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Projekt 

zkoumání možné podoby ekonomické teorie postavené na vztahu mysli a 

prostředí a jejích důsledků pro podobu sociálně ekonomických a 

politických vztahů. 

 

MERE (Mind and Environment Reflexivity Economy) 

 

Příčiny současných neúspěchů ekonomických věd tváří v tvář ohromné 

společenské krizi Západu nelze přičítat pouze skutečnost, že většina vědeckých 

ekonomických elit je společensky i finančně závislá na současném systému a 

proto ho bude ve svých vědeckých pracích chválit a podporovat jako jediný 

možný dokud se nezhroutí. Je u i dlouhodobá systémová příčina, kterou lze 

nazvat jako zastarávání společenských věd, ekonomii nevyjímaje. Toto 

zastarávání stojí na tvrdošíjném setrvávání na karteziánském dualismu 

oddělující mysl od hmoty a systematickém upřednostňování kvantitativního 

hodnocení všech jevů, včetně mentálních. To vede k průniku zvláštního, a 

přitom zastaralého newtonovského fyzikalismu do společenských věd a 

ekonomie zvláště a zejména k teoretickému upozaďování až ignorování 

„měkké“ části skutečnosti, kterou nelze dost dobře kvantifikovat, ocenit a 

převést na číselné vyjádření. Takové společenské a ekonomické teorie 

samozřejmě vedou k naprosto pokřivenému obrazu světa a ospravedlňují 

utlačování a potlačování měkké, nevyčíslitelné a obtížně ocenitelné části reality 

a jejích hodnot v sociálně ekonomické praxi. 

 

Z pragmatického hlediska je patrné, že tento obraz skutečnosti, který 

poskytuje současná ekonomická věda, nejen ospravedlňuje současnou realitu, 

ale stává se přímo hybnou silou každodenní praxe bezohledné chamtivosti, 

zrůdné přebujelosti a pýchy. Ospravedlňuje války, terorismus, tyranie a ničení 

přírody. Tvrdí nám, že celkové všestranné znečištění našeho prostředí je 
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nevyhnutelné a zákonité a nám nezbývá než tento stav přijmout a smířit se 

s ním. 

 

Z intelektuální pozice je pak patrná ona zastaralost, protože současné výsledky 

nejen ryze přírodních věd, ale i matematiky, biologie a medicíny umožňují 

poskytnout daleko plastičtější a reálnější obraz lidského chování a jeho vztahu 

k prostředí i mysli, než je ten, na kterém tak tvrdošíjně setrvávají současná 

sociologie a ekonomie. 

 

Z etického úhlu pohledu je pak velkým nebezpečím i to, že současné pohledy 

na realitu, jak nám ho aktuálně předkládají společenské vědy, neumožňují 

jakýkoliv přesah do transcedentna a nemohou se stát základem jakéhokoliv 

společenského, nebo byť jen skupinově sdíleného hodnotového systému. 

K tomu se pojí i otázka estetická, protože současné popisy skutečnosti jsou buď 

kýčovité, nebo prostě jen ošklivé a nepřitažlivé. Například politická ekonomie 

předkládá systematicky jen dvě absurdní karikatury reality, kapitalismus a 

komunismus, a a navíc tvrdí, že mezi nimi není žádná třetí cesta. 

  

Ekonomie jako věda má základní úkol sloužit vzestupu člověka, celé lidské 

kultury, jejíž úroveň je dána právě kvalitou jejího vztahu k prostředí. Pokud ve 

svých úvahách nahrazuje lidského jedince podivným preparátem zvaný  

homo economicus nebo lidské jedince a celé skupiny lidí degraduje na lidské 

zdroje (human resources nebo prostě jen HR), pak se současná ekonomie 

svou podstatou neliší od podstaty věd, které ospravedlňovaly a vědecky 

zdůvodňovaly norimberské zákony. Ekonomie jako nauka o vzácných 

statcích se neptá, proč jsou vlastně vzácné, jaké mocenské rozhodnutí o 

monopolu nebo licenci je učinilo vzácnými a nedostupnými a kolik lidí se 

v důsledku tohoto mocenského rozhodnutí stalo nesvobodnými. Současná 

ekonomie si neumí nikterak poradit s kategorií dostatku čehokoliv. Nová 
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ekonomie by se měla zabývat nedostatkem jako důsledkem lidského myšlení, 

