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Úvahy  o možnosti setkání naší civilizace s jinou c ivilizací ve vesmíru nebo na 
naší či jiné planet ě 
 
Pavel Bělín, Tatranská Lomnica 
 
 
     Než tento referát dostal svou nynější podobu, byl několikrát přeškrtán a přepsán. Předcházel mu v dost 
velkém předstihu abstrakt, v němž jsem bezohledně, ale pravdivě uvedl své pochybnosti, jestli je vůbec možné 
naši civilizaci považovat za vyspělou. Vzhledem ke dvěma světovým válkám, z nichž druhá byla ukončena 
výbuchem nukleární bomby nad kvetoucím velkoměstem. Stalo se to po několikerém vážném varování, ale 
obránci města se tomu smáli a nevěřili, dokud nebyli spáleni výbuchem. 
 
     Z knih o historii vojnových konfliktů na naší planetě jsem usoudil, že během posledních čtyř tisíc let naší 
historie neuplynul ani jediný den, ve kterém by se nikde na Zemi nebojovalo.  A z lidových písní víme, že o 
nejstarší město Jericho se bojovalo už před sedmi tisíci lety.  Nutno však říct, že už i v temném starověku 
působili jednotlivci, kteří disponovali bystrým postřehem, hlubokou myslí, a šlechetným srdcem, i když za to 
museli zaplatit nesnázemi, pitím bolehlavu nebo jinými zrůdnostmi. To, že se na naší planetě zrodili tak velcí 
myslitelé, jako Immanuel Kant, Albert Einstein nebo Thomas Alva Edison a svět je uznal a oslavil, je jistě velmi 
dobrá vizitka, ale bylo by třeba vědět, jestli jiné obydlené planety nejsou na tom ještě lépe. Řekové už v sedmém 
století před naším letopočtem zastavovali veškeré vojnové konflikty kvůli Olympiádám, ale v naší moderní době 
to jaksi tak docela neplatí. Ani trest smrti nebyl ještě zrušen na celé Zeměkouli. 
 
     Nicméně přes tyto výhrady je zřejmé, že se celková situace v našem světě zlepšuje a když odezní současná 
ekonomická  a finanční krize, bude zase radost užívat krásy našeho světa. Jsem optimista a věřím, že nejsme ve 
Vesmíru sami. Odhady říkají, že v naší  galaxii by mohlo být asi tisíc obydlených planet. Z hlediska celého 
Vesmíru to jistě není mnoho, ale i to je dost. Pravděpodobně jsou obydlené planety navzájem od sebe dost 
vzdálené, asi řádově na sto až tisíc světelných let. Takže, pokud se rodiny nebo přátelé navzájem navštěvují, 
přijde na návštěvu vždy jiná, mladší generace. 
 
     Jinak pevně věřím, že většina obydlených planet ve Vesmíru jsou planety krásné, zajímavé a okouzlující, což 
konečně platí i pro naši matičku. Též lidé jsou hezcí a milí, zvláště v útlém věku. Rádi si hrají s hezkými 
zvířátky a to je dobře, protože sbližování přispívá k zjemňování povah lidských i zvířecích. To nás opravňuje 
k optimismu do budoucna… 
 
     Teď však je už nejvyšší čas přejít od všeobecných frází ke konkrétním problémům. Tak tedy především je 
nutná pečlivá příprava uvítací a obranná. O příchodu Mimozemšťanů a o jejich úmyslech musíme vědět dost 
dlouho předem, abychom se mohli připravit po všech, opakuji, po VŠECH stránkách. Musíme spolehlivě znát 
úmysly příchozích a jejich schopnosti. Není vyloučeno, že nějaké předsunuté maskované jednotky už u nás byly, 
aklimatizovali se, tváří se skromně a loajálně a připravují se na převzetí naší planety do svých rukou! Pomyšlení 
na něco takového je prostě nesnesitelné a alarmující!! 
      
     Při těchhle úvahách cítíme, jak nás to všechny přepadlo, všechny nepřipravené a vystrašené!! Ztratit svou 
Zeměkouli, svůj domov, to by byl konec všeho, co jsme měli rádi, na co jsme byli hrdí a co nám dodávalo pocit 
bezpečí! Jestli se něco nestane, co by nás vzpružilo a pozvedlo, nějaký náš představitel, generál nebo prezident… 
 
     Ale to jsou všechno obavy, které pramení z nezkušenosti. Žádný z nás opravdové Mimozemšťany neviděl, 
z filmu o hvězdných válkách nezmoudříme a kdyby se k nám nějací Mimozemšťané opravdu dostali, bude jich 
několik, kdežto nás je šest miliard! Touha po neznámém je v nás a jistě někdy v budoucnosti se lidstvo vydá do 
Vesmíru hledat odpovědi na tisíce otázek. I tak je obdivuhodné, kolik toho o vesmíru už víme. Encyklopédia 
astronomie ze slovenského vydavatelství Obzor má 750 stran hustě psaného textu a nepochybuji o tom, že budou 
vycházet další a další takové knihy. 
 
     Závěrem bych chtěl poprosit každého, kdo ví o tom, že na naší planetě  už nějací mimozemšťani byli, aby mi 
o tom napsal… 
 


