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Miről lesz szó?
1. Alapprobléma

2. A globalokrata libertinus

technofasizmus sajátosságai (a háttér, a 

gazdaság, a politikum, az életvilág).

3. Krízis: a pandémia

4. A katarzis irányai: a Rendszerben és 

az   életvilágban



1. Az alapprobléma: véges térben 

nincs végtelen növekedés



A leélt évek és a gazdasági 

teljesítmény az elmúl 2010 évben



2. A globalokrata libertinus 

technofasizmus = GLT

Globalokrata: Egy szűk csoport a világ ura

kíván lenni. „Csinált világ”

Hozunk egy döntést, letesszük az asztalra, és

várunk egy kicsit, hogy mi történik. Ha nem

ütközik nagy ellenállásba és nincsenek

lázadások, mert az embereknek fogalma

sincs, miről született döntés, akkor

megyünk tovább előre… Lépésről lépésre,

míg nem lesz visszaút. Jean-Claude Junker



GLT: (1.) globalokrata

D. Rockefeller:

Egy globális átalakulás szélén 

állunk… Csak egy megfelelően nagy 

válságra van szükségünk és a 

nemzetek el fogják fogadni az új 

Világrendünket!..



A GLT: (2.) libertinus

1. Népfelség elve (H. Grotius)

2. Szabadság (B. Spinoza)

3. Egyenlőség (J. Locke)

4. Természetjog (Th. Hobbes)

5. Laisser faire laissez passer (D. Hume)

6. Művészet és a tudomány a vallás helyére (F. Schiller)

7. Pedagógia feladata (J. H. Pestalozzi)

8. Erkölcsbe ágyazott önzés (A. Smith)

9. Transzcendenciába ágyazott ész. Sapere aude! (I. Kant)



Daly-féle társadalmi célok és 

eszközök spektruma

Teológia (vallás)

Etika (morál)

Politikai gazdaságtan 
(gazdaság)

Műszaki tudományok 
(technika)

Természet-
tudományok  
(természet)

Végső cél (szeretet, 
dharma, szenvedés, 

odaadás, tao)

Közbülső cél 
(egészség, nevelés, 

kényelem)

Közbülső eszköz 
(munka, termelési 

eszközök)

Végső eszközök 
(alacsony entrópiájú 

anyag- és 
energiafolyam)



A GLT (3.) technofasizmus:

Fasizmus: 1. Antiindividualizmus  2. Korporatív 

állam

Nemzeti korporáció         Globális korporáció

Sovinizmus                        Kozmopolitizmus

Fasizmus                            Multikulturalizmus

Főszereplők: Főszereplők:

- Munkás                             - Alkalmazottak

- Gyáriparosok                    - Óriás cégek

- Állam                                - Libertinus állam



3. A GLT életellenes vonásai

1. A Föld ökoszisztéma, a földkultúra ontológiai 

attributuma: a diverzitás. Diverzitás-vesztés.

2. A növekedés oka: a volumengazdaságosság. Egy 

cég, egy termék. Negatív externáliák.

3. A döntéshozók és az vezérelt biomassza közötti 

távolság (Világállam – egytagú csoport) Káosz, 

anarchia.

Világállam Nemzetállamok világa

Nem politikai kérdés!!!



4. Katarzis – kitörési evidenciák (A.)

Gazdaság: 

1. Koordinációkombináció-konstelláció 

felé

2. A munkamegosztás optimuma

3. Disztingvált nagytechnika –

Kézhezálló technika

4. A világgazdaság záródása



Katarzis – kitörési evidenciák (B.)

Politikum:

1. Sokszínű közvetlen demokrácia a 

„patkány-szelekció” ellen.

A képviselők társadalmi ellenőrzése a   

lakóközösségében.

2. Népesedéspolitika

Termékenységi ráta:     2,1



Katarzis – kitörési evidenciák (C.)

Életvilág (család):

a társadalom legfontosabb integráló és 

mintafenntartó rendszere.

Elemei:
1. Tanulási készség (emberi tőke minősége)

2. Csoportidentitás

3. Thümosz (egészséges önbecsülés, elismerés)



Az életvilág jelene és lehetőségei
Megnevezés Jelene Lehetőségei

Tanulási

készség

Kiürűlt; igazi forrásait 

(család) lepusztítják, 

intézményesítik.

A genetikai, 

családszocializációs mintákon 

alapul. Organikus, 

kézzelfogható produkcióhoz 

kötött.

Csoport-

identitás

Az etnikumi, a családi, a 

nyelvi, a nemi, a vallási, 

kommunális élettér

felszámolása.

A GLT, a liberális 

dögvész leleplezése, 

ellenállás.

Thümosz -

önbecsülés

Az önbecsülés lepusztítása; 

konzumidiotizálása, 

gigantikus munkaerőállatt-

csordává silányítása.

Legjobb példa:

Krisztus.
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