun k pasivitě a pohodlnosti v příštích letech ještě sníží zájem o sporty a
přímá dobrodružství.
Častěji budeme vstupovat do virtuálních situací a snadnější a levnější
zážitky nám nabídnou interaktivní programy.
Vymizí i hranice mezi uměním a podívanou – a životem a jeho odrazem.
Prostředky na podporu paměti stejně jako látky na povzbuzování mysli,
vyvíjené primárně pro starší osoby, začnou užívat i mladí.
(Výzkum prostředků na výkon a výdrž vždy štědře financovala armáda.)
Předpokládáme, že vytvoření závislosti je v zájmu prodejců, ale právě
záruka nenávykovosti rozšíří rekreační stimulanty mezi opatrnější většinu.
Drogy, dnes právem zatracované, mohou být, jako kdysi, společensky
přijatelné. (Zdravotně neškodnou a nenávykovou látkou je třeba LSD.)
Návykové jsou naopak endorfiny, oxytocin či dopamin – vzbuzující
pocity blaha, lásky a zintenzivnění – produkované vlastním organismem.
Nové náhražky tvrdých drog povedou k pilulkám štěstí, vyvolávajícím
dlouhodobě příjemné pocity bez vedlejších účinků.
Nepracující bezcílní mladí, ohrožující pořádek hlavně z nudy, mohou
být v budoucnu pacifikováni státem podporovanou nabídkou rekreačních
prostředků, které sníží agresivitu a navodí dlouhodobý stav spokojenosti.
Nejspíš stojíme na počátku století nenávykových drog dobré nálady.
Nejúčinnější prevencí nudy ale vždy zůstane zajímavý vlastní program.
STATISTIKY
Etnické menšiny, příznivci opery, mladí nezaměstnaní či vynálezkyně jsou
statistickou skupinou a údaje o jakékoli skupině obohacují cekový přehled.
Sbírání dat končí jejich zveřejněním. Domýšlet můžeme dál.
Trendy mívají předstihové indikátory. Ty lze vysledovat z doprovodných
dat nebo odvodit z jednání informovaných osob.
Interpretace statistik vyžaduje všímavost a cit pro souvislosti.
‚Jezdíme lépe než muži!‘ prohlašují ženy na základě ročních vyčíslení…
Řidičky mají skutečně méně nehod, protože polovina jich nejezdí vůbec,
a zbytek méně než muži a ve snadnějších vozidlech.
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(Z hlediska statistiky ,jezdí‘ nejlépe držitelka řidičského průkazu, upoutaná
na lůžko po těžké nehodě, kterou způsobila loni.)
Podle statistik klesá plodnost mužů, a úbytek bývá zdůvodňován civilizačními stresy. Co když jsou jen vyčerpáni novodobou promiskuitou?
Lidé, kteří mají častěji sex, jsou podle statistik úspěšnější. Nebo naopak?
Statistický úřad je příkladem instituce, která plní řádně své úkoly.
Pouhá funkčnost ale neznamená využití mimořádných možností.

OSOBNOSTI
___________________________________________________________
VŮDČÍ ROLE
Výjimečné vlastnosti zavazují, a převzetí veřejné funkce bývalo čestnou
občanskou povinností.
Vůdčí osobnosti mají výrazný vliv i na vnímání jinak stejné situace.
Kdyby stál v minulosti v čele komunistů moudrý a sympatický člověk,
stejné situace by nám připadaly mnohem snesitelnější. Na druhé straně:
Neschopní a bezcharakterní politici urychlují proces potřebných změn.
Původně se programy stran výrazně lišily. Dnes rozdílnosti mizí a sliby
pravice a levice splývají. ‚Porozumění‘ stran připomíná kartelovou dohodu
firem. Levice se vzdala možnosti diktatury početnějších chudých a pravice
upustila od snah redukovat přebujelý sociální systém.
Vůdčí osobnosti napříště vzejdou nejspíš z řad bloggerů a organizátorů
iniciativ na sítích. Zajímavé by bylo postavení jedince nebo skupiny
ovlivňujících směřování země z internetové anonymity.
Naše doba postrádá osobnosti, které by nadčasovostí svých myšlenek
přesahovaly ostatní. Ještě před sto lety vzhlíželi lidé ke svým básníkům a
spisovatelům a přejímali myšlenky, které sami nedokázali vyjádřit.
Ve 20. století vynesly vlny sociálního a národního uvědomění k moci
charismatické vůdce s vlastními vizemi uspořádání světa.
Dnes nás ,vedou’ šediví administrátoři reagující na průzkumy preferencí,
a postoj veřejnosti k autoritám se změnil z úcty v přezírání a podezírání.
V demokratickém sytému, který umožňuje kariéru i jedincům nevalné
kvality, škodlivost špatných politiků převyšuje prospěšnost těch lepších.
VZORY
Uvolněné myšlení dovoluje obohatit spektrum možností uvážením
jak by v dané situaci jednaly různé historické osobnosti,
třeba Lenin, Thatcherová, Masaryk, Tomáš Baťa...
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Kdyby náš nejschopnější podnikatel nezahynul při leteckém neštěstí
(1932), časem by asi vstoupil do nejvyšší politiky.
V letech hospodářské krize a sílících okolních diktatur by získal vliv
strategicky uvažující realista se sociálním cítěním a pevným charakterem.
Evropa by se vyvíjela jinak (ale i jiným rodičům by se narodily jiné děti).
Baťovo myšlení bylo výrazně praktické. Neměl vzdělání, ale promýšlel
poznatky z nejrůznějších oborů. Obsáhl výrobu, finančnictví, stavebnictví,
dopravu, školství, zdravotnictví, zahraniční politiku a obchod, a zvládl by
jistě i vojenství. Republiku by pojal jako ztrátový podnik v ohrožení, který
potřebuje zavést osvědčené principy funkčnosti:
Omezovat zbytečné a neproduktivní činnosti, užívat jednoduchá a
přehledná pravidla, podporovat schopné jedince s novými nápady
a udržovat kázeň a morálku.
Dnešní zbohatlíci nemívají podobně využitelné zkušenosti. Podniky sami
nebudují, spíše kupují, slučují nebo rozprodávají, a kapitál neinvestují do
vytváření dalších užitečných hodnot, ale do spekulací a ovlivňování trhů.
ZÁBĚR
Rychle přibývající objem znalostí i v úzce specializovaných oborech už
převyšuje lidskou kapacitu vstřebávání.
Výskyt renesančních osobností se širokým záběrem, jak je známe od
Leonarda po Leibnize, nám dnes připadá nemožný, dokud neuvážíme, že
kritériem není přímo působení v různých oborech, ale pochopení jejich
podstaty a možnost do nich kdykoli na vysoké úrovni vstoupit a navázat.
Schopný podnikatel uspěje i v jiném oboru, protože principy podnikání
jsou přenosné. Bytostný hudebník zvládne rychle i další nástroje a tvůrčí
typ si zachová tvůrčí přístup ve všech situacích.
Všímavý člověk s přístupem k informacím může mnohdy porozumět
svému tělu lépe než lékař, svým záležitostem lépe než právník, a svým
penězům lépe než finanční poradce.
Od odborníků ani nelze očekávat řešení problémů, které můžeme jen sami
sledovat v každodenních i dlouhodobých proměnách.
Profesionálové často vyplňují prostor osobní lenosti.
Myšlení si poradí i se situacemi, s nimiž nemáme předchozí zkušenosti.
Základní přístup (rozbor, možnosti a výběr) zůstává stejný.
Myšlení je univerzální nástroj bez vlastního obsahu.
OSOBNOST
Opravdové osobnosti zasévají, i když je sklizeň v nedohlednu; raději
dávají než berou, a mívají více, i když jim stačí méně.
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Osobnost tvoří vědomí, svědomí, vzpomínky a zkušenosti, ale hlavně vše
zhodnocené promyšlením a porozuměním.
Psychologové vysvětlují osobnostní problémy prožitky v dětství a podceňují období transformace, kdy objevujeme sami sebe a přebíráme kontrolu nad vlastním životem.
Po pubertě je většina z nás osobnostně hotova. Pozdější zvažování našeho
místa ve světě, s nadhledem zralosti, otevírá některým z nás druhé období
přehodnocování.
Rozumný člověk respektuje přiměřenost, a v názorech i akcích bývá
někde uprostřed; ne z preference průměrnosti, ale z nechuti k extrémům.
CHARISMA
Prezentace originálních myšlenek propůjčuje charisma i obyčejným lidem.
Také události mohou osobu, která je s nimi spjatá, povýšit na osobnost.
(Představitelé francouzské revoluce byli jedinci na úrovni předáků stran a
jen výjimečnost té doby jim přisoudila nadčasový význam.)
V bohatnoucím světě má společenské zařazení větší váhu než majetek.
Veřejnost zná několik set jmen a tváří z oblasti politiky, umění a sportu.
Zasloužená i náhodná proslulost ve skupině VIP přináší řadu výhod.
Lidé s hlubším chápáním světa o publicitu nestojí; bohatý duševní život
jim zastiňuje vše ostatní. Žijí po svém, a ne na ukázku druhým.
Nadhled přichází sám od sebe s věkem, rychleji přejímáním od pokročilejších, a nejtrvaleji vlastním promýšlením.
Nadměrný obdiv okolí vytváří kult osobnosti. Nesoudné přesvědčení
o vlastní výjimečnosti u jinak racionálních jedinců je udivující.
Historie dokládá, jak nebezpečné je vůdčí postavení bez pochybností a
pokory. Hitler, s plánem získání nových kolonií, mohl méně sebevědomým
přístupem zvítězit (a úspěchem překrýt předchozí zlo).
Zevrubné promýšlení ale zahrnuje i možnost ‚nemít pravdu a neuspět‘
a charismatické vůdčí typy se jakémukoli znejistění vyhýbají.
AUTORITY
Úspěch země závisí více na vůdčích osobnostech než na systému a idejích.
Trvalou nadějí (i hrozbou) na politické scéně je objev jedince, který by
zastínil ostatní a stal se rychle dominantní autoritou.
Vzestup mimořádně schopné osoby oddané své zemi není častý, ale je
možný, zatímco větší skupina zvolených zástupců bude vždy jen odrazem
zprůměrovaných kvalit národa.
Pro vůdčí typ, který se ztotožňuje se svou zemí, není důležitý osobní získ;
peníze jsou mu nejvýš prostředkem k potřebnému ovlivňování druhých.
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Příkladem osvíceného vlastence, který získal a udržel své postavení
demokraticky, ale rozhodoval dosti autokraticky, může být Lee Kuan Yew,
premiér Singapuru (asi 1960–1990). Někdejší kolonii, znevýhodněnou
klimatem a stísněným prostorem, pozvedl na úroveň nejrozvinutějších
zemí světa a na vrcholu úspěchu z vlastní vůle ustoupil do ústraní.
Měl vizi budoucnosti a pevnou vůli, a vlast pro něj byla rozšířená rodina.
Problémem nedemokratických režimů nebývá nespokojenost obyvatel,
dokud se dobře daří, ale ‚nedorozumění‘ při nezaviněném zhoršení, kdy
lid uvěří, že mu jiný systém přinese zlepšení.
Režimy stojí a padají s hospodářskými výsledky.
AKČNÍ PAMĚŤ
Hodný císař Franz Josef I., stejně jako strašlivý Stalin, rozhodovali každý
den s přehledem osobně o mnoha podrobnostech na obrovském území.
Jejich schopnosti udivují, dokud neuvážíme možnost řešit problémy,
které zabírají ministerstvům řadu měsíců ve vteřinách užitím akční paměti.
Ta se formuje postupně jako propojená síť vědomostí a je posilovaná
v průběhu let četnými návraty.
Akční paměť připomíná myšlení, spoléhá však převážně na navazující
vzpomínky, které nabíhají samy.
Spojení nadprůměrné paměti s dobrým myšlením je bohužel otevřeno
pouze paměťovým typům. Myšlení lze rozvinout a přibrat k paměti, paměť
ale nelze příliš rozšířit a přibrat k myšlení.
Mimořádnou akční paměť měl i Hitler…
FYZICKÉ LIMITY
Osud nám rozdává karty jen jednou. Vzhled a paměť nelze příliš zlepšit a
čas jim neprospívá.
Myšlení můžeme podchytit a rozvíjet v jakémkoli věku; je kumulativní a
nadčasové – pokaždé a navždy jsme o něco dál.
Promyšlené i vymyšlené se stává trvalou součástí osobnosti.
Miliony lidí investují velkou část osobního času do fyzického tréninku,
s nevelkou návratností. (Vrcholoví sportovci dosahují sotva dvojnásobku
výkonů mírně obézních úřednic.)
Tělesné posilování naráží na nízké nepřekročitelné limity výkonů a
není analogií duševních možností.
Efekt intenzivních fyzických aktivit zpochybňují i statistiky.
Klíčem ke zdraví a dlouhověkosti se zdá být nepřetěžování a střídmost.
Sport a myšlení lze kombinovat jen malou měrou. Procházka myšlení
stimuluje; běh znemožňuje. Přemýšlet můžeme při úklidu, ne při tenisu.
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Sportování utužuje vůli, potřebnou k soustředění, ale s myšlením se míjí.
(Jinak bychom zvětšili branky, aby při fotbalu nepadalo tak nudně málo
gólů a nastavovali bychom koše podle výšky protihráčů, aby nebyly týmy
pygmejů diskriminovány týmy hormonálních aberantů.)
Zatím se ještě nepodařilo nalézt nebo vymyslet olympijskou disciplínu
s jednoznačně měřenými výkony, v níž by ženy předčily muže.
AMBICE
Život by byl šťastnější bez zrcadel a klidnější bez vědomí konečnosti…
Přemítání umožňuje filozofovi zvažovat smysl života, ale nepomáhá
mu v jednoduchých každodenních situacích. Pilná referentka zase zvládá
složité opakované činnosti, aniž by uvažovala o smyslu své činnosti.
Nejvyšší odměny sklízejí vrcholní manažeři, kteří nejsou placeni jen za
řízení firem, ale i za vyciťování dalšího vývoje.
Největší segment s nadprůměrnými příjmy pak představují jedinci zaštítění
diplomy, kteří užívají převážně procedurální paměť.
Vyhledávat stav bazálního metabolismu, kdy jsou výdaje energie nejnižší, je přirozená tendence. Většina absolventů škol dříve či později obsadí pohodlná místa, vznikající trvalým posunem k druhotným činnostem.
Evropa přestává vytvářet skutečné hodnoty a předstírá činnosti.
PŘÍMÝ KONTAKT
Kromě charismatických egocentriků ovlivnili náš život v minulosti nejvíce
přesvědčiví snílkové (marxismus, feminismus), nepředvídatelní umělci,
objevitelé, vynálezci a odvážní podnikatelé.
Dnešní svět je v rukou vzdělaných, ale nepraktických paměťových typů;
naštěstí už bez ideologických cílů. Namísto chybějících nápadů užívají
kompilaci, která uspořádává poznatky ve složitější celek, nebo kombinaci,
která jiným propojením součástí přináší i trochu nového.
Náhodné kompilace zvládnou počítače, které dokážou i do úplnosti
kombinovat, ale jen lidská soudnost vybere z mnoha možností ty vhodné.
Může-li být duševní práce naprogramovaná, nejedná se o myšlení.
Využití stále chytřejších ,nápomocných‘ systémů je omezeno nedostačujícími schopnostmi většiny potenciálních uživatelů i upadajícím zájmem.
Aplikace pro náš komfort za určitou hranicí složitosti už nestojí za to.
Pokusy o umělou inteligenci napodobují fungování mozku jen navenek.
Inteligentní počítač by mohl přednášet třeba teologii, ale bez prožitku víry.
Počítače umějí úžasné věci, ale nedokážou se vžít ani do základního pocitu
,jsem’, natož ,jsem ten, na koho si hraji’, jako každé dítě.
Lidskost není v postupech, ale v napojení myšlení k životu.
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PROFESE
___________________________________________________________
VÝSADNÍ POSTAVENÍ
Monopoly si spojujeme s velkými firmami. Výsadní postavení ale mají i
jedinci, třeba úřednice s razítkem, odbývající žadatele, nebo autorizovaní
dovozci předražených náhradních dílů, které nelze obejít.
Už Adam Smith (1770) varoval před spolčováním do cechů, které vylučováním konkurence a omezováním počtu členů konspirují proti veřejnosti.
V zájmu profesionálních komor je přesvědčit veřejnost o důležitosti
jednotlivých oborů a o potřebě vyšších cen ‚k zajištění kvality‘.
Na velké peníze si příjemci ale rychle zvyknou a efekt se vytrácí.
Vysoké odměny fungují, jen když o ně můžeme přijít.
Vytváření kartelů firmami je nelegální, ale spolčování pod záminkou
odbornosti tolerujeme, přestože profesní sdružení často usilují o výhody
pro své členy taktikou rudých odborů.
Profese s monopolem kvalifikace čeká v horších časech zpochybnění
odbornosti bez přídavného vyhodnocení (str. 37) a s přibýváním informací
na internetu zpochybnění výlučnosti vůbec.
Zvláštní postavení z necertifikovaného myšlení nemusí být ochraňováno.
Na světě je překvapivě málo bystrých lidí s dobrými nápady.
ODBORNOST
Znalostmi, kterým ,ostatní nemohou rozumět’, se zaštiťují odborníci,
hrozí-li zpochybnění jejich výkonů. Také instituce zdůrazňující odbornost,
nezávislost a bezpečnost se stávají nedotknutelnými.
Nemůžeme si třeba stěžovat na závory spuštěné dlouho předem; nejsme
,odborníci’. Můžeme ale poukazovat na závory dlouho nezvednuté.
Potřebnost a účinnost různých profesí lze také srovnávat s cizinou.
Místní náklady v důsledku volné tvorby cen a zahrnování údajné ,přípravy’
stoupají, zaznamenaných úkonů je více, a vyšší bývá i počet ,specialistů’
na tisíc obyvatel.
Činnost z kanceláře nebo ordinace není pravým podnikáním ani v případě
zaměstnávání dalších osob, protože výlučností licencování a oborovým
,porozuměním’ je vyřazeno tržní prostředí.
.
PROFESNÍ NÁVYKY
Každý obor má své hradbičky a zaklínadla. Policie třeba argumentuje
‚porušením zákona‘ bez ohledu na jeho smysl, vážnost situace a obecnou
rozumnost – dnes jako za protektorátu nebo za komunismu.
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Vynucování doslovného znění zákonů nepatří do moderních časů.
Pravidla pro vzorové situace by měly být vodítkem spíše než záminkou
pro penalizaci. (Přechod prázdné ulice na červenou je popřením možnosti
vlastního úsudku i neúctou k času života.)
Vinu na pohrdání policií nesou hlavně výcvikoví psychologové, kteří
vštěpují celému sboru (pro jistotu) stejné primitivní postupy.
Pravidla není třeba rozšiřovat, stačí připustit jejich občasnou nevhodnost.
Někdy předurčuje povaha obor působnosti (extravertní herec, vynalézavý inženýr, pečlivá účetní). Častěji ale zvolený obor formuje osobnost.
Policistu odlidští mechanické represivní procedury, právník si zvykne
lhát, lékař se nadřazuje pacientům, učitelka poučuje i mimo školu…
Povahu mění pocit důležitosti.
Myšlení vede k porozumění v širších souvislostech – a k pokoře.
PROCEDURÁLNÍ INTELIGENCE
Většinu profesí, považovaných za náročné, zastávají odborníci paměťového typu, kteří opakují nemnoho stále stejných úkonů.
Nezvažují další možnosti a nemají nápady z povšimnutí a představivosti.
Veřejnost nerozlišuje mezi procedurální inteligencí a myšlením.
Pouze nestandardní situace (vyřešení složitého problému, vyléčení těžké
nemoci, vyvedení firmy z krize) si zaslouží zvláštní uznání a odměnu.
Běžné a nadstandardní úkony mají výrazně jinou náročnost.

