A jövendő világkultúra
Martinus

Az emberiségnek humánus és értelmiségi fejlődése
Hogy az emberek nem folytatják, hogy álljanak ugyanazon a fejlődési lépcsőfokon,
hanem átmennek egy folytonos átváltozáson, ez egy rendíthetetlen tény. Mi nem
élünk olyan körülmények alatt ma, mint ami alatt a nép élt a középkorban. Hogy a
helyzetek változnak, függ attól a szellemi átváltozásról, ami történik az embereknek
a lelke mélyén. Ők egyre inkább fölvilágosulnak. Az emberekben nő egy fokozódó
humánus érzés és egy fokozódó értelmesség. Ez az a növés, ami nyomait hagyta a
mostani embereknek legjobban, előrehaladott kultúrájában. Mindenki akarja a
háborúk megszüntetését, mindenki akar békét. Több része azoknak a fiataloknak,
akik ma katonák, nem lenne szándékukban valamit csinálni a katonai hivatalokkal,
ha nem lennének kényszerítve rá. Az emberek szintén akarnak odatalálni egy
egészséges életmódhoz ahol ők szabadok lennének a betegségektől. Ez a fejlődő
humánus érzés és értelmiség, kapcsolatban egy növekvő igénnyel hogy élni
egészségesen, jön apránként és kivált olyan politikai és vallás elfogást a világon,
amik el fogják távolítani azokat a viszonyokat, amik ma, tartják az embereket
lekötözve a nagyon hiányos kultúrterületekben.
Mikor senki sem fogja kihasználni a másikat
Az emberek rá fognak jönni, hogy a háború szültet háborút és ezért nem lehet
megszüntetni háborúval. Az emberek rá fognak jönni, hogy a háborúnak oka a
bírvágy vagy a vágy a gazdagság után. Ezért fogják az emberek a jövőben
megakadályozni azt, hogy valaki meg tudjon gazdagodni másoknak a költségére,
mint ami a helyzet ma. Azért fognak az emberek a jövőben gondoskodni arról,

hogy minden gyerek, akik világra jönnek, kapják meg ugyanazokat a lehetőségeket
az élet javaihoz és biztosítja, hogy tudják, aratni a teljes haszon ját az ő
képességeiknek létrehozásának Az emberek nem fogják a jövő államában átélni azt
hogy.millónyi emberek halnak meg az éhségtől és szegénységtől, mikor mások
halnak meg a habzsolástól és a fölöslegtől. Ilyenformán nem fog lenni semmilyen
lehetőség az anyagi vagy erőltetett osztálykülönbségnek létezésére, aminek a világ
ma alá van vetve. Mindenki jómódú lesz. Ezen keresztül eltávolítódik egy nagy
terület/rész abból, ami manapság alapozza a pusztulását az emberek napi életének.
Ez tönkretesz házasságukat, lerombolja vagy közreműködik az ők egészségi
romlásához, betegség, depresszió, életunalom és öngyilkosság formájában. A
világegyesület olyan tökéletes lesz akkor, hogy a mai időhelyzet a jövő embereinek
úgy fog tűnni, mint egy ördögvilág, vagy mint a tiszta pokol. Manapság mindenki
háborúzik mindenkivel.  Gondoljunk el egy világot ahol nincs háború, gyilkolás
vagy emberölés, se szegénység, betegség, bánat vagy depresszió és öngyilkosság.
Gondoljunk egy világot, ahol mindenki tudja élvezni az élet jóját anélkül, hogy ez a
mások szegénységéhez és lebecsüléséhez vezet és ahol mindenkinek ezért sokkal
könnyebb, hogy szeressen mindenkit.
A pénz fölösleges mikor a világállam birtokol minden anyagi forrásokat.
Lehetséges, hogy egy ilyen kultúra valóban fog létezni a világon?  Igen, lehetetlen
hogy nem fog kimaradni. Ez alkotódik ugyanazok a törvények után, mint az érett
gyümölcsök. Ezeknek is van, egy keserű szakaszuk mielőtt megérnek. Ez meg fog
valósulni azon keresztül, hogy el fogjuk érni azt, hogy a világ minden emberét,
rábírjuk arra, hogy legyen egy nép egy kormánnyal. A világ egész emberisége lesz
tehát egy egyedüli nemzet. Az egész világ létezni fog, mint egy állam. Mikor az
emberiség lett egy állam, akkor ez az állam fogja birtokolni az összes anyagi
forrásokat. Ez az állam nem fog venni anyagokat másik államoktól. Őnála van
minden természeti vagyon. Ezen keresztül a pénz felesleges fog lenni. A pénz már
most degenerálódik. Az egyedüli érték a világállamban az emberi munkaképesség,
mivelhogy ez az egyedüli, ami át tudja alakítani az anyagot élettermékké a napi
létezésre.
A jövőben mindenki fog dolgozni azokon a területekben belül ahol nekik van
kedvük és a tehetségük
Emiatt lesz a világkormány ugyanolyan érdekes minden ember képességére és
tehetségére, mint ahogy a kormányok ma érdeklődnek arról, hogy mennyi adót
tudnának rákényszeríteni az állampolgárokra. Az emberek gondoskodni fognak,