chování a rozhodování a nikoliv jako apriorním stavem věcí. Mírou kvality 

modelu, který by měla poskytnout nová ekonomická věda, by měla být míra 

dynamického souladu myslí a jejího prostředí při zajišťování dostatku zdrojů pro 

svobodný rozvoj každého jednotlivce jako podmínky svobodného rozvoje všech, 

celé lidské kultury. Vzestup lidské kultury nemůže stát na zotročení většiny 

lidstva a rostoucím objemu vydělaných peněz soustředěných v rukách nepatrné 

menšiny. Základním úkolem nové ekonomie tedy bude redefinice vzácnosti 

zdrojů a statků, její rozdělení na přirozenou a uměle vyvolanou a zkoumání 

reflexivity mezi vzácností a kvalitou svobody mysli a člověka. 

Výsledkem tohoto zkoumání bude definice ekonomiky potřeb a ekonomiky 

přání, přičemž zvláštní důležitost má definice autentických přání, které 

utvářejí svobodného jedince, majícího ambici být sám sebou, a přání uměle 

implantovaných, které vedou jedince k vzájemné zaměnitelnosti a společnosti 

ke stádnosti.  

 

Pokus o formování nové ekonomické teorie vychází z dřívějšího zkoumání 

znalostí jako výrobního faktoru, zkoumání finálního nexu jako svého druhu 

univerzálního modelu interakce a komunikace mysli se svým prostředím a 

zkoumání vztahu efektivnosti a bezpečnosti jako předpokladu udržitelnosti. 

Pokud připustíme, že znalosti tvoří základ veškerých výrobních faktorů 

s výjimkou těch, které byly vytvořeny evolucí ještě před vznikem člověka, a 

zároveň si uvědomíme, že výroba, distribuce, směna a spotřeba státků, jako 

předmět ekonomie (a zejména distribuce a směna) jsou podmíněny nejen 

znalostmi, ale i jejich komunikací mezi lidskými jedinci, pak se můžeme 

takového kroku s opatrností odvážit. Pokud k tomu přidáme i skutečnost, že 

ekonomie zkoumá chování lidí, pak se můžeme s nemenší opatrností pokusit o 

zohlednění vlivu podvědomé mysli na toto chování. Východiskem při této 
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činnosti bude zkoumání velice měkké a hluboké hraniční oblasti mezi vědomou 

a nevědomou myslí a jejich vzájemných vztahů v této“šedé zóně“.  

 

Podstata existence hospodářského procesu mezi myslí a prostředím souvisí 

s  obecným reciprokým vztahem mezi uspořádaností a neuspořádaností prostředí 

a obecně známým vztahem mezi přechodem části prostředí mezi těmito stavy a 

jeho schopností produkovat v rámci tohoto přechodu práci. Existence a 

fungování živých i neživých komplexních systémů, které jsou charakterizovány 

velkým informačním obsahem, je spojeno se snižováním entropie prostředí 

v důsledku zvyšování míry jeho organizovanosti. Dodávání informací do 

prostředí v podobě znalostí má tři základní důsledky.  

Tím prvním je vytváření předpokladu pro produkci práce, protože růst 

organizovanosti prostředí je předpoklad následného samovolného 

„dezorganizačního“ procesu, na jehož základě při současném růstu celkové 

entropie prostředí může systém konat práci. Efektivnost produkce práce se 

maximalizuje za předpokladu, že samovolný proces, který ji vytváří, je 

reverzibilní. To znamená, že nejvíce práce na jednotku informace získáme tam, 

kde dochází ke vzájemné výměně informací a tedy vzájemnému uspořádávání 

mezi myslí a prostředím. Potom můžeme říci, že je v rámci vzájemné intenzivní 

reflexivní komunikace mysli s prostředím vytvářen předpoklad tvorby 

maximálního objemu práce s nejvyšší efektivností. Právě proto je v názvu nové 

ekonomie (MERE) obsažen pojem reflexivity.  

Druhým důsledkem je vznik organizací, protože mysl část informací 

předávané do prostředí ukládá do struktur, které jí v konečném důsledku umožní 

práci konat v užitečné podobě, protože předpokladem produkce práce je mimo 

informační toky mezi myslí a prostředím existence převodníků, měničů a 

usměrňovačů toků energie. Tuto funkci plní právě organizace, jako konkrétní, 

vysoce uspořádaná část prostředí. 
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Třetím důsledkem je skutečnost, že informační obsah prostředí jako celku 

neustále vzrůstá. Jedním zdrojem této skutečnosti je fakt, že pokud mysl 

dodává do prostředí informace, pak ji sama neztrácí. Vzrůst organizovanosti 

prostředí dává předpoklad, že zároveň vzrůstá potenciál prostředí produkovat 

v rámci samovolných, nejlépe reverzibilních procesů, práci. Tato dezorganizace 

stejně jako předchozí organizace jsou vždy provázeny ztrátami v podobě 

chaotických až náhodných informací a proto zůstává celková bilance 

dezorganizace a organizace kladná a celková neuspořádanost prostředí roste.  