INDIVIDUALIZACE
___________________________________________________________
ODLIŠOVÁNÍ
Mao Ce-Tung účinně ošatil obyvatelstvo Číny miliardou tmavomodrých
kabátů ve třech velikostech. Podobně viděla naše Státní plánovací komise
efektivitu ve velkých sériích malého počtu položek.
Moderní technologie umožňují individualizaci při skoro stejné ceně.
Trend k respektování osobních potřeb a přání se rozšíří i do nemateriální
sféry a v období krize bude vnucen státní správě.
Zavedení programu vstřícnosti a odlišování různých situací, který občané
v horších časech ocení, vyžaduje pouze tlak na zpohodlnělý úřední aparát.
Individuální přístup s nabídkami ‚na míru‘ začnou užívat i politické
strany k podchycení osobních priorit jednotlivých voličů.
Individualizace je ale především program, nabízející řadu nových
podnikatelských příležitostí – při současném zlepšování kvality života.
193

NĚCO ZA NĚCO
Stát získává potřebné příjmy ubíráním peněz osobám i firmám. Nevyužívá
možnost nabídnout sám něco žádoucího – a získat více.
Třeba nájemné je ve statisících případů vybíráno v hotovosti. Osobní
dohody nelze prolomit a státu unikají miliardy v daních (str. 51).
Pronajímatelé se ale zase těžko zbavují špatných nájemníků a neplatičů...
Výstavba sociálních nebo ‚startovacích‘ bytů patří k návnadám chudých
voličů, kteří nevědí, že bytů všeho druhu je v zemi dost. Mnozí majitelé je
však po potížích s hájenými nájemníky nechávají raději prázdné.
Zkušenosti z dob komunismu nás vedou k přesvědčení, že stát je vždy
méně účinný než soukromý sektor. Opomíjíme jeho monopolní postavení,
plné pokrytí a mírnější zištnost.
,Státní‘ agentura, nabízející zdarma zápis standardních smluv, vedení
registru osvědčených nájemníků, úschovu kaucí, pomoc s neplatiči apod.
by za zaštítění pronajímatelů mohla zvýšit podíl zdaněných příjmů.
(Smlouvy státu se soukromými pronajímateli jsou běžné v Německu.)
U nabídky něco za něco vyplývá žádoucí jednání z oboustranných výhod.
NADHODNOCENÝ ODHAD
Drobné poplatky zatěžují vyřizováním občany i stát (radio/televize).
Malé platby, které se týkají většiny, může stát sloučit a přidat k daním.
Individuální poplatky, u kterých výnos neodpovídá náročnosti vyřizování,
je ale také možné nahradit ,nadhodnoceným’ odhadem plátce.
Stát by obdržel celkově více (s možností kontroly) a občané by za platby
mírně navýšené vlastním odhadem, ušetřili nepříjemné úkony a čas.
Uniformita je administrativně přehledná, ale vylučuje lepší možnosti.
Dohody občanů se státem mohou být průhledné a oboustranně výhodné.
Od státu nelze očekávat nápaditá řešení. Může ale posuzovat a odměňovat
iniciativu občanů. Potenciál ‚nápadů z lidu‘ zůstává zatím nevyužit.

ÚČINNOST
___________________________________________________________
RACIONALIZACE
Funkčnost institucí a velkých firem bývá ověřována kontrolou dodržování
předpisů a auditem, aniž je zvažováno, zda jsou činnosti vůbec zapotřebí.
Racionalizace nalézá efektivnější postupy a zkoumá i smysl činností.
Testem potřebnosti je delší nepřítomnost pracovníka (bez náhrady).
Testem vytížení může být nabídka přibrat práci někoho z kolegů ke své
za méně než dvojnásobek platu.
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Narůstající skupině neproduktivních osob se zdařilo povýšit své druhotné
činnosti na úroveň prvotní nezbytnosti. Zatímco podnikatelé najímají na
konkrétní užitečnou práci minimum nejvhodnějších osob, politici se snaží
umístit na jakákoli místa maximum jakýchkoli osob.
Jalovou práci nevykonávají jen úřednice s maturitou. Mnoha vzdělaným
odborníkům opatřuje stát pohodlnou existenci zbytečnými požadavky.
V období relativní prosperity přebujely profese, které nijak nepřispívají
ke kvalitě života.
Zátěž nepotřebných úkonů vyčerpává zbyrokratizovanou Evropu mnohem
více než pragmatičtější Asii nebo i Severní Ameriku.
‚Vzdělaní neužiteční‘ jsou větší zátěží než ‚nevzdělaní nezaměstnaní‘.
PREVENCE
U živých bytostí mají občasné preventivní kontroly význam.
V případě ‚neživých‘ zařízení v domácnosti nebo strojů v průmyslu bývají
preventivní opatření mnohem nákladnější než občasné opravy a náhrady.
Nejde-li o letadla nebo atomové elektrárny, vyplatí se nést malá rizika.
Evropská unie prosazuje preventivní přístup: složité schvalovací procedury, omezování doby užívání, povinné prohlídky a drahé revize.
V USA je zátěž preventivního schvalování menší. Pravidla jsou dána a
respektována, protože jejich nedodržování by se později nevyplatilo.
Jasná pravidla nevyžadují povolování a schvalování vůbec, jen kontrolu.
V osobních vztazích donedávna neplatila žádná ustanovení a každá dvojice
fungovala (nebo nefungovala) po svém. S odklonem žen od rozumnosti
se objevuje potřeba předjednat zájem o sblížení až na smluvní úroveň.
Prevenci početí vystřídala odrazující prevence nařčení.
POKUŠENÍ
Zisky z korupce nás rozhořčují natolik, že nevnímáme mnohem větší škody z ovlivňovaných rozhodnutí. Milion může zdražit zakázku o miliardu.
První úplatek nebo krádež je jako první nevěra. Další jsou už snadnější.
Od drobných úplatků usnadňujících, co by mělo být běžné, se výrazně
liší jednání osob na odpovědných místech, u kterých pokušení zabezpečit
se jednorázově na zbytek života převáží nad vším ostatním.
Prostředí svobody posiluje sklony ke svévoli a bezohlednosti.
Zatím většinu z nás ještě omezuje vlastní svědomí a veřejné mínění.
Skutečným testem integrity je jednání beze svědků a bez důkazů.
Zábrany jsou dvojího druhu: kategorické ,NE‘ za všech okolností, kterým
odmítne gentleman bez dalšího zvažování úplatek a dáma neslušný návrh,
a slovanské ‚ne‘, odolávající jen do určité výše nabídky.
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Zatímco dříve vzbuzovalo nepatřičné jednání všeobecný odpor, dnes jsme
benevolentní i ke kriminálním přečinům, pokud se nedotýkají nás samých.
ZRUČNOST
V jednodušších dobách musel člověk, zvláště na venkově, umět trochu ode
všeho. Dělba práce postupně snížila potřebu všestrannosti, ale zručnost
přišla vhod ještě za socialismu k doplňování chybějícího.
Vodovod, svítiplyn nebo železnice mají hromadný charakter. Konzumní
éra započala až s dostupností velocipédů, kočárků, elektrospotřebičů apod.
Hotové věci už nevyžadovaly vlastní přičinlivost, a odklon od zručnosti
k počítačové zběhlosti úpadek šikovnosti dovršil.
Nabytí nových schopností nevylučuje zachování starých; ty vymizely
z nezájmu. Podstatou zručnosti je vedení manuální činnosti myšlením.
Vysoká nezaměstnanost v období krize se nedotkne činností vyžadujících
zručnost, a pružné uvažování v nestandardních situacích.
NADHLED
Nevítané trendy lze většinou rozeznat dlouho předem (jako bylo možné už
v polovině 30. let rozeznat směřování k velké válce). Konec komunismu
byl také zřejmý, ale když nastal, ani disidenti nevěděli, co dál.
Nadcházející krizi už vyciťují mnozí, ale málokdo o ní přemýšlí.
I když se věci vyvíjejí celkem předvídatelně, nebýváme připraveni.
Na cestě k pochopení nové situace je důležitý pohled shora se záběrem
všech okolností a uvážením všech možností, rizik i příležitostí.
Pokrok se odvíjí od nových potřeb. Na některé objevy ale stále čekáme.
(Chybí třeba účinná akumulace energie nebo léky na zhoubné nemoci.)
Prostředí se mění rychleji než témata k promýšlení a technický pokrok
absorbujeme snadněji než společenské změny, které dlouho nenápadně
uzrávají a potom překotně nastávají.
V minulosti jsme se zabývali občanskými právy a svobodami, sociálním
uspořádáním, emancipací, ekologií, politickou korektností…
Vzdáleně se rýsuje návrat k soběstačnosti a reforma demokracie.

