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Na konci století stojí lidstvo před velkou a jedinečnou výzvou. Správný způsob 
ekonomické integrace umožňuje lidstvu vytvořit planetární kulturu porozumění, lásky, 
vzájemného respektu a spolupráce. Ale stejně umožňuje globalizace určitému 
elitářskému segmentu lidstva, aby na světě vzniklo opravdové peklo. Tím, že lidstvo bylo 
svými božskými tvůrci obdařeno formativními silami, stojí dnes před osudovým 
rozhodnutím: povede globalizace ke svobodě, míru a prosperitě anebo k planetární 
destrukci? Symptomy nejsou příliš povzbuzující. 

Svět je ve zmatcích. Globalizace, kterou vede a ze které má zisk jen malá elitářská 
skupina, rozpoutává ekonomické, ekologické, kulturní a politické krize. Elitářská 
globalizace, umožněná jednostrannou a často nadiktovanou ekonomickou „liberalizací“, 
postupuje velmi rychle kupředu. Tak rychle, že pro mnoho miliónů lidí v mnoha částech 
světa se stává stále obtížnějším sledování důstojného, svobodného a uspokojivého 
osobnostního rozvoje. Z druhé strany, jako reakce na ohrožení a ztrátu orientace, 
fragmentace a strnulé fundamentalismy vytvářejí na mnoha místech světa sociální 
konflikty, válku a násilí. 

Zpráva Komise Spojených národů pro lidská práva za léta 1996–97 varuje, že, spolu 
s ekonomickým růstem, globalizace elity rozpoutala další, méně uspokojivé formy růstu, 
které jsou neomalené, bez budoucnosti, bez kořenů a bez hlasu. 

„Neomalený růst“ nutí 2,4 miliardy lidí žít v chudobě, zbavuje je možnosti, aby se stali 
opravdovými lidskými bytostmi. Proti tomu 358 miliardářů se těší z příjmu, který se rovná 
celkovému příjmu oněch 2,4 miliard lidí. 

„Růst bez budoucnosti“ je důsledkem globalizace pro elitu, která spotřebovává 
přírodní zdroje a  ničí přírodu. Globální klimatické změny, zvětšování pouští, destruktivní 
těžba, pesticidy, které otravují 25 miliónů lidí ročně, to jsou jen některé z ničivých 
faktorů, konspirujících zbavit lidstvo biofyzického jeviště pro jeho další rozvoj.  

„Růst bez kořenů“ se týká kulturní eroze a úpadku, které přináší elitářská globalizace. 
Duchovní a více sociálně orientované kultury stovek kmenových minorit i hlavních 
tradičních společenství jsou vymazávány náporem konzumního materialismu elitářské 
globalizace, přicházející skrze informační techniku, a fyzickým přenosem 
materialistických technologií a sociálních struktur do mnoha tradičních společností 
světa. Tyto bohaté kultury jsou nahrazovány hédonismem, hrubým materialismem, 
destruktivní soutěživostí a sobectvím, které jsou vrozeny elitářské globalizaci. 

„Růst bez hlasu“ je ekonomický růst bez respektu k lidským právům, demokratickým 
procesům, nezbytným pro moderní společnosti. Totalitní vlády jsou ospravedlňovány na 



podkladě materiální prosperity, a výsledkem jsou pak společenství dobře živených 
lidských zvířat, zbavených svého duchovního lidství. 

K těmto čtyřem uvedeným můžeme připojit ještě pátou formu: „Růst bez významu“, 
který vyplývá z toho, že tyto čtyři nezdravé formy růstu produkují duševní a fyzické 
otřesy a nemoci, blokující kreativitu lidského ducha. Ztráta kreativity, perspektivy, 
významu, naděje a morálky se projevuje sebevraždami, násilím, závislostí na drogách, 
zločiny. 

Problematika elitářské globalizace je symptomem daleko hlubšího problému. 
Anthroposofie i další tradice poukázaly na to, že rok 1998 a sousední léta jsou obdobím, 
kdy spirituální síly protivící se pozitivnímu vývoji mají neobvykle hluboký vliv na běh 
globální civilizace. Elitářská globalizace je distorzí nového světoobčanství, o jehož 
uskutečnění usiluje náš současný Duch času, Michael. 

Rudolf Steiner mnohokrát zdůraznil nezbytnost vytvoření sociální trojčlennosti. 
Současný „konvenční“ vývoj redukuje společenství na pouhou ekonomickou strukturu, 
a ekonomické síly získávají kontrolu přes veškeré stránky lidské existence: vedou lidstvo 
do náruče Satanova pokušení přeměnit kámen v chléb. 

Naproti tomu sociální trojčlennost umožňuje trvale udržitelný rozvoj hospodářství, 
kultury a politického společenství v rámci integrity a možností přírody. Lidské 
společenství tak může chápat, že duchovní kultura je základem politické spravedlnosti 
i skutečně produktivní ekonomie. Svět elitářské globalizace je veden a řízen 
nadnárodními společnostmi. Ze sta největších ekonomik světa je 51 nadnárodních 
společností; jsou mohutnější než 140 národních ekonomik na světě. Např. Wal-Mart 
prodává ročně za  
103 miliard zboží a je větší než leckteří „tygři“ jihovýchodní Asie. 

Svou obrovskou ekonomickou silou tyto nadnárodní společnosti erodovaly autoritu 
a kompetenci národních států, ovládly je svou reklamou a dalšími prostředky, aby 
sloužily jejich cílům. I když jsou mezi nimi rozdíly, vesměs intenzívně spolupracují a tvoří 
větší skupiny k podvědomé i vědomé vizi vytvoření ahrimanizovaného světového 
pořádku. 

V této oblasti leží obrovské síly vůle, které lze využít, aby sloužily cílům lidstva. Aby 
to bylo možné, je ovšem potřebí, aby globální kulturní život byl oživen do té míry 
a schopnosti, aby sociální a planetární vize mohla vést tyto síly k dobrému. 
Anthroposofové jsou v klíčovém postavení, aby poskytli tento stimul. V hnutích 
vycházejících z anthroposofie byly leckde učiněny přípravné kroky, ale globalizace 
vyžaduje, aby činnost anthroposofie reagovala na současnou výzvu Ducha času. 
Anthroposofie musí vyvinout globální vizi odpovědi na výzvu elitářské globalizace 
a vytvořit operativní strategii, aby se tato vize stala skutečností; tato vize musí být 
vytvořena ve spolupráci členů ze všech částí světa, kteří se hluboce zajímají o tento 
problém. 

Vnější působení musí být ovšem neseno vnitřní prací. „Hluboký a aktivní meditativní 
život a duchovní studium jsou základem veškerého vnějšího působení. Lze vytvořit 
ideální sociální struktury, ale ty by nikdy nemohly trvat, kdyby byly jejich základy 
erodovány povrchním vnitřním životem.“, praví se v prohlášení vedoucích 
anthroposofických osobností pacifické oblasti. 
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