hogy minden gyerek, aki világra jön, fogja kapni a legeslegjobb kiképzést és
oktatást olyan területeken ahol neki van kedve és tehetsége, mert csak ott lehet
legügyesebb és leghasznosabb a társadalomnak. Ha ő zenetehetséges, akkor kap
zenei kiképzést. Ha más művészi ágakon belül tehetséges, akkor ott fog kapni
kiképzést. Ha a technika vagy kémia, vagy másforma szakmákban van a tehetsége,
akkor ott fogja kapni az oktatást és a kiképzést. Az államnak minden állampolgára
tehát mindegyikük tehetséges fog lenni, a saját területén belül. Minden tökéletes
állampolgár fogja alkotni a nép napi életének feltételeit. De, tekintettel csak az
anyagiakra, ami kell ahhoz, hogy kielégítsék az embereknek a napi életszükségletét,
ezt elő lehet állítani a világállam állampolgárainak egy meglehetősen kicsi részével,
a gépekkel való összeköttetésben. És ez a produkció lesz tehát ellátva olyan
lényektől, akiknek van kedvük és tehetségük pont ezeken a területeken. Az összes
többi állampolgárok a világállamban akkor szabadok és tudnak dolgozni olyan
területekben a művészet és a tudományon belül, ahol őnekik van kedvük és
tehetségük. Minden és mindenki fogja tehát adni az ő saját hozzájárulását a
világállam feltartásához azokon a területeken ahol nekik van a tehetségük.
Csak néhány órás munkahetenként
A világállam tudománya könnyen fogja, mesterséges agyak összeköttetésével vagy
elektromos számítógépekkel, tudni, hogy egzakt hány munkaórába kerül minden
embernek az életfeltartása. Ez kötelezve lesz minden embernek az életigényéhez
képest. Talán lesz egy nap a hétben vagy csak egy pár óra. Ő fogja teljesíteni ezeket
az órákat az államnak az ő speciális munkaterepén belül. Ha ő technikus, akkor a
technikán belül fog dolgozni. Ha ő tudós, akkor a tudományon belül. Ha ő énekes,
akkor az énekkel fog foglalkozni. Mindenki fogja tehát fizetni a saját életét a
munkájával, nem pénzzel. Mikor teljesítette a munkáját az államnak akkor
engedélyezve lesz, hogy használja az állam közlekedési eszközeit, repülőket vagy
vasutakat és látogathatja az állam színházait és filmszínházát és más kulturális
létesítményeit. De ha valaki akar lehetőséget több értékre, mint az állandóan
alkalmazott, akkor muszáj lesz neki fizetni megfelelő pótlólagos munkaórákkal.