KULTURA
___________________________________________________________
OBSAH A FORMA
Stejné vnímání skutečných i předávaných a fiktivních zážitků umožňuje
přibírat ke zkušenostem z první ruky zkušenosti a zážitky druhých.
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Základem filmů býval příběh ve formě scénáře. Starší filmy točily malé
štáby rychle a levně, protože měly dobře vymyšlený děj i dialogy.
Pod vlivem klipového přístupu dnes převládá užívání příběhu jen jako
nosné konstrukce pro nejrůznější převážně vizuální efekty.
Pokles úrovně zábavy je odrazem doby, v níž ubývá ucelených projevů
myšlení a přibývá povrchních vyjádření na sociálních sítích.
V umění může být obsah nahrazován působivou formou.
(Do zemí, kde převládá forma nad obsahem, např. do Itálie, emigrovaly
více ženy; do anglosaského prostředí s důrazem na podstatu více muži.)
Působivost formy může nahradit chybějící podstatu jen do omrzení.
PŘÍBĚH
Život se stane zajímavým, když z něho vytvoříme příběh – s následností,
napětím a proměnami. Vydechneme a chceme vědět: Co bude dál?
Příběh přináší vzrušení z překonávání překážek i potěšení z uspění.
Pohybuje se cestou, kterou si sami volíme, k rozcestí dalšího rozhodnutí,
zatímco většina životů končívá ve smyčce opakování.
Při obvyklém vývoji (situace, komplikace, rozřešení) je příběh poháněn
vlastní silou, a navazující kroky vyvolávají další myšlenky a emoce.
Aby se stal ze života příběh, musíme vymýšlet pokračování...
SPEKULACE
Science fiction s raketami a roboty oslňuje kulisami více než situacemi.
Spekulativní fikce zůstává při zemi a vychází z běžných situací, neobvykle
rozvíjených. Úvahy typu Co kdyby? vyžadují ,dohodu autora se čtenářem’
o přijetí určitých hypotetických možností.
Zajímavé podněty může přinést volné rozvíjení paralelních světů. Např.:
Na vzdálené planetě žijí bytosti trojího pohlaví ve složitých vztazích typu
kámen, nůžky, papír. Na konci života každý sám nebo s pomocí asistentů
zaznamená své příběhy a závěry. Smyslem života bez zákonů a bez jasně
stanovených pravidel jsou duševní závěti předávané dalším generacím,
díky kterým přetrvává vliv každého jedince do budoucnosti.
SDĚLOVÁNÍ
Naše uspěchaná doba není nakloněna podrobným výkladům.Vnímáme jen
podstatu sdělení a reagujeme orientačními rychloúsudky (Stěžuje si. Je na
odchodu). Při předávání informací se osvědčuje zůstat u podstaty.
Snahy zahrnout všechny aspekty situace snižují srozumitelnost sdělení.
Pochopení samotné hlavní myšlenky bývá lepší než nepochopení všeho.
Větší škody než zlé úmysly způsobuje nedorozumění.
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NAPODOBOVÁNÍ
Umělecká díla tradičně odrážela aspekty života, s nimiž se jejich tvůrci
osobně setkávali. Poslední dobou však malíři, spisovatelé i filmaři často
jen napodobují díla těch, kteří již uspěli. Také vědci navazují na oceněné
práce jiných, bez podstatnějšího vlastního přínosu.
Novodobý trend k předstírání činností je motivován snahou rychle a
bezpečně uspět. Souvisí i se současným vzděláním, které je také jen
přejímané a nemotivuje k osobní iniciativě.
DUŠEVNÍ PROSTŘEDÍ
Kultura nám splývá se zábavou. Zábava je jen krátkodobá, zatímco kultura
vytváří naše trvalé prostředí. Kultura, která se neomezuje na potvrzování
převažujících názorů a neodráží jen známou realitu, přechází v umění.
V soutěži divadlo/kniha/film vítězí obrazovka násobkem uživatelů.
Přes velký příliv filmů, televizních pořadů a knih z celého světa přetrvává
paralelní tvorba v mateřském jazyce, spjatá s místními situacemi.
Kultura zahrnuje duševní nadstavbu a je návodem k životu, projevem
svébytnosti i dokladem vzepětí národa. Pocity sounáležitosti vycházejí ze
společných zkušeností, sdílené historie a ze společné kultury a zábavy.
Národ je skupina lidí, kteří myslí – i nemyslí – podobně.
Malý národ se může zviditelnit dočasně ve sportu a trvale v kultuře.
Duševní složku můžeme rozvíjet větší měrou.
Na stav životního prostředí reagujeme nesmírně nákladnými projekty.
Zhoršování duševního prostředí ignorujeme, přestože špatná nálada a
nuda ovlivňují kvalitu života více než nadsazené normy emisí.
Neměřitelné negativní pocity zatím nezaujaly žádné hnutí.
Kultura je naše nejvíce zanedbávané ‚duševní životní prostředí’.
NOVOVĚK
Druhá polovina 19. století byla obdobím největšího vzepětí originality.
Významní tvůrci té doby předpokládali, že po nich příjdou další a vývoj
bude pokračovat ke stále vyšším metám.
Netušili, že jsou vrcholem, k němuž se už nikdo nepřiblíží. Ať vymýšleli
impresionismus nebo operní drama, vyplňovali nevyužité možnosti v nedotčeném prostoru.
Vlna zájmu vzdělané buržoazie o hudbu, literaturu a malbu učinila
z produktů krásného myšlení oceňovanou kategorii.
Ve stejné době dospěla řada důležitých technických objevů na úroveň
praktických aplikací. Zlatý věk nových uměleckých forem a principiálních
vynálezů se stal jedinečným obdobím rozmachu tvůrčího myšlení.
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Současné umění paběrkuje v oblastech bez myšlenkového obsahu a
technický pokrok bývá výsledkem týmového úsilí, postrádajícího napětí
zápasu jedince s jeho vlastním zadáním.
DOBRODRUŽSTVÍ DUCHA
Rušný a zajímavý život oceníme více, je-li občas prostřídán zklidněním,
a třeba i trochou nudy. Působivost uměleckých děl také není výsledkem
nepřetržité vysoké úrovně, ale spočívá ve střídání vypjatých momentů
s uvolněním a velkých scén s působivými detaily.
Střídání semknutého myšlení ‚pro užitek’ s uvolněným myšlením ‚pro
radost’ posiluje obojí.
Z dvojčat se cestovatel a úředník vyvinou ve dvě různé osobnosti.
Pokud však úředník objeví myšlení a rozvine si představivost, může
prožitky v hlavě předčít bratra dobrodruha.
Myšlení je dobrodružství ducha.

PRÁVO
__________________________________________________________
KONFLIKTNÍ PRÁVO
Základem soužití v civilizovaném prostředí je pochopení a přijetí lidské
nedokonalosti, cizí i vlastní.
Právní oportunismus, parazitující na požadavku naprosté bezchybnosti
oslabuje západní svět.
Američané otevírají každý den poštu v obavách z nečekaných žalob
a firmy uvolňují kvalitní výrobky se zpožděním a s výčtem absurdních
varování v obavách ze zištného napadení.
Právní zástupci původně pomáhali méně výřečným a znalým lidem.
Později se stala cílem maximálizace jednostranných výhod (rozvody).
Soudní řízení je od počátku postaveno na předpokladu pravdomluvnosti.
Od dob, kdy přísaha ztratila význam,
vítězí ve hře na pravdu strana, jejíž lži se nezdaří vyvrátit.
Soudy novodobou nevěrohodnost všech tvrzení pohodlně nezpochybňují
a s účelovými nepravdami obou stran zacházejí nadále jako se skutečností.
(Čínské právo, pod vlivem Konfucia, přistupuje ke sporům individuálně
a smířlivě – neoznačuje vítěze, ale hledá optimální kompromis.)
Přibývající právní kanceláře, které nemají dost ,poctivé‘ práce, přecházejí
na aktivní kořistnický model. Číhající advokáti vyhledávají příležitosti ve
vykonstruovaných kauzách a s navedenými žalujícími se dělí o výnosy.
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(Třeba patenty už neslouží k rozjezdu nové výroby, ale jsou skupované
k vydírání velkých firem. Organizování zabraňujících akcí, obvykle pod
záminkou ekologie, zase směřuje k ústupu po ,mimosoudním vyrovnání‘).
Prostředí přesycené právními aspekty a hrozbami vyčerpává společnost
a snižuje funkčnost hospodářství i kvalitu života. Země, ve kterých ubývá
inženýrů a přibývá právníků upadají materiálně i morálně.
POCITOVÁ SPRÁVNOST
Doslovná interpretace zákonů poskytuje represivním složkám návody bez
potřeby uvažování.
,Zdvořilá zákeřnost’ policie vzbuzuje zatím jen tichý vzdor. Občané si
ještě neuvědomili svoji akceschopnost z propojení sítěmi (str. 178).
Předzvěstí zákonů bývaly jednoduché a rozumné zásady. Desatero a pár
místních pravidel mohl ve středověku obsáhnout každý.
(Při sepisování zákoníku, užívaného dalších dvě stě let nabádala už Marie
Terezie k jednoduchosti a respektování obecné rozumnosti.)
Přibývající zákony jsou dílem politiků, kterých si nevážíme,
a vynucovány systémem, kterému nedůvěřujeme.
Stát zatím nevzal na vědomí změnu v rozložení sil a neodlišil pravidla,
která musí být dodržována za všech okolností, od mnoha jiných, jejichž
prosazování bude v období vážnějších problémů nemístné a rizikové.
Nepočetné akceschopné policejní oddíly, neoprávněné užít tvrdší prostředky, nemohou čelit vlnám odporu, předem vyčíslenému na sítích.
Lidé ani nemusí vyjít do ulic, je-li zřejmé, že by tam zítra mohli být.
Představy správnosti a spravedlnosti v pocitech rozumných lidí přitom
bývají jasné a ve velké většině podobné.
Do horších časů potřebujeme rozhodčí orgán, který by rychle posuzoval
vhodnost užití různých zákonů v konkrétních situacích.
PRÁVNÍ ŘÁD
Angloamerický právní systém se opírá o obrovský souhrn předchozích
rozhodnutí, ze kterých jsou vybírány precedenty k obraně i útoku.
Evropský (kontinentální) systém navazuje na římské právo, obdivuhodný
produkt doby, která byla tvrdší, ale méně složitá.
Rozhodování s oporou stále podrobnější legislativy vyhovuje soudům,
ale vyčerpává účastníky průtahy a formalismem.
Rýsuje se potřeba jiného přístupu:
Neužívat zákony mechanicky a doslovně, ale se složkou myšlení.
Nezasahovat tam, kde nesoulad s pravidly nijak nevadí.
Nemístné prosazování zákonů oslabuje právní řád.
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Evropský binární model práva (ano/ne) je ideálně nastaven k přechodu na
automatické rozhodování (zprvu ve správních řízeních).
Nově dostupná technologie umožní i dobrovolnou alternativu rychlého a
pružného rozhodování občansko právních sporů osvědčenými širokými
internetovými panely (přičemž budou respektovány jen závěry, ke kterým
dospěje výrazná většina).
,Právo‘ přestane být perspektivním studijním oborem.
PREVENTIVNÍ OBRANA
V prostředí sešněrovaném stále podrobnějšími pravidly, která jsou často
nepřehledná a sporná, malé opomenutí, ale i rozumné jednání odlišné od
předepsaného postupu, mohou mít dalekosáhlé důsledky.
V právně vypjatém prostředí sílí tendence přenášet odpovědnost za jakýkoli problém nebo ztrátu na někoho jiného, jako by neexistovaly neštastné
náhody, shody okolností, nedopatření a nedorozumění.
Myšlení a charakter vedou k nadhledu a velkorysosti, s níž přijímáme
cizí i vlastní pochybení. Právní přístup působí opačně.
Vychází z předpokladu předpisově dokonalého světa,
s dokonalými lidmi – a těží z rozdílné reality.
Opakované fráze o důležitosti právního prostředí přijímáme bez myšlení.
Dokonalé právní prostředí, rychlé a tvrdě účinné, by zničilo společnost,
a jen pomalost, vysoké náklady a nepředvídatelnost výsledků z nás všech
nedělají oběti nejrůznějších žalob.
Nutnost neustálého zvažování právních rizik a možností napadení pro zisk,
ze zlovůle, z úřední tuposti či prosazované ideologie si vynucují defenzivní opatření, která znepříjemňují podnikání i soukromý život.
NAŘČENÍ
Oblast práva přitahuje paměťové typy rozsahem, jistotou přesných pravidel a pocitem nadřazenosti z jejich zvládnutí.
Právní kvalifikace nevyžaduje znalost života, vztah k lidem, ani smysl
pro spravedlnost, jen nadprůměrnou paměť a procedurální inteligenci.
Správnost kdysi vyciťovali respektované osoby hlavou a srdcem.
Bezduchá aplikace zákonů se často příčí obecnému smyslu pro správnost,
slušnost a rozumnost. Pohodlnost rozhodování zaštítěného formalitami pro
soudce a výnosnost protahovaného řízení pro právní zástupce ale tento stav
ještě nějaký čas udrží.
V duchu politické korektnosti, která přisuzuje lidem ideální vlastnosti
jako pravdomluvnost, nezaujatost a nezištnost, se šíří západním světem
populistický přístup k právu – na ochranu ,znevýhodněných‘.
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Podnikatelé, kteří mohou být kdykoli obviněni z čehokoli bez důkazů
lživými zaměstnanci, budou přirozeně zaměstnávat co nejméně.
Zhrzené bytosti, které neodolají a nařknou své protějšky z vymyšlených
nepravostí, se sice pomstí, ale vztahů celkově ubude.
Každé nečestné ‚vítězství‘ zhoršuje postavení ostatních ze stejné skupiny.
Třeba publicita z akce mladistvých, kteří s podporou horlivých sociálních
pracovnic, zažalují z pubertálního vzdoru své rodiče, odradí mnohé vhodné
dvojice od založení rodiny.
V důsledku prosazování nových práv dětí se narodí o pár tisíc dětí méně.