To ovšem vytváří nový prostor pro další uspořádávání a tedy konání práce. 

Z tohoto pohledu je patrná nevyčerpatelnost zdrojů, které skýtá prostředí, jako 

klíčový a komplexní důsledek této úvahy. 

  

Možným cílem zkoumání a vytvoření nové ekonomie by mohlo být stanovení 

nové podoby ekonomické racionality, která by nebyla postavena výhradně na 

kvantitativním zkoumání hospodářských procesů a lidského chování, spojeným 

s uplatňováním karteziánského dualismu hmoty a ducha a primitivního 

newtonovského fyzikalismu. Kvalitativní zkoumání vztahu mysli a prostředí a 

hospodářských procesů s ním spojených by mělo vycházet z takových kategorií, 

jakými jsou svoboda, spravedlnost, bezpečnost, spokojenost nebo dostatek. 

Neměla by se vyhýbat ani hodnotám štěstí, krásy, harmonie, posvátna a poznání. 

Východiskem by měla být ambice člověka být svobodným, být sám sebou, jako 

podmínka svobodného rozvoje všech. Přínos kvalitativního zkoumání prostředí 

by spočíval v novém pochopení současného uspořádání vztahů mezi lidmi a ve 

společnosti z globálního i lokálního pohledu a odhalení cest vedoucích ke 

změnám tohoto stavu. Dále by tato teorie měla rehabilitovat samostatně 

hospodařící jedince a rodiny a s přihlédnutím k aktuálně platným kulturním 

univerzáliím a výsledkům biologických výzkumů přispět ke stanovení 

optimálního počtu příslušníků přirozených organizací z hlediska nové 

ekonomické racionality, která bude stát na rovnováze kvantitativního a 
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kvalitativního posuzování společenských jevů, hospodářských procesů i 

lidského chování.        

 

Základním pojmem nové ekonomické teorie bude pojem prostředí. 

Prostředí budeme definovat jako časoprostorové uspořádání nerovnováh. 

Prostředí tedy má časoprostorový, energetický a informační obsah. 

Kombinace různé míry těchto obsahů vytváří takové součásti prostředí, Jakými 

jsou např. příroda, kultura nebo podvědomí a vědomí, které budeme souhrnně 

nazývat „mysl“. Mysl a prostředí jsou navzájem vysoce reflexivní, což činí 

jejich zkoumání ve vzájemné jednotě značně obtížným. Jak mysl, tak prostředí 

se navenek projevují jako velké „explikátní“ stochastické procesy, které mají 

zřejmě totožný „implikátní řád“, jehož principy jsou pro nás zatím obtížně 

vědomě poznatelné a vědecky uchopitelné.  Kulturu budeme v rámci nové teorie 

nazírat jako materializovanou mysl, přičemž slovo materializovaná, znamená 

nejen konkrétní hmotné statky, ale i statky nehmotné a v jejich rámci i 

společensky přijatou a uplatňovanou praxi chování a jeho institutů. Jde o celý 

systém individuálních, skupinových i společenských psaných a i nepsaných 

pravidel, tradic a hodnotových rámců. Prostředí je pro novou ekonomii jediným 

možným zdrojem užitečných zdrojů a hodnot, jediným místem jejich tvorby, 

distribuce, směny a spotřeby, přičemž všech těchto procesů se prostředí aktivně 

účastní. Prostředí není statickým jevištěm, je představením samým. 

 

Obecně pro prostředí platí, že:  

 

a. nic není větší než své prostředí 

b. cokoliv je součástí svého prostředí 

c. vše co ovládne své prostředí, zanikne 
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Mysl je tedy nutně součástí prostředí, která se podílí na jeho spoluutváření na 

mikroúrovni, či spíše kvantové úrovni tím, že je v něm přítomna a s ním 

propojena sama o sobě, a na makroúrovni tím, že vytváří organizace a statky, 

které do prostředí vstupují jako jeho institucionální i fyzické, hmotné součásti 

s ním na makroúrovni propojené a významně jej svou existencí a fungováním 

ovlivňující.  

