Fenntarthatatlan
gazdaság
avagy
a „politikai korrektség” diszkrét
bája

Közbevetés a „politikai korrektség”
eredendı inkorrektségérıl
Aki ma fel meri tételezni, azt hogy van
alanya a „politikai korrektségnek”, az a
legsúlyosabb gondolat-bőnt követi el,
összeesküvés elméleteket gyárt és/vagy
győlöletbeszél, tehát önmagát rekeszti ki a
„normális” közbeszédbıl (hallgatás, gúny,
megbélyegzés) vélemény hatalmi diktatúra
Mici Mackó esete Nyuszi barátjával…
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Miféle gazdaság…?
Egy drámai felismerés: olyan, hogy,
gazdaság
NINCS!
Amit annak látunk, az csupán az ember
számára külsı és belsı természet
érintkezési felülete: interface, vagy
kommunikációs mód, belsı természetünk
anyagi szükségleteivel a külsı természet
felé fordulunk. Lássuk hogyan…?

A közgazdaságtan gonosz
mostohája
„The business of the business is the business”
(Milton Friedman)
Nálam a haszon, nálad a költség!
Ami tehát gazdaságnak látszik, az valójában egy
rejtett, ám annál brutálisabb globális hatalomhatalomszerkezet hamis foglalata.
Az externáliák szép új világában a külsı és
belsı természet csak erıforrás majd hulladék
tároló, ráadásul „csak a baj van vele”, hisz
állandóan lázadozik, és megnehezíti, a
„gazdaság” „hatékony” mőködését. (24 óra és 0)
Nem volna itt az ideje, hogy „leváltsuk” végre?!
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Globalizáció = a valóság leváltása
Az emberi gondolkodás számára a valóság
létszintjeit az alábbiak jelenítik meg

– Az anyag
– Az élet
– A lélek
Ha tehát a világ urai le akarják váltani a lázadó
valóságot, akkor anyag helyett mőanyag, élet
helyett mőmő-élet (génsebészet), lélek helyett mőmőlélek (konzum(konzum-idióta, plázapláza-zombi, „való világ”)

Washingtoni Konszenzus
avagy
a világ felszámolásának programja
Liberalizálj! Deregulálj! Privatizálj!
Susan Sontag: A betegség, mint metafora
A globalitás rejtett hatalom szerkezete
– Kényszerítı hatalom ( multinacionálisok)
– Fegyelmezı hatalom (IMF, hitelminısítık)
– Értelmezı hatalom (globális médiumok )
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A „fenntarthatóság” szép ideája
Akkor most mindezek alapján minek is
lássuk a Fenntartható Fejlıdést?
Bibó István: hamis realisták és túlfeszült
lényeglátók pusztító polaritása, vagy…
Van-e tér és esély a „lényeglátó realista”
létkarakterének felépítésére…?
„Eltorzult magyar alkat, zsákutcás magyar
történelem” Hazugság és Félelem örvénye
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Mi tehet egy kis „lokalitás”?
Az emberi cselekvés lehetséges szintjei
Mikro szint: önmagunk lelke mindig
„kéznél van”, kis közösségi készülıdés…
Mezo szint: a nemzetállam szintő uralmi
struktúrák lokális és globális felelıssége
Makro szint: ha közvetlenül nem is tudjuk
befolyásolni a globális folyamatokat lelki,
erkölcsi, szellemi közvetítésekkel IGEN!
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