RŮZNÉ
___________________________________________________________
TEMATICKÁ CENTRA
Přibývající volný čas (a v některých zemích i zaručený základní příjem)
umožní seberealizaci osobám s výraznými zájmy.
Vyhraní se subkultury zaměřené třeba na umění či sport nebo na určité
ideologie. Na vhodných místech se začnou usazovat zájemci o specifické
hudební formy, divadlo, golf, jachting, létání, erotiku, ezoteriku, science
fiction, potápění, módu, jógu, zdravou životosprávu apod.
Trend k integraci zámožnějších osob se stejnými zájmy už naznačují
centra hazardu, zimních sportů, surfingu nebo města zámožných důchodců.
Současně bude pokračovat i ghetoizace chudoby a nespořádanosti,
v rozměrech od jednotlivých čtvrtí po celé oblasti. (Gheta nevznikají pod
tlakem zvenčí, ale z pocitu sounáležitosti osob s podobným údělem.)
Zajímavý bude vznik retroměst se vším všudy a ještě dále může zajít
Spolek aktivní historie s autentickým přestupem do zvoleného období.
V tematických centrech převládnou společné zájmy nad vším ostatním a
hostitelské země, které tento trend podchytí, si zajistí velké příjmy zvenčí.
PŘEMÍSŤOVÁNÍ
Vracení ilegálních nebo odmítnutých migrantů ,domů‘ jen s uhrazenou
letenkou nefunguje.
Země původu vycítily příležitost k vydírání neprozíravých bohatších celků
a za přijetí svých vlastních občanů vyžadují značné kompenzace.
K navyšování plateb dochází i při vyvážení užitečných odpadových materiálů, např. zbytků plastů a starého papíru z bohatých zemí.
Zvláštním případem je ,likvidace‘ obávaného, ale bezpečně zakonzervovaného jaderného odpadu (o překvapivě malém objemu).
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Souhlas s ukládáním v hlubinách pustých oblastí může chudým zemím
zajistit podstatné trvalé příjmy.
(V případě pokračování problémů Ruska by stačilo rozšířit existující
vlastní úložiště.)
ZVÍŘATA
Soužití s lidmi posiluje ve zvířatech žádoucí návyky i schopnost vycítit
náladu a vhodně reagovat.
Některá zvířata mají více empatie než lidé.
Genová manipulace vytvoří časem ideální zvíře s loajalitou psa, čistotou
kočky a sebeničivými sklony lumíků, kteří se vrhají z útesů (a balkonů,
když omrzí děti).
Význam ,společenských’ zvířat ještě vzroste s úbytkem párových vztahů a
s dostupností inovativních doplňků chovu.
K identifikačnímu čipu přibude chytrý čip k předávání povelů a přenášení pocitů a přání zvířete nazpět, a toaletní ovladač.
Šlechtění na základě rodokmenů a vnějších znaků, připomínající selekci
v duchu norimberských rasových zákonů, bude doplněno křížením na
základě učenlivosti, které s inovativními prostředky komunikace umožní
zrychlený rozvoj zvířecí inteligence.
(Ke konci života si pořídíme, a do budoucna zaopatříme, pro radost štěně.)
Od počátku historie lidstva lze vysledovat souvislost mezi příjmem
proteinů a úspěšností skupin. ,Maso‘ bude časem možné syntetizovat a
pojídače zvířat si budou naši potomci ošklivit jako my kanibaly.
Mezistupněm může být větší spotřeba ryb, přikrmovaných v zasíťovaných
částech moře. Získávání bílkovin s menší ekologickou zátěží než u chovu
bravu a skotu ještě posílí exportní význam jihovýchodní Asie.
ZÁSTUPNÉ PROBLÉMY
Naše nevytížená kapacita pro opravdu vážné problémy reaguje se stejným
nasazením na pomyslné hrozby.
Obavy vzbuzují nejčastěji různá vědecká prohlášení. Ať už nám údajně
hrozí úplná zkáza nebo jen vyčerpání toho či onoho, poplašné zprávy vždy
zvyšují důležitost a příjmy zainteresovaných skupin.
Západní civilizaci ohrožují už dnes jiné problémy:
Pečovatelský přístup státu oslabuje vůli a charakter.
Mizí genderová jedinečnost (zvláště u žen).
Ubývá zájem o zakládání rodin (hlavně u mužů).
Vzdělávání se stává ‚hrou na vzdělávání‘.
Politická korektnost zakrývá skutečnost.
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Převládá zaměstnanecká mentalita.
Přibývá neužitečných činností.
Rostoucí složitost snižuje funkčnost.
Dochází k polarizaci vrozených vlastností (str. 6).
Svět přebírají nepraktické paměťové typy.
Mění se nepříznivě složení obyvatelstva.
Úspory podstatně převyšují dostupné hodnoty.
Globalizace se stává zdrojem nestability
Demokracii chybí ochranné mechanismy atd.
NAČASOVÁNÍ
K promýšlení scénářů příštích let máme dost informací a známe i účinný
způsob předvídání metodou ,propojení s konečným stavem‘ (str. 24).
Nevyhnutelnost krize je už zřejmá; nejisté zůstává jen načasování.
Krize bude asi hlubší a delší, než si dovedeme představit, ale následné
změny budou konstruktivní a vzrušující – s řadou nových příležitostí.
Ekonomové a politici nemívají přímé zkušenosti z užitečného podnikání;
vycházejí z předpokladu trvalého vytváření hodnot kdesi mimo.
Opomíjejí podstatu funkčnosti a zabývají se jen tím dalším.
Nadcházející problémy postihnou hlavně zpohodlnělou Evropu.
Krizi vyvolá pokles příjmů z exportů potřebných na nezbytné dovozy.
Spouštěčem bude ztráta důvěry v budoucnost a vlna nákupů.
Pokles ustane až na nízké dlouhodobě udržitelné úrovni.
Návrat k větší místní soběstačnosti zvýší potřebu práce a nabídne
zemi pozitivní program obnovy.
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ČAS
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