 

Mysl má přirozenou tendenci a ambici přesahovat své poznání o prostředí a 

tím se de facto propojovat s dalšími doposud nepoznanými a vědomou myslí 

nedotčenými částmi prostředí včetně vlastní podvědomé mysli. Vyvstává 

otázka, zda nepoznané části prostředí objektivně existující mimo naši mysl 

objevujeme přímo nebo prostřednictvím hlubšího poznání možností naší mysli. 

Zřejmě existují obě cesty. Tento poznávací proces je spojen s takovými pojmy 

jako nejbližší příští, adaptace, kognice a řadou dalších. Je hybným motorem 

procesu vzestupu člověka a může být za určitých podmínek i impulsem jeho 

pádu. 

 

Mysl má své sídlo v tělech biologických jedinců a zdroj svého rozvoje má 

v interakcích s myslí ostatních biologických jedinců. Tyto interakce probíhají 

prostřednictvím interakcí názorů a myšlenek na vědomé úrovni a dále rovněž na 

úrovni podvědomí prostřednictvím interakcí zatím málo prozkoumaných 

mentálních polí. Právě nelokální mentální pole a jeho kvantová aktivita může 

být jedním z kandidátů na základní zdroj mysli a tím i svým způsobem všech 

modelů prostředí, které jsou individuální mysli biologických jedinců schopny 

vytvořit.    

 

Platí, že poznání je ve své podstatě individuální i společenskou praxí zvládání 

prostředí. Kognitivní vztah k realitě tedy má nejen pragmatické a utilitární 

obsahy, ale obsahuje i mocenské prvky, a to jak pasivní v podobě obrany před 
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přírodou, tak i aktivní v podobě využívání přírody a pokusů ji ovládnout, což 

připomíná známé Baconovo úsloví: Knowledge is power… 

Poznání je rovněž v tomto smyslu individuální i společenskou praxí hledání a 

vyjadřování důvodů kulturních procesů a jevů na úrovni své doby, stejně jako 

dobové hledání a vyjadřování důvodů procesů a jevů přírodních.   

Místem tohoto zdůvodňování je specifický „zdůvodňovací“ (právní, vědecký) 

jazyk, podávající důvody určitým dobově přijatým způsobem.  

Nárok na objektivitu poznání vyplývá ze souladu s aktuálně platnými normami 

zdůvodňování a souvislost, korespondence konkrétní teze s již dobou uznanými 

důvody, které tvoří prostředí, „prostor důvodů své doby“. 

Nárok na pravdivost vyplývá tradičně z dobového rituálu uznání teze 

relevantními subjekty, autoritami své doby, nikoliv přímo ze souladu teze 

s realitou. Jen výjimečné a zcela přelomové myšlenky, formující nové 

paradigma, jsou sto hegemonii těchto uznávacích rituálů narušit, a to ještě jen 

dočasně a nové paradigma si vytvoří nové ochránce se starými ochrannými 

rituály. 

Pro potřeby této práce, která má za cíl nově uspořádat ekonomickou vědu, bude 

jako základní element a nositel mysli a jejího vztahu k prostředí primárně míněn 

člověk, lidský jedinec, jeho tělo a z něho především jeho mozek. Základním 

důvodem používání lidské mysli je mimo přežití v přírodním prostředí 

především společenské uznání jednotlivce a dosažení žádoucího stavu, který 

lze popsat jako stav lidské důstojnosti. Tento proces usilování daný touhou po 

společenském uznání je základem dynamiky vztahu triády ego-alter-objekt 

(neboli sociální reprezentace) nebo obecněji menšina-většina-objekt, a tím i 

základem dynamiky živoucnosti lidského jednotlivce, společnosti jako jeho 

alter a zejména jejich vztahu jako objektu. Je třeba zdůraznit, že stavu 

„důstojnosti“ lze dosáhnout jen na partnerském principu. To platí pro ego a 
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alter na jakékoliv úrovni. Hledání hospodářského atributu partnerského 

vztahu jednotlivce a společnosti, partnerství či dynamické rovnováhy egoismu 

a altruismu v lidské osobnosti je dalším úkolem nové ekonomické vědy. 

