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Etika v globálnom svete

• Etika je videnie sveta

• Etika je paradigma

• Etika je mentálna mapa



Koncepty civilizačnej transformácie

R. Buckminster Fuller

Entropické štádium vývoja ľudskej 
civilizácie

Syntropické štádium vývoja ľudskej 
civilizácie



Koncepty civilizačnej transformácie

Alvin Toffler

Civilizácia Druhej vlny

Civilizácia Tretej vlny



Koncepty civilizačnej transformácie

Hazel Hendersonová

Globálna ekonomická vojna

Svet v ktorom každý vyhráva



Koncepty civilizačnej transformácie

The Millennium Project WFUNA

15 globálnych výziev



Etická trhová ekonomika

Globálna výzva č. 7

Ako dosiahnuť zmenšovanie medzery 
medzi bohatými a chudobnými?

Etická trhová ekonomika



Vytvorenie globálnej etiky

Globálna výzva č. 15

Ako inkorporovať etické princípy do 
globálnych rozhodnutí ?

Vytvorenie globálnej etiky



Civilizačná transformácia

Vedomá evolúcia ako cesta riešenia 
globálnej krízy a vedomého prechodu 
civilizácie do vyššieho štádia vývoja



Koncepty vedomej evolúcie

Barbara Marx- Hubbardová

Vedomá evolúcia



Koncepty vedomej evolúcie

Hazel Hendersonová

Etické trhy

Etická trhová ekonomika



Koncepty vedomej evolúcie

Patricia Aburdeneova

Vedomý kapitalizmus



Koncepty vedomej evolúcie

Edward Goldsmith

Cesta

Kritický poriadok prírody



Nástroje vedomej evolúcie

• Mentálne mapy

• Scenárové myslenie

• Hry

• Paradigmy

• Holistické prístupy

• Implikátny a explikátny poriadok 

• Dlhodobé stratégie

• Futurológia a štúdia budúcnosti



Koncepty podporujúce vedomú 
evolúciu

Don Beck, Chris Cowan – špirálovitá dynamika

Richard Dawkins – memy

Jean Gebser – štruktúry vedomia

Ken Wilber – AQAL

Hazel Hendersonová – kultúrne DNA kódy

Don Beck, Chris Cowan – hodnotové memy

David Bohm – implikátny a explikátny poriadok

Jiddu Krishnamurti – nepodmienená revolúcia



Alfred Korzybski

Mapa nie je realita



Každá teória je mapa

Žiadna teória nie je realita



Ekonómia nie je ekonomika

Každá ekonomická teória je iba mapa 
ekonomickej reality

Každá ekonomická teória zastaráva

Každá ekonomická teória je fragmentárna

Každá ekonomická teória je limitovaná v čase a v 
priestore



Paradigmatický posun v 
ekonomickej teórii

Entropické koncepty orientované na zisk

Syntropické kooperatívne koncepty



R. Buckminster Fuller

Prechod od evolúcie druhej triedy, ktorá je 
entropicky sebecká k evolúcii prvej triedy, 

ktorá bude syntropicky kooperatívna.

Orientácia na zarábanie peňazí charakteristická 
pre ekonomiku industriálneho veku je 

inherentne entropická.

Základom prechodu k evolúcii prvej triedy môže 
byť myseľ so svojou anti-entropickou resp. 

syntropickou funkciou.



R. Buckminster Fuller

Ako syntropické sú nazerané sklony ľudí 
kultivovať pôdu, starať sa o zvieratá, tvoriť 

umenie, stavať a vynaliezať. 

Veľkodušnosť a súcitnosť ľudí sú primárne 
syntropické.

Sebeckosť je entropická



R. Buckminster Fuller

Príroda umiestnila ľudské bytosti na 
tejto planéte pre ich syntropické 
fungovanie, preto aby udržiavali 
regeneratívnu podstatu Univerza



Teória syntropickej ekonómie

• Chápanie ekonomickej teórie ako mapy 
ekonomickej reality, fragmentárnej a 
limitovanej v čase a v priestore.

• Nazeranie na ekonómiu ako na puzzle 
ekonomický teórií.



Teória syntropickej ekonómie

• Nazeranie na ekonomiku a jej jednotlivé 
podštruktúry ako na živé systémy.

• Syntropický charakter ekonomiky zahŕňa 
ziskávanie informácii z budúcnosti.



Teória syntropickej ekonómie

• Prechod od evolúcie druhej triedy k evolúcii 
prvej triedy vrátane prechodu k 
syntropickým teóriam, konceptom a 
modelom ekonomiky a ekonomickej reality.



Teória syntropickej ekonómie

• Chápanie ekonomiky ako otvoreného 
podsystému alebo súčasti vyšších systémov 
akými sú spoločnosť, príroda alebo 
univerzum.



Teória syntropickej ekonómie

• Chápanie globálnej ekonomiky ako jedného 
nedeliteľného celku

• Chápanie globálnej ekonomiky ako 
implikátneho poriadku

• Chápanie ekonomického vývoja ako 
celopohybu



Teória syntropickej ekonómie

• Chápanie ekonomických procesov ako 
ireverzibilných s dôrazom na ekonomickú 
dynamiku namiesto statiky

• Zavedenie pojmov entropia a syntropia do 
ekonomickej teórie a vnímanie ich vzťahu k 
ekonomickej štruktúre ako celku



Teória syntropickej ekonómie

• Chápanie informácii ako štruktúrotvorného
faktoru formujúceho profil a štruktúru 
ekonomiky

• Chápanie ekonomiky ako disipatívnej 
štruktúry vytvárajúcich štruktúru 
ekonomiky a spoločnosti okolo atraktorov v 
podobe výrobných faktorov



Teória syntropickej ekonómie

• Chápanie výrobných faktorov ako 
atraktorov určujúcich štruktúru a profil 
ekonomiky, spoločnosti a civilizácie

• Hodnotová reorientácia človeka a 
civilizácie založená na holistickom vnímaní 
ekonomickej reality 



Teória syntropickej ekonómie

• Chápanie vzniku globálnej ekonomiky ako 
šance k obnoveniu pôvodného významu 
ekonómie ako vedy o hospodárení

• V globálnej svetovej ekonomike musí byť 
človek v prvom rade hospodár a až potom 
obchodník a finančník. 



Syntropický ekonomický systém 

• Bude vytvorený na báze sieťovo-centrickej 
organizácie

• Bude zahŕňať siete hodnotových memov 
štrukturovaných okolo spoločných 
hodnotových orientácií

• Bude vytvárať priestor pre znižovanie 
entropie jednotlivcami alebo organizačnými 
podštruktúrami systému



Syntropický ekonomický systém 

Ekonomika bude vytvárať 
pavučinu vzájomných spojení a 
prepojení, v ktorej bude mať 

významnú úlohu sociálny 
kapitál.



Budúca ekonómia
Kreatívny design pre zjednotenú ekonomickú teóriu

• Ekonómia ako mentálna mapa – Pluralita ekonomických teórií

• Evolúcia ekonomických zákonov – Informačná teória hodnoty

• Kreatívny design pre ekonomickú teóriu

• Od entropie k syntropii – Ekonomická teória poľa

• Evolúcia ako zmena civilizačných atraktorov – Dizruptívne sily

• Ekonomika ako implikátny poriadok – Skrytý kód

• Ekonomika ako pavučina spojení – Význam a úloha sociálneho kapitálu



Ďakujem Vám za pozornosť !