O využití času bylo napsáno mnoho knih. O možnostech pozměňování
pocitů času víme jen málo. Následující stránky přinášejí výčet způsobů,
kterými lze zdání času ovlivňovat.
Zpomalit nemůžeme přímo čas – jen jeho subjektivní vnímání.
Zdání času je naše skutečnost.
POJETÍ ČASU
Události jsou vymezeny začátkem a trváním.
Začátek je objektivní údaj (na hodinách).
Trvání obvykle odhadujeme srovnáním s předchozími zkušenostmi.
Při délce života, která je nám vyměřena spravedlivěji než bohatství, krása,
nebo paměť, můžeme získat čas navíc změnou své situace nebo
jinými prožitky stejného času.
Zintenzivnění pocitů času komukoli přidává – a ostatním neubírá.
REZERVY
Největšími rezervami obohacení času jsou úseky, které bez povšimnutí
nenávratně mizí. Nezachycované nelze prodloužit.
Na odhad délky uplynulého času má vliv řada okolností, které můžeme
využívat i vědomě navozovat.
Rozmanitost vzbuzuje pocity delšího času.
V případě příliš rychlého sledu událostí však tento postřeh přestává platit.
Náročná práce, příval informací a exponovaný život, neprostřídaný
zklidněním, zachycování času znesnadňují.
JEDNOTKY ČASU
Čas je všudypřítomný v mnoha formách. V čase odhadujeme vzdálenosti,
nahromaděné objemy, potřebnou práci – i hodnotu vztahů.
Prarodič vnímá čas generačně, zemědělec v ročním cyklu, dívka po
známostech, dělník po směnách, spisovatel po kapitolách.
Zvykové jednotky času vyplývají z našeho založení a našich činností.
Minuta, hodina, týden i kalendářní měsíc jsou umělými jednotkami.
Přirozenými předěly jsou pouze dny a roky.
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Nominálním začátkem roku je leden. Praktickým předělem je začátek září,
kdy se vracíme z dovolených a prázdnin do nového ročního cyklu činností.
Dávným počátkem roku byl březen (,December‘ býval 10. ne 12. měsíc).
POVĚDOMÍ ČASU
Čas obvykle zjišťujeme až v případě potřeby. Prospěšným návykem je
častější pohled na hodiny i bez zjevného důvodu – a odhad předem.
Upřesňováním odhadů zintenzivňujeme i pocit doby.
Úsek od posledního odečtu zvýrazňují vzpomínky na aktivity v mezidobí
(a potěší i postupné zlepšování odhadu).
Primitivní, ale účinnou připomínkou času je více ciferníků v dohledu.
Letmý pohled na náramkové hodinky či mobil se nevyrovná pohledu na
nástěnné nebo vzdálené kostelní hodiny, kdy vnímáme i okolí.
Plynutí času je dobře zviditelněno pohybem vteřinové ručičky. Digitální
údaje jsou méně názorné než segmenty kruhu.
Vzrušující zážitky strhávají pozornost a brání zachycování času.
Později se ale vracejí a časově nabývají.
Umělecká díla bývají, na rozdíl od reality, zhuštěná a nepřerušovaná.
Myšlení a fantazie nabízejí větší četnost ‚událostí v hlavě‘ než běžný život.
Větší počet vjemů ve stejném čase budí dojem delšího času..
DEVALVACE ČASU
Čas poznamenaný čekáním, únavou nebo obavami má menší potenciál
,prodlužování‘ než čas v pohodě.
Muži jsou historicky spíše lovci příležitostí; vyhlížejí a jednají.
Ženy většinou podstatnější část života promarní. Čekají, až se ženami
stanou, až si je někdo najde a někdo povýší v práci, měsíce na děti, roky
než dospějí, pak na vnoučata a důchod a mezičas vyplňují jen drobnými
úkony. Období mezi výraznými milníky vnímáme jako méně hodnotné.
Devalvaci času v mezidobí čekání lze předejít změnou postoje:
I čekání na cokoli významnějšího je čas života, který může být prožit plně.
Stanovené termíny (operace, dovolená, svatba) čas konkretizují.
V údobích smutku, např. po rozchodu (která trvají zvláště u žen déle, než
si zaslouží), plynutí času příliš nezachycujeme.
Radostné očekávání naopak pocity času ozvláštňuje a prohlubuje.
Předurčené události jsou užitečnými pevnými body na mapě času.
ČASOVÁ SVOBODA
Neúcta k času druhých, ze strany osob a institucí v silnějším postavení,
indikuje nižší civilizační úroveň.
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Nedochvilnost, fronty před pokladnami, nezorganizované čekárny,
nemístné zpomalování na silnicích, nesmyslné obíhání úřadů apod.
představují ztráty našeho ,času života’.
Opomíjenou součástí občanských svobod je svoboda osobního času;
ochrana před nepřiměřenými nároky kohokoli na náš čas.
Čtvrthodina promarněná denně v důsledku různých omezení představuje
celkově více než rok bdělého života (počítáno 16 hod. na den).
Vynucované ztráty času jsou omezováním osobní časové svobody.
INDIVIDUÁLNÍ ČAS
Sled a trvání událostí zachycujeme na mapě času, která se neustále odvíjí.
Život probíhá na pozadí míst, situací a stavů.
Práce a volný čas se doporučuje oddělovat. Kdo poznal umělce, vynálezce
nebo jedince s bohatým duševním životem, zaujaté zvolenou činností,
chápe, že existují výjimky, pro které život a dílo šťastně splývají.
Svůj čas bezděčně spojujeme s neovlivnitelnými jevy v okolí.
Referenční body jsou náhodné postřehy (průjezd vlaku) i vědomá povšimnutí (stmívání, utichání) nebo cokoli předvídatelně proměnlivého (délka
stínu, chladnoucí čaj).
Vlastní čas vnímáme na pozadí objektivnějšího času okolí.
DRUHÝ ŽIVOT
Více životů můžeme prožívat souběžně (dvojí život Kristiána) nebo
postupně (druhé manželství, nový začátek v neznámé zemi).
Ubíhají-li nám dny stále rychleji, je dobré něco změnit (vzhled, vztah,
místo, nebo alespoň automobil).
O změnu zevnějšku a stylizace se zajímají většinou ženy. Muže více
přitahuje tajný druhý život, alespoň virtuální.
Zbavit se nechtěných vzpomínek a oživit vjemy času je možné přestupem
do ,nového života’ – nejlépe na úplně jiném místě s úplně jinými lidmi.
Více ,životů’ vzbuzuje pocit větší bohatosti než jeden jednolitý život.
(Kdybychom přivolili k selektivnímu vymazání paměti, lze si představit
agenturu opatřující klientům novou identitu se vším všudy, včetně převodu
peněz na nové jméno, v neznámé zemi a jistící je možností návratu v případě krajní nouze... Trocha volného myšlení a máme tu filmový scénář.)
Nové vztahy ozvláštňují a tím zintenzivňují čas vzrušením z neznámého. Trvalé vztahy zase obohacují čas sdílením prožitků a hromaděním
společných vzpomínek. Přesto nám připadá několik povrchnějších romancí
o stejném celkovém rozsahu delší.
Více známostí prodlužuje zdání času, ale zkracuje život.
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UKONČENÍ PRÁCE
Účelem práce (není-li pro nás důležitá) je osvobození od práce.
I když nám zaměstnání není po chuti, málokdo by chtěl nepříjemné
úseky zcela vymazat. Nevědomě to však činíme (z pracovní doby si neodnášíme skoro nic). Údobí, která nevnímáme, jako by neexistovala.
Dočasný nebo trvalý odchod z práce kdykoli na požádání a vyplácení
proporční části důchodu není z hlediska očekávaného přispívání na ,staré‘
důchodce žádoucí (a je penalizován).
Jedinců zajištěných z vlastních zdrojů i těch, kteří se rozhodnou uskromnit
a ukončit práci předčasně, bude přibývat. K běžnému rozdělení na dlouhé
období pracovní/rodinné a krátký důchod přibude alternativa:
kratší období intenzivní práce a delší období pohodové/rodinné.
ČASOPROSTOR
Myšlení probíhá v přítomnosti, která trvá od několika desetin vteřiny,
potřebných k zachycení vjemu, do několika vteřin, k jeho zařazení nebo
k nějakému závěru.
Vše mimo přítomnost jsou abstrakce; vzpomínky nebo plány.
Jako hudba, která plyne v čase, ale může se vracet, rozvádět motivy a
měnit důrazy, můžeme témata, která jsme nestihli domyslet, obohacovat
pozdějšími návraty. Rozpracované osobní projekty připomínají postupně
zařizované místnosti s pootevřenými dveřmi pro opětovné návštěvy.
PARADOX USPOKOJIVÉ ČINNOSTI
Sepětí prožitků a vjemů s myšlenkami vytváří hlubší paměťové i časové
stopy. Po překonání prvních nesnadných minut přináší uvolněné myšlení
až adiktivní uspokojení. V hlubokém pohroužení ale přestáváme zachycovat proměny okolí o něž se opírá povědomí času.
V soustředění může uběhnout nepozorovaně celý den, a jen výsledek
odpovídá uplynulé době. Pocit zkracování času ve stavu intenzivního
zaujetí můžeme zmírnit technickými prostředky.
Stačí jednoduchý timer, který nám v nastavených intervalech připomene
vzhlédnout a uvážit naši situaci. Přitom si můžeme položit i pár otázek
s časovým obsahem (jak dlouho, dokdy, co potom, stojí to za náš čas?).
Rozdělení na vědomé a podvědomé procesy lze ještě doplnit o činnosti
vědomě naučené, ale nevědomě prováděné.
Rutinní situace s nacvičeným postupem postrádají časový obsah.
Během krátkých zastavení si můžeme uspořádat myšlenky, vrátit se do
nedávné minulosti, promyslet nejbližší budoucnost, zkontrolovat, zda jsme
něco neopomněli, probrat příležitosti v dosahu – a zachytit čas.
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BOHATOST VNÍMÁNÍ
I když délku svého života neznáme, naše úvahy zůstávají v rozpětí, které si
dokážeme představit. Porozumění času nás může ochránit od promarnění
jeho náhlého přebytku (dovolená, důchod, rozvod), jako může pochopení
peněz ochránit výherce loterie.
Nevyužití materiálních možností je osobní volbou. Ztráty z nevyužitého
času bývají nevědomé. Promarněná období obvykle nesplňují kritérium:
,Jen příjemné nebo užitečné stojí za to.‘
Časová bohatost závisí především na návyku vědomého vnímání.
Pouhé monitorování okolí nevytváří ani nezachycuje časové stopy.
V zajímavých kulisách a na nových místech, se stejný čas zdá delší.
Čas nevnímáme souvisle, ale v krátkých záběrech. Zrak také nepracuje
spojitě, ale v záblescích, které mysl propojuje a objasňuje anebo ignoruje.
ODHAD ČASU
Čas je konkrétizován:
pohybem (opadávání listů, řeka, oblaka)
vzdáleností (k vrcholu, na druhý břeh, mezi stanicemi)
pravidelnými vjemy (tikání hodin, padání deště, nárazy vln)
životními funkcemi (nádech/výdech, zima, hlad)
Střídání dnů vzbuzuje typické pocity; pondělní špatná nálada přechází
v úterní rezignaci – a oba dny nám připadají delší. Ve středu a ve čtvrtek,
v nejúčinnějších dnech, čas příliš nevnímáme, zatímco v pátek se v očekávání konce týdne zase rozletí.
Pocity času v odizolovaném prostředí bývají intenzivnější, ale odhady
méně přesné. Převládá-li stav čekání a nudy, čas ubíhá pomalu, a zdání
proběhlého dne se dostavuje třeba již po 20 hodinách. Těm, kteří se dobře
zabaví, ubíhá čas naopak rychleji a odhad cyklu přesahuje 24 hodin.
,Vnitřní hodiny’ při pobytu v izolaci jsou námětem mnoha výzkumů
s předvídatelnými závěry. Studie pocitů času v běžných kulisách, ale za
různých okolností by byla zajímavějším a užitečnějším projektem.
NEPŘÍZNIVÉ PODMÍNKY
Nepohodlí zaměřuje pozornost k věcnému okolí, čímž je zvyšován počet
referenčních bodů, které napomáhají odhadu doby.
Podobně jsou vytvářeny výraznější časové stopy nepříjemnými událostmi.
(Emigrantům, kteří se vrátili do méně funkčního prostředí staré vlasti,
připadají dny zde delší.)
Ke zkreslení odhadu času dochází také, když dramatické události, např.
nehody, které proběhly ve vteřinách, prožíváme vícekrát ve vzpomínkách.
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Podobně se konflikty, které trvaly jen krátce, později zdají podstatně delší.
Dramatické situace nabývají v čase ‚přehráváním‘.
PLÁNOVÁNÍ
K úkolům, které si sami zadáváme, přistupujeme paradoxně liknavěji než
k zadáním zvenčí, které považujeme více za závazek.
Otálení prodlužuje pocit času spojovaný s určitou činností.
Dokonané činnosti mají jiný časový obsah než neukončené. Dovršením
ustupuje do pozadí spotřebovaný čas (zdá se kratší).
Pocity času jsou zintenzivňovány návraty do minulosti ve vzpomínkách
i návštěvami budoucnosti při plánování.
V představách můžeme prožívat mnohokrát svá očekávání (vysněné
auto muže, svatební den nevěsty). Záblesky přinášejí obraz celku. Rozvíjené vize (zvláště u žen) jsou bohatší na detaily.
Čas vnímáme jako kvantitu, přestože má i kvalitu jako ‚čas něčeho‘.
Čas, který plyne, zachycujeme hlavou. Čas, který se zastaví, srdcem.
Touhy a přání, jejichž vyplnění si představujeme předem, prodlužují
přidružený pocit času.
Čas má různý charakter – fyzický (rozkoš, bolest) i psychický (naděje).
Bohatost zážitku je ovlivněna předchozí vizualizací, a samotná akce je
delší o dobu její promýšlení a vyčkávání.
Improvizace čas zkracuje, připravované akce se zdají delší.
AUTOPILOT
Schopnost odhadu doby je dána oběma pohlavím.
Převaha paměťových typů mezi ženami a větší vlohy pro zachycování
detailů, které ‚značkují‘ průběh času by je měly zvýhodňovat.
Vnímání je ale ovlivněno i rozeznáváním logických souvislostí (např.
odhad času na základě dopravní situace). Zde většinou předčí muži ženy.
Čím více myšlenek čemukoli věnujeme, tím silněji se jejich průsečík
vrývá do paměti i do povědomí času. Činnosti neprovázené myšlenkami
naopak nezanechávají výraznější paměťovou, ale ani časovou stopu.
Řídí-li nás ‚autopilot‘ nevnímáme činnost, místo ani čas.
ZRALOST
,Zpomalování času’ pozměňováním jeho pocitů má dvojí podobu:
Vracíme hodnotu chvílím až dosud nezachycovaným.
Navozujeme pocity delšího času u běžných prožitků.
V dětství vnímáme čas jako odklad věcí, po kterých toužíme (prázdniny,
dospělost). Odchod na odpočinek zcela mění životní rytmus.
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Tento předěl je ideální k zamyšlení a zhodnocení zbývajícího času.
Jen nemnozí kompenzují přirozený úbytek výkonu a vzhledu posilováním
vlastností, které nepodléhají času (zajímavost, příjemnost, rozumnost).
Vděčným programem pro období zklidnění je kultivace myšlení.
Zdání stále rychleji ubíhajícího času má více důvodů:
Opakování, předvídatelnost, automatické fungování – a horší paměť .
Pocit zrychlování času má ale i jednoduchý proporční důvod:
Pro dítě je každý další den podstatnou částí dosavadního života, zatímco
starší člověk přidává denně sotva postřehnutelné desetitisíciny existence.
POVĚDOMÍ ČASU
Čas je médium, ve kterém žijeme. Kromě každodenních záchytných bodů
(snídaně, přesun, práce) napomáhá dlouhodobé orientaci v čase posloupnost týdenních a ročních cyklů (víkendy, dovolená).
S věkem se odhad času zlepšuje, ale jeho vnímání otupuje.
Bezcílné většině ubíhají monotónní dny stále rychleji, a stejné činnosti se
zdají stále kratší. Přemýšlivé typy mohou čas zpomalit bohatším vnímáním
a klidným soustředěním, ale i navozeným vědomím významu času.
Překotnost zabraňuje vnímání času; neuspěchaností čas nabývá.
Každá minuta může mít jiný počet vteřin a každý den jiný počet hodin
v osobních pocitech, které jsou důležitější než skutečnost.
Každý žijeme ve vlastním čase – který můžeme ovlivňovat.
POSTOJE
Monotematické posedlosti i přechodné stavy (afekt, vášeň), neponechávají
místo čemukoli jinému. Podobně působí i razantní přístup, který vytěsňuje
ostatní vjemy; včetně připomínek času.
Na vnímání času má vliv i postoj k činnosti nebo situaci. Bohužel:
Příjemné ubíhá rychleji, nepříjemné se zdá delší.
Fyzické a duševní stavy se ovlivňují – jedním lze posílit druhý.
Myšlení, kterému se daří, zvyšuje výkonnost a navozuje kladné pocity.
Únava a vyčerpání přinášejí útlum a bezčasí a zkracují život i celkově.
Třeba při celodenní exkurzi nákupních center zestárnou (muži) o dva dny,
zatímco v pohodě při svých zájmech jen o půlden.
OBJEM
Situace existují samy o sobě nebo spolu souvisejí.
Spojité události splývají, nespojité se zdají vcelku delší.
Stejným událostem, popisovaným stroze, přisuzujeme kratší trvání, než
představám z rozvinutějších popisů.
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Obšírně prezentované myšlenky považujeme i za významnější.
Hodnoty spojujeme více s kvantitou než s kvalitou.
Většina motivačních příruček obsahuje jen pár užitečných nápadů, které
by bylo možné předat několika větami. Rady na jeden list by ale nikdo
nekoupil, a tak pročítáme stovky stran výplně a marníme drahocenný čas.
TEMPO
Při ustálené četnosti vjemů bývá pociťovaná doba v souladu s realitou.
Větší než obvyklý počet událostí vzbuzuje pocit delšího dne a naopak.
Je-li prodavač zvyklý obsloužit padesát zákazníků, při šedesáti mu stejná
směna připadá delší. Více dojmů než obvykle čas prodlužuje, a naopak.
Vnímání času souvisí i s osobním založením. Do svého chování se více
méně stylizujeme – a v různých rolích ubíhá čas jinak.
V dynamické roli čas mizí, v uvážlivé nabývá.
Bohatost dějového myšlení (např. promýšlení zítřejšího setkání) vzbuzují
zdání delšího času. Uvažování v abstraktních pojmech (třeba o pravdě)
časový obsah postrádá. Vzpomeneme-li si na něco příjemného, zpomalíme
kroky i myšlenky. V případě nevítané připomínky zrychlíme.
Kladné emoce pocity času prodlužují, negativní zkracují.
OCHRANA ČASU
Mnohdy se ocitáme v situacích, kdy náš čas ovládá někdo jiný – nedbalý,
bezohledný, povýšený nebo prostě jen netečný.
Jindy chybí informace (mnozí by se mohli vyhnout špičkám v dopravě i na
úřadech, kdyby byl k dispozici sloupkový diagram vytížení).
Supermarkety si konkurují úsporami cen, ne úsporami času u pokladen.
Fronty naznačují i neúctu k času druhých.
Nejnepříjemnější jsou ztráty ve stresu nezorganizovaných čekáren a
nejvíce času nás stojí alibistické snižování rychlosti jízdy.
Uvážíme-li, že většina z nás stráví v autech přibližně pět let, ubírají nám
zbytečná zpomalení na silnici, v rozsahu jen 10 % celkem půl roku života.
Poslední dobou přibývá hnutí na ochranu všeho možného. Zatím chybí
hnutí na ochranu toho nejcennějšího – našeho osobního času.
OPĚRNÝ BOD
Oblouk života má známý začátek, ale neurčitý konec, který je prakticky
důležitější.
Kdybychom znali datum svého odchodu ze světa, zbylé dny bychom
nejspíš prožívali jinak a intenzivněji.
Časová neurčitost vzbuzuje pocity nenaléhavosti.
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Chybí-li v matematice údaj, od kterého se odvíjejí další výpočty, lze přiměřené číslo navrhnout a dočasnou náhradu užít jako opěrný bod.
Podobně lze čas, který máme před sebou, odhadnout a údaj užít jako
základ, od kterého se budou odvíjet další úvahy.
Čas, který nám zbývá, můžeme ovlivnit absolutně – i v pocitech.
Zbývá-li nám odhadem 10 000 dní, zítra zapíšeme 9999, potom 9998 atd.
Odečítání ubývajících dní zpřehledňuje a zintenzivňuje vše, co děláme.
Máme-li před sebou, při pokračování stejným způsobem, určitý počet dní,
každá kladná změna (více spánku, lepší práce, nalezení příjemnějšího
protějšku) nám prodlužuje zbývající čas i o stovky dní. Úvaha je relativní,
ale možnost přičítání dní (nebo i odečítání v případě zhoršení) je skutečná.
‚Plovoucí‘ časová soustava zohledňuje všechny změny v mezidobí.
OKOLNOSTI
Nadcházející významné události bývají promýšleny mnohokrát předem.
K prožitým vypjatým situacím se v myšlenkách vícekrát vracíme.
Rozhoduje, co považujeme za důležité – a zde se naskýtá další možnost
k ovlivňování pocitů času.
Důležité a považované za důležité se zdá delší.
Obvyklé události jen monitorujeme; ty neobvyklé zaměřují pozornost na
místo i na čas. Nové se zdá delší a podobně působí vědomí jedinečnosti.
Mimořádné události nabývají v čase.
Myšlení se zavřenýma očima postrádá referenční body času.
Myšlení s otevřenýma očima bývá mělčí, ale probíhá současně s vnímáním
okolí, ovlivňovaném projevy času. V noci a potmě zachycujeme čas hůře.
V pohodovém stavu může mozek pracovat na více úrovních současně.
(Vynášíme odpadky a vnímáme současně teplotu, roční dobu, sousedy u
televize, hvězdné nebe nad sebou i vlastní kondici.)
Souběžnost vnímání zvýrazňuje pocity času.
PŘERUŠOVÁNÍ
Více aktivit vzbuzuje pocity delší uplynulé doby, není-li překročen lidský
limit. V případě přesycení se místo různých cvičení osvědčují přestávky,
kdy neděláme nic. Přerušení bývá nevítané, ale zachycování času prospívá.
Soukromé myšlení probíhá ustáleným tempem.
Při interakci osob dochází bezděčně ke zrychlení. V průběhu konverzace
čas nevnímáme, ale když se k hovoru později vracíme, časově nabývá.
Soustavnost, důležitá u fyzického tréninku, není u necíleného myšlení
důležitá. Prodlevy a návraty myšlenky tříbí a
přerušováním vznikají předěly, které plynutí času strukturují.
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NEROVNOMĚRNOST
Více událostí o stejném celkovém trvání vzbuzuje pocit větší délky, ale jen
pokud navazují přátelsky. Nesoulad a nelibost čas zkracují.
Následnost činností má přirozený řád; např. sbíhavost k centru dění nebo
respektování nálad a dynamiky. (Zvířata chápou následnost, ne příčinnost.)
Nevýhodou střídání zaměření je potřeba nových ‚rozjezdů‘; výhodou je
nejednotvárnost. Střídání tempa a rytmu řeči (na rozdíl od monotonního
projevu) oživuje pozornost a má samo o sobě časový charakter.
To platí i o frekvenci a intenzitě jakýchkoli událostí v průběhu našeho dne.
Při tvůrčích činnostech (psaní, malování, hudba) nebo při společenských
akcích (exkurze, oslava) nevnímáme nic jiného a čas rychle ubývá.
Obměňování aktivit snižuje mírně výkon, ale podstatně obohacuje vjemy.
Intenzivní jednotvárná činnost ve stálém tempu vnímání času nesvědčí.
Ideální je střídat duševní s tělesným – a náročné se snadným.
OPOTŘEBENÍ
Dobrodružný život ve stálém vypětí bývá nabitý intenzivními vjemy.
Shon a rizika zvyšují opotřebení a nepřejí zachycování času.
Naopak ve stavu bazálního metatabolismu (v uvolnění, nejlépe v pololeže)
stárneme pomalu. Při umírněném životním stylu zde můžeme být o desítky
let déle a zažít třeba ještě přistání mimozemšťanů.
‚Žít rychle a zemřít mlád‘ bývalo heslo rockerů.
Méně intenzivní, ale delší život umožňuje zažít více z budoucnosti.
Hluboký spánek zkracuje potřebnou dobu spánku (čas navíc) a navozuje
pro příští den stav pohody a účinnosti, kdy jsme i vnímavější k plynutí
času. (Bezprostředně po probuzení nevnímáme čas tak ostře, jako po náběhu k plné výkonnosti.) Sny a krátká procitnutí provázená myšlenkou:
s kým jsem, kolik času zbývá do rána apod., strukturují průběh noci.
Hluboký spánek je vydatnější, ale přerušovaný spánek se zdá delší.
PŘEDÁVANÝ ČAS
Čas vnímáme intenzivněji na začátku události (zvedání opony) a na konci
(poslední minuta při nerozhodném stavu zápasu).
Také rychlejší střídání, např. střih novodobých filmů s větším počtem
kratších scén, v porovnání s ustáleným tempem skutečných životů, vede
k odhadu delšího ,přiměřeného’ času potřebného k předváděným akcím.
Zatímco v osobních situacích býváme stále vytíženi, ve vynucené pasivitě
usazeného diváka si udržujeme nadhled a vnímáme i periferie příběhu,
což prospívá pocitům času.
Umělecká díla expandují čas v nich uložený.
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SNĚNÍ
Sny, kterých zachycujeme více v mělčím spánku, jsou zajímavým případem subjektivního vnímání času.
Na téma posilování a usměrňování snů existuje řada příruček, které
rozvádějí jen několik základních postřehů:
- Nejčastěji sníme o tom, po čem toužíme, nebo čeho se obáváme.
- Existují i sny bez zřejmých souvislostí (dávné vzpomínky).
- Obsah snů bývá ovlivněn tím, o čem přemýšlíme při usínání.
- V ideálních podmínkách při hlubokém spánku sny nezachycujeme.
- Přerývaný spánek a nepohodlí četnost snů zvyšují.
- Ze snů si pamatujeme jen malou část a ta rychle vybledá.
Bohatostí obsahu se jeví sny mnohem delší, než trvají.
MEZISTAVY
Důležitější než spánek jsou pro vnímání času mezistavy na obou koncích.
Kultivace usínání spočívá v návyku chronologického probírání uplynulého
dne. Znovuprožívání v hlavě zvýrazňuje časový obsah nedávných událostí.
Ranní procitání (s časovou rezervou) zase umožňuje plánovat nový den.
Předem promyšlený a později shrnutý den je časově bohatší.
Užitečnější než zdánlivá rychlost plynutí času je koeficient pocitů času,
který má v případě prodlužování hodnotu větší než jedna.
Koeficient = zdání času / lomeno skutečným časem.
ČAS A GENDER
Ženy bývají v odhadu času lepší než muži, protože si více všímají detailů
a sbírají tak více referenčních bodů. (Už kvetou tulipány... Ráno měla jiný
svetřík...) Vše, co se obměňuje, napomáhá zachycování doby.
Plynutí času ženám připomínají i periodické změny a péče o zevnějšek.
Také tradice pravidelných domácích úkonů (rozdělat oheň, nanosit vodu,
nakrmit děti) vyžadovala od pravěku užívání vnitřních hodin více než
neurčitá ,čekaná’ lovců.
Pravidelné úkony čas upřesňují.
Ženy čas lépe zachycují, ale současně ho více ztrácejí v rutinách.
Kariéry jim ‚zkracují‘ čas v práci i ve starostech po práci.
PŘEDĚL
Aktivity na sebe mohou navazovat bez jasného ukončení a nového začátku
(účinnost ambiciózní ženy, která se trvale prosazuje), nebo jsou výrazně
odděleny (důchodci si plánují na každý den jen jednu věc).
Slučování neprospívá zachycování času.
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Vhodnou příležitostí k zastavení, zamyšlení a korekci je předěl, kterým
může být nový den, začátek nového týdne, ukončení činnosti, dosažení
závěru apod. Výrazné předěly (změna zaměstnání, nemoc, nehoda, rozvod,
rodičovství, zbohatnutí, důchod) jsou vhodné k novým začátkům.
V ideální společnosti by existovalo i právo oprostit se na požádání od
minulosti – třeba i několikrát za život (prominutí závazků, odpuštění chyb,
možnost výstupu z jinak nezměnitelných situací apod.).
Na rozdíl od rozhodnutí, která vyžadují pevnou vůli, užívání předělů
vyžaduje pouze zavedení připomínek, které přejdou v návyk.
Významným předělem (a novým počátkem) je podchycení myšlení.
Jednotlivé myšlenky netrvají dlouho (asi 2 sekundy u čilejších a 5 sekund
u rozvážnějších typů). Tento interval odpovídá době potřebné k záblesku
myšlenky a jejímu uvážení. Myšlení ozvláštňuje všední jevy a nalézá
souvislosti i tam, kde nejsou zřejmé.
Pro muže je rozlet duševního života nejpodivuhodnější objev, po ženě.
Vyžaduje přitom méně úsilí a nabízí dlouhodobější uspokojení.
PŘIPOMÍNKY ČASU
K technickým prostředkům souvisejícím s vnímáním času patří, kromě
hodin, kalendáře, deníčku, fotoaparátu/kamery nebo předmětů na památku,
zejména univerzální timer s funkcemi:
Signalizace (budík)
Trvání (stopky)
Připomínání (v nastavených intervalech)
Občasné upozorňování zajišťuje větší počet předělů s připomínkami jako:
,Co mám dnes už za sebou? Co mě ještě čeká? Neopomněl jsem něco?
Není zde nějaká příležitost apod.
Vědomí možností – i vědomí času – je aktivováno připomínkami.
ČASOVÁ SVOBODA
V práci tráví většina z nás největší část života.
Návyk občasných výstupů z repetetivních činností prospívá duševní
hygieně i vnímání trvání.
Starším zaměstnancům obvykle nevadí monotonní práce; mladší preferují
,zajímavé’ činnosti, např. řízení vozidel, vyžadující plnou pozornost.
Pravidelné ,nudné’ pracovní úkony (třeba na výrobní lince) umožňují užít
nevytíženou duševní kapacitu v placené době pro vlastní myšlenky.
Plné nasazení, oproti jen o málo pomalejšímu pohodovému přístupu,
se podstatně liší bohatostí vjemů.
V pohodě čas vnímáme a kontrolujeme, ve stresu a skluzu nám mizí.
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Ať už jsme ve vleku událostí, nebo si udržujeme malou časovou rezervu,
musíme vykonat totéž. Jednou jsme ale závazky smýkáni a podruhé je
poklidně zvládáme. (Řemeslmík, v týdenním skluzu, odvede za rok stejnou
práci, jako kdyby prováděl lépe placené rychloopravy.)
Jsme-li o něco požádáni a zamýšlíme-li vyhovět, můžeme obvykle jednat
ihned. Potřebný čas je stejný a kladný efekt vyšší.
Přeplněný diář vzbuzuje pocit důležitosti, ale za iluzi úspěchu se platí
nedostatkem volného času i ochuzenými pocity vynaloženého času.
,Mít čas’ znamená mít otevřené možnosti.
Časová svoboda je součástí osobní svobody.
NEŽÁDOUCÍ FAKTORY
Exponovaný životní styl nemusí být z hlediska pocitů času přínosný.
Náročné akce vyčerpávají, a ve víru událostí nevnímáme už nic jiného.
Žít ,nadoraz’ je lákavý koncept – dokud neuvážíme i časovou složku.
Pocit rychlého ubývání času způsobují zejména:
Místní návyky (jízda/chůze stejnými cestami)
Opakované úkony (zaměstnání)
Pravidelné události (večerní zprávy)
Automatické úkony (zamykání, žehlení)
Naplněné touhy a cíle
Hluboké pohroužení do činností
Pocit delšího života vyplývá z nových prožitků, ale i z bohatšího vnímání
stejných prožitků.
Náš konzumní svět je typický množstvím aktivit, které se periodicky
opakují (práce / nákup / aerobic) – tedy zátěž a rutina; nejhorší možná
kombinace z hlediska zachycování času.
Pocitům časů prospívá proměnlivost.
STAV MYSLI
V průběhu života, a zvláště ke konci uspokojivých období (krásy nebo
fyzických výkonů), se vnímání času mění a nezachycované plynutí dní je
vystřídáno připomínkami konečnosti.
Nemyslící procházejí v pokročilejším věku obdobím paniky a marného
boje s vnějšími známkami stárnutí. Myslící kompenzují úbytek fyzických
kvalit posilováním vlastností, které nepodléhají času.
Předpokladem trvalého mládí je přenesení důrazu ze vzhledu a výkonů
k vnitřním kvalitám a stavu mysli: zvídavé, hravé, flexibilní.
Myšlení je nadčasové a čas mu prospívá.
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SLUNEČNÍ SVĚTLO
Více přirozeného světla vzbuzuje pocit delších dní. Ve středověku se
pracovalo od slunka do slunka a přesné hodiny nebyly zapotřebí.
V klášterech byl někdy užíván nerovnoměrný čas. Zimní dny měly více
kratších ,hodin‘ a noční ,hodiny‘ se prodlužovaly (tlustšími svíčkami).
Posloupnost náboženských svátků poskytovala lidem jasnější záchytné
body pro orientaci v čase než dnešní málo povšimnutelné střídání měsíců.
Z praktických důvodů potřebujeme pevnou sekundu (pro rychlost);
jinak je pro naši vzdálenost od rovníku ideální variabilní čas. (Jednou se
možná budou všechny časomíry automaticky plynule posouvat každý den
o pár desítek vteřin k optimu mezi čtvero ročními obdobími.
Různě dlouhé ,hodiny‘, s efektem na práci a studium si lze představit
jako paralelní systém v lokálních situacích.
POČASÍ
Hlavní oporou orientace v čase byly od pravěku lunární fáze. Větší sepětí
s přírodou může i dnes obohacovat naše časové pozadí.
Čas všední a sváteční vnímáme jinak. Ve dnech volna býváme odpočatí
a opouštíme rutinu – a to obojí prospívá ‚zpomalování‘ času.
Proměny jara i podzimu v barevných kulisách vzbuzují bohatší pocity
plynutí času. Deštivé dny i letní horka se zdají delší vyhlížením změny.
Ustálené počasí je časově chudší než proměnlivé.
NEVĚDOMÍ ČASU
Zvířata rozlišují trvání různých aktivit (délka procházky), ale plynutí času
nevnímají. Nejsou zatížena abstraktním pojmem nežití a existují v bezčasí.
Jedinci s bohatým duševním životem vnímají čas intenzivněji, protože
souvisí s vědomím možností, kterých ubývá, i se vzpomínkami na nevyužité příležitosti, které se již nevrátí.
Vědomě vnímám – tedy jsem.
Ti, kteří ,nemají čas na nic jiného’, fungují navenek stejně, život jim ale
mizí bez povšimnutí rychleji. Netrpí však existenční nejistotou.
PAMĚŤ A ČAS
Čas, myšlení a paměť se prolínají. Osobnost se formuje v zastaveních,
kdy znovu promýšlíme svá rozhodnutí a ujasňujeme si své místo ve světě.
Paměť uchovává vzpomínky, i vzpomínky na myšlenky v médiu času.
Bez paměti bychom neměli minulost, a jen omezenou představu času
z plánované budoucnosti.
Ubývání paměti ve stáří pociťují zvláště ti, kteří na ni vždy spoléhali.
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Bohatý duševní život překrývá nepříjemnosti novými podněty a odstup a
nadhled umožňují odpustit a zapomenout.
Pocit naplněného života a zhodnoceného času sestává z uspokojivých
událostí, ke kterým se můžeme vracet. Z hlediska vnímání času je schopnost vybavit si z nadprůměrné paměti minulé události nespornou výhodou.
K cestování v čase stačí vědomí této možnosti a představivost.
Představivost otevírá časoprostor v obou směrech.
ROZSAH
Přemýšlení o budoucnosti může probíhat ve velké šíři (technický pokrok)
anebo s úzkým zaměřením (pokračování naší rodiny).
Prodlužování přítomnosti do budoucnosti – ať už plynule (plánované
studium) nebo po stupních (jednou si koupím byt) vytváří předběžnou
konstrukci a příznivě ovlivňuje povědomí času.
Dlouhodobé cíle strukturují dlouhodobý čas.
Formalizované návyky, které se stávají rutinou, neprospívají vnímání času,
ale mohou být užitečné – jako pravidelné připomínky uplynulé doby.
(Zapínání televize odstartuje každý večer úvahy o uběhnutí dalšího dne.)
Rituál je zavedený obřad; mezník času – bez časového obsahu.
VĚKOVÁ SKUPINA
Vyššího věku se dožívají lidé s mírnějším životním stylem. Malí přežívají
velké a jedinci se zajímavým životem své prázdné vrstevníky.
Délka života závisí, kromě genů a loterie zdraví, výrazně na jeho náplni.
Obecným programem je pohyb vpřed a zlepšování vlastní situace.
Další motivace jsou už individuální: děti, zájmy, peníze, láska…
Čas, který máme před sebou, odhadujeme s očekáváním pokračování
stejným způsobem. Přechodem na příjemnější životní styl lze ovlivnit
délku života absolutně i jeho časovou bohatost pocitově.
Ve své věkové skupině nestárneme. Vzpomínky a sdílené zážitky jsou
ujišťující a svůj svět si posunujeme s sebou. Stárnutí ve skupině mladších
je rizikovější, ale interakce vzbuzují pocit sounáležitosti v čase.
PŘIMĚŘENÝ ČAS
Příznivější podmínky v posledních stoletích umožnily přesah prarodičů a
vnoučat a další zlepšení i koexistenci čtyř generací. Věk dožití se zvyšuje,
ale odsouvání mateřství z období nejvyšší plodnosti do věku posledních
možností nás opět vrací k soužití pouhých tří generací.
Darwinovy závěry jsou zúžené a extrémní. Ve společnosti nepřežívají
jen nejschopnější, a hlavně i méně schopní se rozmnoží, a dokonce častěji.
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V přírodě je nezbytnou délkou života pouze doba potřebná k plození a
podpoře mláďat. Jen o málo déle přežívali v průměru lidé ještě nedávno.
Pro vlastní pracovní i osobní přínos, seberealizaci a pochopení světa
nabízí běžně dlouhý život dost příležitostí, a většina, které se příliš nedaří,
by neuspěla ani s velkým přídavkem. Kdybychom užili všechen promarněný čas, ‚žili‘ bychom plně několikanásobně déle.
Součástí ‚zpomalování‘ času je i posun k větší účinnosti. Management
času a účinnost patří do úvah o subjektivním vnímání času jen okrajově,
i když mezi užitím pracovní doby a obohacováním volného času existují
podobnosti. Základní krok praktického myšlení – odlišení důležitého a
naléhavého, nebývá ale v oblasti vnímání času tak ostrý.
PARTNERSTVÍ
Dobrý párový soulad umožňuje intenzivnější vnímání sdíleného času.
Společné prožitky a návraty ve vzpomínkách jsou obohacující.
Nejvýraznějším zviditelněním ubíhajícího života jsou děti.
Úsilí vložené do hledání životního partnera je důležitější než úsilí vložené
do vzdělání. S různými protějšky je život různě příjemný a zajímavý, ale
také ubíhá pomaleji či rychleji.
Úspěch párového soužití je předurčen už počátečním výběrem (str. 9).
Čím lepší partner, tím lepší život. Na druhé straně:
Čím horší partner, tím delší se špatný život zdá.
ZVIDITELNĚNÍ ČASU
Některé profese zanechávají výraznější a trvalejší časové stopy než jiné.
I to by mělo být součástí úvahy o budoucím povolání.
Viditelné a hmatatelné výsledky spojujeme s delším časem, než třeba
stejně časově náročné hlubokomyslné rozjímání (obraz oproti eseji).
U některých profesí vzniká i posloupnost konkrétních mezníků času.
(Stavitel projíždějící kolem domů, které jsou jeho dílem, je časově zařazuje, na rozdíl od úřednice, které vydávání stavebních povolení splývá.)
Konkrétní činnosti mají větší časový obsah než abstraktní.
DVĚ FÁZE
Náročnější zadání (např. zvládnutí cizích jazyků) mívají dvě fáze.
Zprvu se do nesnadné činnosti musíme nutit, čas ubíhá pomalu a výsledek
je v nedohlednu. Po nějaké době dochází ke zlomu a začne se nám dařit,
ale od té chvíle i čas ubíhá rychleji. Zlepšování zrychluje plynutí času.
Dlouhodobé projekty, na které se upínáme, zase odvádějí pozornost od
běžného života a zužují čas pouze na ‚dobu potřebnou k dovršení‘.
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ČAS MEZI DVĚMA BODY
Alternativou návratů do minulosti jsou paralelní verze vykonstruované
na zbytcích vlastních vzpomínek, zajímavěji a přijatelněji.
(Pamatuji si všechny své příběhy, jen už nevím, komu jsem co říkal a tak
je obměňuji.)
Čas propojuje přes kratičkou přítomnost události minulé a budoucí, ale
i v minulosti a v budoucnosti rozlišujeme předtím, potom – a jak dlouho.
Plynutí času bývá připodobňováno řece, která protéká kolem stojícího
pozorovatele, nebo ho naopak unáší kulisami světa.
Jiným příměrem je hora, pro každého různé výšky, ze které můžeme
sjíždět s ostatními širokou nudnou silnicí, nebo se vydat zajímavou vlastní
cestou.
Vzdálenost – i čas – mezi dvěma body lze pozměňovat.
ZAHLCENÍ
Přebytek předmětů I aktivit nás zatěžuje, rozptyluje a obírá o čas.
Přechod ke skromnější podstatě neznamená méně, jen něco jiného.
Dobrovolné vystoupení z koloběhu konzumního světa může vyplynout
z osobní filozofie nebo z následování moudřejších a odvážnějších.
Zatímco menšina s bohatým vnitřním životem touží po maximu volného
času, většina si život bez pravidelné práce nedokáže představit, nebo tuto
možnost dokonce odmítá.
Osob, které se rozhodnou intenzivně vydělávat deset dvacet let, aby se ve
druhé fázi života, financované z vlastních rezerv, mohli věnovat jen svým
zájmům a popřípadě rodině, bude přibývat.
Volný čas v pohodě plyne pomaleji než čas předurčený povinnostmi.
Smyslem života je přispět, uspět, a užívat si času podle svých představ.
DOZRÁVÁNÍ
Umělci (malíři, skladatelé, spisovatelé), kteří se po delší přestávce vracejí
ke své tvorbě, bývají překvapeni skokovým zlepšením, aniž by se svému
oboru v mezidobí věnovali.
Dozrávání pokračuje samo v podvědomí a tvůrčí schopnosti přibývají i
v obdobích nečinnosti.
Běžná dovolená k pochopení života v perspektivě času nestačí, a roční
částečně placené prázdniny (jako v anglickém světě ‚long service leave‘)
nemá u nás tradici.
Možná by mělo feministické hnutí místo trapných kvót vydobýt ženám,
delší dovolenou ,na požádání’ k hledání životního partnera a otce dětí.
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TRPĚLIVOST
Vytrvalost a dochvilnost jsou vlastnosti s časovým obsahem, naznačující
i osobní postoj k času.
Přesnost nebývala a stále není důležitá; závislí čekali a čekají.
Nakládání s časem se podobá nakládání s penězi, které někomu chybí a
jinému přebývají, a které někdo užívá rozumně a jiný nedbale.
Sobecký postoj k penězům i času se zdá být nejúčinnější. Vnímání téhož
času je ale obohacováno i přátelským napojením na lidské okolí.
Trpělivost si spojujeme s Čínou. Emigranti z jihovýchodní Asie, které
jsem zaměstnával, opravdu vnímali čas v jinak; generačně i historicky.
Jejich děti, vystudované už v nové zemi, teď začínají zaplňovat vlivná
profesionální místa. Žijí souběžně ve svém vlastním čase, i s vědomím
dlouhodobého času – obměny civilizací.
GENERAČNÍ BARIÉRA
Dochází-li nám mladistvý elán, můžeme alespoň zkusit žít v mladém čase,
s mladšími protějšky.
Postoj k věkovému rozdílu je stále tolerantnější.
V minulosti si zámožní muži běžně brali podstatně mladší ženy, a vdovy
po mistrech pokračovaly v provozování živností s mladšími tovaryši.
Emancipace vedla ke zúžení rozdílností.
V budoucnu lze opět očekávat odklon od pomyslného správného nastavení
k větším rozdílům ve věku, vzdělání nebo výšce partnerů.
K rozmanitosti je více důvodů: nerespektování konvencí, soužití bez
plánování rodiny, ale také přibývání zámožnějších mužů i žen, ochotných
finančně podporovat méně úspěšné, ale zajímavé blízké osoby.
Oslabení generační bariéry umožní starším návrat do ‚rychlejšího‘ času
a mladším exkurzi do ‚uvážlivějšího‘ času.
Cenným příspěvkem starších bývá předání vědomí důležitosti času.
Starý neznamená tentýž, jen starší. Pozdější vnímání času je jiné.
POMALOST
Moderní svět je posedlý rychlostí, kterou spojujeme s účinností, růstem
a ‚plným‘ životem. Pomalost nám naopak splývá s leností, neschopností a
nevyužíváním vlastního života.
Navenek platí, že více událostí ve stejném čase budí dojem delší doby.
Události ale nemají jen rozsah – liší se také intenzitou prožitku.
Hodnota časových vjemů je součinem pocitů délky a pocitů intenzity.
Zpomalení pozvedá vnímání i myšlení na vyšší úroveň, odkrývá nové
možnosti a navozuje stavy jinak nedosažitelné.
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PENÍZE A ČAS
Mezi penězi a časem existují podobnosti; ale čas je mezi lidmi rozdělen
vcelku rovnoměrněji.
Peněžním ekvivalentem času by byla výplata všech budoucích příjmů na
počátku života a ideálem užití poslední koruny poslední den života.
Obvykle se příliš zaměřujeme na úspory peněz, místo abychom rychleji
více vydělali dobrými nápady a získali tak svobodu volby i volný čas.
‚Čas jsou peníze‘, ale platí i opak. Na vyšší úrovni už nemusíme prodávat svůj čas v práci a čas navíc nám zajistí najatá výpomoc. Bohatství lze
vyjádřit i množstvím práce a času druhých, které si za ně můžeme koupit.
Méně zřejmý je vztah mezi penězi a délkou života. Ze statistik víme,
že úspěšnější lidé žijí déle. Inteligence ovlivňuje životosprávu, sebekázeň
chrání před škodlivými návyky, zdravotní povědomí vede k prevenci a
snadnější a vyrovnanější život méně opotřebovává tělo i duši.
JUVENILITA
Dospívání, spojované s přípravou na budoucnost, se stává nenáročným
obdobím bezstarostné nevázanosti, ve kterém je získání požadované kvalifikace druhotnou náplní.
Období biologického mládí začíná být přesahováno mládím životního
stylu – v dostatku, bez starostí a bez odpovědnosti.
Mladí nejsou jen mladší, jsou jiní. Střídají místa i partnery, světaznalostí
předčí rodiče a jejich nemyšlení je provázeno větším sebevědomím.
Ve víru povrchního životního stylu jim ale rychleji mizí roky…
Juvenilita, kdysi jen přechodné stadium, se stává trvalou stylizací.
ČAS BUDOUCNOSTI
Vnímat bohatěji nevyžaduje velké úsilí – jen návyk připomínek.
Smysl pro čas života je někomu dán a někdo k němu postupně dozraje.
Stačí o hodnotě času a možnostech jeho ovlivňování začít přemýšlet.
Z mnoha prožitků, skutečných i virtuálních, zanechají hlubší stopy ty,
u nichž se zastavíme. Čím více myšlenek věnujeme čemukoli, tím silněji
se událost zapíše do paměti i časového povědomí.
Každý žijeme ve svém vlastním čase.
Rozhodnutí, čeho se oprostit, osvobozuje čas – i duši.
Budoucnost je čas života, který můžeme ještě ovlivnit.
VNÍMÁNÍ ČASU
Živá a neživá příroda ‚stárnou‘ v jiném měřítku. Rozpadání minerálů
probíhá řádově v tisíciletích, živé organismy přežívají pouhé roky.
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Pokračování živočišných duhů v milionech let však mnohdy překonává
trvání nerostů.
Představa sebe sama v posloupnosti předků a potomků a v kontextu
kultury a civilizace smiřuje myslícího člověka s jeho konečností.
Od příchodu Slovanů do čeké kotliny nás dělí jen asi 80 generací.
Přiřkneme-li větší význam mateřství, nabízí se vize průvodu matek a
otců, vždy s prvorozenými dcerami a jejich muži.
Jen osmdesát rodičovských párů – od praotce Čecha ke každému z nás.