 

Lidská přirozenost obsahuje tři základní tenze, které jsou zdrojem lidské 

aktivity při usilování o společenské uznání. Jde o napětí mezi:  

a. potřebou a přáním být sám sebou nebo být jako druzí 

b. potřebou a přáním dávat nebo brát 

c. potřebou a přáním komunikovat nebo nekomunikovat 

Každá lidská osobnost potřebuje k vyvolání své aktivity jinou míru a kombinaci 

zmíněných napětí, ale odolat jim nedokáže psychika žádné normální lidské 

bytosti, nacházející se mezi stavy autismu a schizofrenie. 

 

Skutečné společenské uznání jednotlivce stojí na vzájemné partnerské 

komunikaci ve skupinách, které mají významně omezený počet členů. Obecnou 

limitou, která je dána kapacitou lidského mozku, je počet členů skupiny někde 

mezi 150-200 jedinci. Jde o biologickou a psychologickou evoluční bariéru, 

která zároveň tvoří důležitou kulturní univerzálii. Z toho vyplývá, že na 

společnost je možné pohlížet na systém určitých více nebo méně se 

překrývajících se okruhů osob, kterých je právě tolik jako lidských jedinců a 

neustále dynamicky mění svou velikost a vzájemné vztahy. Každý jednotlivec má 

kolem sebe svůj okruh osob, které vnímá jako své „alter primus inter pares“ a 

od těchto osob především očekává partnerství a uznání. Nová ekonomická 

teorie musí reflektovat a respektovat toto přirozené uspořádání společnosti a 

nemít ambici vnímat společnost a její uspořádání jako pouhý důsledek 

uspořádání hospodářského života. 

 

Přirozené uspořádání společnosti je v současné době překryto uspořádáním 

účelovým, sloužícím ovšem přednostně uspokojení nějakého zájmu jednotlivce 
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nebo přirozené organizace. Přirozená uspořádání neboli přirozené organizace 

tedy zůstávají ležet hluboko v základu společnosti a jeho aktuální skrytost může 

mít celou řadu příčin i důsledků, které zatím ponecháme stranou. Skutečností je, 

že právě většina organizací, které působí v hospodářské sféře, jsou organizace 

nebo spíše korporace účelové, jejichž účelem je produkce nějakého zboží, ať již 

v podobě výrobků nebo služeb a jejich směna na trhu. Při hlubší analýze 

uvidíme, že přirozené organizace vznikají a působí spíše ve vlastnické struktuře 

účelových korporací než v jejich ostatních strukturách a navíc je patrné, že 

dochází k významnému tlaku na to, aby v rámci účelové korporace nevznikaly 

jiné přirozené organizace, byť jenom v podobě zájmových redistribučních 

skupin. Obecně platí, že přirozené organizace nebo jiná přirozená uspořádání 

jednotlivců slouží primárně k ochraně a uspokojení klíčových zájmů těchto 

jednotlivců. Jde o přežití a bezpečnost, vzájemný respekt a společenské uznání. 

Toho je možné dosáhnout i bez toho, že by přirozená organizace musela nutně 

ovládat nějaké uspořádání účelové. Až na opravdu řídké výjimky můžeme nalézt 

kolem každého jednotlivce „jeho“ přirozenou organizaci nebo vzhledem 

k osobnostnímu substrátu opět spíše korporaci, která mu zajišťuje bezpečnost a 

společenské uznání. Z hlediska hospodářského procesu je ovšem skutečností, že 

tyto přirozené korporace, tyto lidské kruhy nejsou povětšinou schopny zajistit 

jednotlivci cestu do tržního prostředí, protože neprodukují žádné zboží. Je tedy 

patrné, že cesta k nové kvalitě hospodářského procesu vede přes uvědomění si 

všech možností, jak mohou tyto přirozené organizace mimo to, že dávají pocit 

společenského uznání, také proniknout na již existující trhy nebo dokonce 

vytvořit trh vlastní a přilákat na něj ostatní. Před lidmi tak stojí otázky, které si 

musí položit každý sám sobě, a ty zni: co umím…?!?, v čem se mi daří…?!?, co 

mohu nabídnout…?!?, o co má kdo zájem…?!?, kdo může být mým 

partnerem…?!? 

Významnou pomoc při odpovědích na takové otázky mohou poskytnout 

jednotlivcům i jejich přirozeným korporacím nové technologie, které již svou 
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povahou umožňují přirozeným korporacím snižovat jejich informační a 

energetickou závislost na síťových, hierarchických a centralizovaných 

účelových organizacích. 