DLOUHOVĚKOST
___________________________________________________________
ČAS VE STÁŘI
Delší život může být časově chudší než kratší život bohatě vnímaný.
Kdyby čas nebyl omezen obvyklým rozpětím života a nevedl k úbytku sil
a krásy, cena dnů by značně poklesla. Mzda by kompenzovala vynaložené
úsilí, ale nezahrnovala by hodnotu času, o který v praci přicházíme.
Podstatnější je však úvaha o zbývajícím čase:
Má-li před sebou myslící člověk, který je rád na světě, třeba už jen pět
let, představuje každý rok pětinu jeho zbývajícího života.
Stokoruna z posledních pěti je cennější než ta z plné peněženky.
Nejcennější a ‚nejsledovanější‘ je čas ke konci.
Lpění na životě neslábne s ubývajícími dny, ale s ubýváním zajímavých a
příjemných chvil. V prázdnotě, bez výletů v myšlenkách, a bez zájmů a
cílů čas pozbývá hodnotu a v rezignaci je už bezcenný.
Individuální vnímání času se nejvíce liší ve stáří.
PRODLOUŽENÍ
Studie dlouhověkosti se počaly objevovat teprve nedávno, jako by konečnost dříve vyvolávala mezi vědci rozpaky.
Extenzivmí výzkumy, hlavně v Americe, dnes provádějí početné týmy,
sponzorované stárnoucími miliardáři se zpozdilou vírou v zázraky.
Přibývání chyb v každém kole buněčné výměny a zkracování telomer je
proces s podobným neovlivnitelným počtem cyklů (asi 50) pro všechny.
Ovlivnit ale můžeme délku každého z cyklů
změnou životního stylu, např. střídmostí, zklidněním nebo láskou.
Stárnutí postihuje fyzické výkony, vzhled a často i paměť. Myšlení může
zůstat ostré až do pozdního věku.
Budoucí možnosti odrazují představou přidávání let na unaveném konci.
224

Ke změnám by ve skutečnosti docházelo průběžně od chvíle ,zásahu‘.
Všeobecná posedlost prodlužováním života povede někdy i k opačným
postojům. V hedonistickém světě, kde jsou průvodní jevy stáří nežádoucí,
leckdo zvolí i alternativu předčasného konce.
Repektovaným rozhodnutím se stane dobrovolný odchod ze světa ze
zdravotních, ale i z estetických důvodů, nebo jen z nudy, ulehčený povznášejícími drogami ‚šťastného konce‘.
Délka života je příznivě ovlivňována absolutně i pocitově motivací,
aktivitami a zájmy. V nudě ubíhají dny pomalu, ale roky rychle.
DOŽÍVÁNÍ
Mladí věci nabývají, rozumní staří je rozdávají. Možnost plnohodnotného
pokračování oproti přibývajícím omezením je u každého v jiném poměru.
Ve stáří se od sebe lišíme více než v mládí vzhledem, stavem i postoji.
Pro někoho je stáří přirozeným pokračováním života, pro někoho obdobím
popírání změn.
Předvádění fyzicky náročných ,mladých‘ aktivit dříve či později končí
rezignací vyčerpaného jedince.
Psychickou únavu zvyšuje přílišný důraz na výsledek; fyzickou nepohodlí.
(Už dlouho užívám pracovní stanici pro psaní a čtení ,vleže‘.)
Fyzickým aktivitám v přibývajícím věku brání:
1) úbytek energie 2) bolest
Ke konci života budou užívány drogy, působící jako stimulanty i jako
anastetika, už bez obav z návyku.
Pro přemýšlivého člověka je stáří příležitostí ke znovuprožívání minulých situací s odstupem a nadhledem.
Spíše než do dětství se vrací do sebe…
Pochopení života vede k pochopení nemožnosti předání tohoto pochopení.
VĚK
Nehody ukončují život kdykoli – ne na přirozeném konci.
Mladá oběť přitom přichází o mnohem více času než jedinec na sklonku
života; zákon však nerozlišuje.
Při katastrofách zachraňujeme děti – ze soucitu, ale i z vědomí potenciálu
budoucího času.
K odklonu od nemístného uvádění věku, které nahrává diskriminaci a
předsudkům, už dochází ve Spojených státech. Tento trend se rozšíří i do
pedantické Evropy v rámci ochrany osobních údajů.
(Ani lékaři by neměli posuzovat pacienty podle data narození, ale podle
zjištěného stavu, aby nás neodbývali: ,Co byste ve vašem věku chtěli!’)
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Zajímavý náhled nabízejí kolektivní svépomocné internetové systémy.
Na základě vložených fotografií odhaduje stáří účastníků početná skupina
opačného pohlaví podobného věku a ti pak zase odhadují z fotografií stáří
všech hodnotících.
Zprůměrováné výsledky jsou užitečnější oporou než letopočty.
ZINTENZIVNĚNÍ
Vědomí konečnosti může člověka znepokojovat nebo motivovat.
Na připomínky ubývajícího času reagujeme obvykle buď rezignací, nebo
pozdní překotností. V obou případech pocity času krátíme.
Promyšlení zbývajících let, výběr jiných priorit, prohloubení prožitků
i rozumný smír s nezměnitelnou situací život zklidní a prodlouží.
Potom se čas stává nejvyšší hodnotou a délky dnů se znásobí; ne činy,
vyžadujícími přílišné úsilí, ale aktivnějším myšlením.
V jednom intenzivním roce stáří můžeme v hlavě prožít ekvivalent
několika let promarněných v bezčasí mládí.
___________________________________________________________

DOSLOV
Světem hýbá motivace: touha po penězích a vlivu, po růstu a uznání.
Na pozadí nepodstatných činností milionů nahraditelných zaměstnanců
ovlivňují svět hybatelé s přehledem a energií, kteří nic nevysvětlují a jen
zasévají a sklízejí.
Přemýšliví jedinci s nápady a touhou uspět zastíní v novém světě dnes
ještě dominující vysoce vzdělané ,paměťové typy’.
Scénáře budoucnosti zaměřené hlavně na budoucnost lidských vztahů
jsou prvním pokusem o pokrytí důležité, zatím opomíjené oblasti.
Postřehy bez podrobnějšího osvětlení (ze snahy o stručnost), mohou
působit nechtěně autoritativně. Bystrý čtenář snad už sám domyslí vše
chybějící a chybné a dojde vlastní cestou třeba i k jiným závěrům.
To, co neurčitě vyciťuji, zatím nedokáži lépe vyjádřit. Kniha není nikdy
hotova, ale jednou musí být vydána.
Úvahy, které by si zasloužily důkladnější zpracování, uvolňuji vědomě
předčasně – z pocitu naléhavosti.
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Solidní měna, Měnová reforma.

51

KAPITÁL
Renty,Majetek, Kapitalizace

53

PŘIPRAVENOST
Užitečnost, Předvídatelnost, Nepravděpodobné, Činnosti

54

EVROPSKÁ UNIE
Koncept, Uniformita, Transformace, Mez poddajnosti, Unijní
zákony, Eurozóna, Nálady, Umění

58

NEDOKONALOST
Bezchybnost, Samoregulace, Úřední alibismus

59

REFORMY
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Stát, Limity schopností

60

FUNKČNOST
Právní prostředí, Bezpečí

61

BUDOUCÍ KONFLIKTY
Bojovnost, Vítězné nápady, Kybernetika, Malé války, Armáda

63

HROZBY
Terorismus, Postihy, Neslučitelnost, Zklidnění, Vyčkávání,
Diverzifikace, Preventivní myšlení, Rozvrat

66

POLITICI
Montovny, Protesty,

67

POROVNÁNÍ
Export EU, Německo, Německo v útlumu, Rizikové státy, Rusko,
EU/USA, Spojené státy

71

ASIE
Čína, Postoje Číny, Ohrožení Číny, Indie, Přesídlování

74

IDEOLOGIE
Scestné ideje, Správnost a funkčnost, Komunismus, Kapitalismus,
Zástupné problémy, Rozlišení podnikání

77

ÚSPĚCH
Předpoklady, Úspěch země, Cíle

78

EGO
Sobectví, Ego mužů/žen, Konvergence myšlení, Dominance

80

ZAJIŠTĚNÍ
Valorizace a indexace, Bydlení, Příjem z vlastnictví, Životní jistoty,
Reality, Stavby, Nájmy

83

ZÁKLADNÍ PŘÍJEM
Příklon, Úbytek práce, Politické aspekty, Nastavení důchodů,
Kompromis

85

PENÍZE,
Inflace, Měnové války, Klady inflace, Slevy, Odložené peníze,
Jiné peníze, Územní ústupky, Vykořisťování,

88

PRÁCE
Optimum zaměstnanosti, Práce pro všechny, Konec kultu práce,
Adaptabilita, Robotizace, Nepracující, Možnosti podnikání

92

STÁŘÍ
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Vliv, Důchodový věk, Procvičování mozku

93

EKOLOGIE
Paliva, Negativní hnutí, Oteplení, Globální ochlazení, Klima, Teploty
v historii, Příklon k přírodě, Prezentační vědy

96

STÁT
Rámec státu, Příkazové návyky, Solidarita

98

DANĚ
Výběr daní, Souběžné peníze, Nové daně, Přidávání peněz, Jiné daně,
Měnové manipulace, Setrvačnost

101 INTERNET
Jedinečnost, Vypínání

102 DEMOKRACIE
Nedotknutelnost, Delegování, Limity, Menšinová přání, Hybatelé,
Media, Zúžení výběru

105 MOC
Bezvládí, Úloha státu, Přechodné vlády, Politické strany,
Účelové strany, Nové uspořádání

108

VOLBY
Budoucí volby, Diverzifikace přání, Volební korekce, Výběr,
Referenda

111

NOVÝ VZESTUP
Svépomoc, Startovní kapitál, Důvěra v pokračování
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POSTUPY

112

(METODOLOGIE MYŠLENÍ)

112 PROMÝŠLENÍ
Zaměření, Nepřípustný vývoj, IQ a myšlení, Sblížení myšlením,
Duševní nezávislost, Univerzalita, Zápal, Objektivita, Modelování

116 ROZHODOVÁNÍ
Přístup, Zobecňování, Projekty, Myšlenky a prožitky, Informovanost

118 LOGIKA
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Praktická logika, Selektivní logika, Kladná manipulace, Ovlivňování,
Příčinnost, Porovnávání, Sounáležitost

121 VĚDA
Bádání, Přesvědčivost, Šířeni myšlenek, Rutina, Tvůrčí schopnosti

123 PŘESVĚDČENÍ
Víra, Náboženství, Protestantská etika, Víra v demokracii

125

PREZENTACE
Stylizace, Paradox výhodnosti, Reputace, Jedinečnost, Kompenzace,
Reference, Náhodné vlivy

128 KOMUNIKACE
Diskuze, Zpětná vazba, Vyváženost, Potřebný čas

129 GENERACE
Nuda, Odlišení, Hnací síla, Zralost

131 VIZUALIZACE
Modely, Představy, Popis a obraz, Výtvarná dovednost, Piktogramy,
Obrazné myšlení

134

ZÁBAVA
Duchaplnost, Humor, Simulace

135 NÁPADY
Vynalézavost, Generování nápadů, Iniciované myšlení, Aplikace
nápadů, Úroveň myšlení, Výměna myšlenek

140 NÁZORY
Matení pojmů, Přejímání, Rozvrstvení, Nepromyšlené, Pozdržení

141

INTELEKT
Emoční innteligence, Profesní intuice, Pocitové zvažování

142 MLÁDÍ
Očekávání, Vrozené dispozice, Atributy mládí, Napodobování

143 KONVERZACE
Výměna myšlenek, Ano/ne, Slovní projevy, Předmýšlení, Rétorika,
Vyjadřování, Myšlení žen, Flirt, Vědomé myšlení, Zavržené
myšlenky, Evoluce myšlení, Cena myšlenky, Motivace

148 SMYSL

ŽIVOTA
Hlediska, Bohatý duševní život, Otálení, Zlepšování

150

KULTIVACE MYŠLENÍ
231

Myšlení pro potěšení, Nadhled, Duševní soběstačnost, Oddělování,
Ohraničení, Laterální myšlení, Thinktank, Brainstorming, Redukce
informací, Kruhová vazba, Tvůrčí provokace, Soustředění, Tři
stupně myšlení, Přístup k myšlení, Myšlení, krása a čas, Soukromí

156

POSTOJE
Tužby a přání, Řešení, Limity paměti, Myšlení a paměť, Testování
paměti, Řešitelské typy, Verbální paměť, Nadřazování paměti,
Dominance paměti, Záznamy, Přijatelnost

160

POZNÁVÁNÍ
Systematický přístup, Zacílený přístup, Neúplnost, Poučení,
Předávání, Rozdvojení, Povědomí

163

EMPATIE
Vciťování, Genderové vmýšlení
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164

ODHADY
(PROPORČNÍ MYŠLENÍ)

Vyšší matematika, Proporční představy, Rozhraní, Proporční příklady,
Proporční úvahy, Zlato, Nepraktické jednotky, Přiměřenost, HDP,
Velikost, Relativní hodnocení, Naše voda, Příroda, Kvantifikace,
Krajnosti, Entropie, Doplňování populace, Kriminalita, Sudety, Dluhy,
Podmínečné oddlužení, Velkorysost, Volný čas, Výška, Zmenšování
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POSTŘEHY

177

(RŮZNÉ)

177 ZVÝHODŇOVÁNÍ
Asymetrické situace, Privilegia, Prostředky nátlaku, Rozumná míra,
Muž v domácnosti

179

ZDRAVÍ
Paměťová medicina, Diagnozy, Psychika, Nerovnost v nemoci,
Lidský faktor

181 NEPOKOJE
Ztráta důvěry, Reakce bank, Panika, Reakce státu, Nařizování,
Reakce autorit, Postihy, Bezúhonnost, Identifikace, Změny,
Zdrženlivost, Století drog, Dilema, Statistiky

187 OSOBNOSTI
Vůdčí role, Vzory, Záběr, Osobnost, Charisma, Autority,
Akční paměť, Fyzické limity, Ambice, Přímý kontakt

192 PROFESE
Výsadní postavení, Odbornost, Profesní návyky,
Procedurální inteligence

193 INDIVIDUALIZACE
Odlišování, Něco za něco, Nadhodnocený odhad

194 ÚČINNOST
Racionalizace, Prevence, Pokušení, Zručnost, Nadhled

196 KULTURA
Obsah a forma, Příběh, Spekulace, Sdělování, Napodobování,
Duševní prostředí, Novověk. Dobrodružství ducha

199 PRÁVO
Konfliktní právo, Pocitová správnost, Právní řád,
Preventivní obrana, Nařčení

202 RŮZNÉ
Tématická centra, Přemísťování, Zvířata, Zástupné problémy,
Načasování

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
233

ČAS

205

(ZPOMALOVÁNÍ ČASU)

205 ZDÁNÍ

ČASU
Pojetí času, Rezervy, Jednotky času, Povědomí, Devalvace času,
Časová svoboda, Individuální čas, Druhý život, Ukončení práce,
Časoprostor, Paradox uspokojivé činnosti, Bohatost vnímání,
Odhad času, Nepříznivé podmínky, Plánování, Autopilot, Zralost,
Povědomí času, Postoje, Objem, Tempo, Ochrana, Opěrný bod,
Okolnosti, Přerušování, Nerovnoměrnost, Opotřebení, Předávaný
čas, Snění, Mezistavy, Čas a gender, Předěl, Připomínky času,
Časová svoboda, Nežádoucí faktory, Stav mysli, Sluneční světlo,
Počasí, Nevědomí času, Paměť a čas, Rozsah, Věková skupina,
Přiměřený čas, Partnerství, Zviditelnění času, Dvě fáze, Čas mezi
dvěma body, Zahlcení, Dozrávání, Trpělivost, Generační bariera,
Pomalost, Peníze a čas, Juvenilita, Čas budoucnosti, Vnímání času

224 DLOUHOVĚKOST
Čas ve stáří, Prodloužení, Dožívání, Věk, Zintenzivnění
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