Snížení této závislosti přirozené organizace osvobozuje a umožňuje jim 

vystupovat vice jako samostatné a svobodné subjekty trhu. Čím více různých 

nových technologických prostředků umožňuje vymanit se přirozeným 

korporacím z jejich závislosti, manipulace a zneužívání síťovými účelovými 

organizacemi, tím vyšší je přirozený tlak na rozbití současného přežívajícího se 

sociálně ekonomického modelu a jeho nahrazení modelem poskytujícím větší 

svobodu individuím sdruženým v přirozených korporacích. 

Nastolení nového typu společensko-ekonomického uspořádání je podmíněno 

také vytvořením nové kvality kooperace a komunikace mezi přirozenými 

korporacemi v širším sociálním měřítku a paralelně s tím nové hodnotové 

struktury akceptované členy kooperujících přirozených korporací. To mimo 

jiné znamená věnovat pozornost i duchovnímu rozměru nového uspořádání 

hospodářského života společnosti. Jinými slovy jde o to, že není možné vytvořit 

nové uspořádání organizační bez vytvoření nového uspořádání hodnotového, 

ideového, chceme-li duchovního. 

Prakticky jde o to, abychom dokázali utvořit takové prostředí pro existenci, 

fungování a spolupráci přirozených organizací, ve kterém se budou potkávat, 

hledat a nacházet vzájemnou dynamickou rovnováhu jednotné principy 

s názorovou růzností, společné cíle s decentralizovanou strukturou jejich 

realizace a prorůstová opatření a systémy se budou doplňovat s ochrannými. 

Vzhledem k současnému stavu tedy půjde především o nezávislost, diverzifikaci 

a decentralizaci včetně vytvoření nových lokálních měn a nových systémů 

ekonomických informací, odrážejících skutečné hodnoty a jejich pohyb.  

 

Nová ekonomická teorie bude zkoumat člověka a jeho interakce s prostředím 

prostřednictvím jeho čtyř základních identit. 
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a. Biometrické, která je dána rozměry a délkou existence jeho 

individuálního těla. Jde ve skutečnosti o podobu časoprostoru, který po 

dobu své fyzické existence lidský jedinec zaujímá a o potřeby zdrojů 

s touto existencí spojených. Biometrická struktura je přirozeně lokální, 

disipatitivní a náleží k explikátnímu řádu.  

 

b. Biologické, která je dána jeho genotypem a postavením tohoto genotypu 

v genofondech. Jde o postavení genetického kódu člověka v nedisipativní 

a lokální struktuře prostředí, která uchovává paměť evoluce a nazývá se 

DNA. Lidský jedinec zde vystupuje jako konkrétní, časoprostorově 

omezený projev jevu zvaného život. Naleží k implikátnímu řádu. 

 

c. Racionální, která je dána vědomými projevy mentální činnosti (vědomou 

myslí), které jsou známy jako poznatky o prostředí. Tyto jsou součástí 

disipativní a nelokální struktury lidského poznání, která je uložena na 

nejrůznějších času podléhajících nosičích.  Vědomá mysl je zdrojem 

uvědomování si vlastního já lidského jedince. Vědomá mysl je základem 

většiny kulturních projevů a komunikace mezi lidskými jedinci. 

Umožnila vytvoření lidských společenství postavených na dělbě práce a 

hierarchii dané kvalitou a kvantitou znalostí v této práci obsažené. 

Moderní poznatky hovoří o tom, že člověk není v přírodě jediným 

biologickým druhem s vědomou myslí, což umožňuje pokusy rozšířit 

vědomou komunikaci i mimo hranici lidské společnosti. Racionalita a její 

projevy patří do řádu explikátního.   

 

d. Iracionální, která je dána podvědomými projevy mentální činnosti 

(podvědomou myslí), která zpracovává až milionkrát více interakcí 

s prostředím za časovou jednotku než mysl vědomá a umožňuje tak 
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samotnou existenci lidského jedince v neustále měnícím se prostředí. Na 

této úrovni existuje rovněž mentální pole, v jehož rámci se podvědomá 

mysl konkrétního jedince propojuje s podvědomími ostatních jedinců. 

Toto mentální pole je podle všech dosavadních skromných poznatků o 

něm nelokální a nedisipativní, tudíž patří do řádu implikátního.   

 

Člověk se prostřednictvím těchto vnitřních identit vztahuje do svého vnějšího 

prostředí, ve kterém zaujímá rovněž čtyři „skupinové“ identity. Jde o sumární 

pseudobiometrickou identitu, která je z hlediska ekonomického dána 

časoprostorovými, informačními a energetickými nároky lidského druhu jako 

celku.  Jde o biologickou identitu živočišného druhu Homo sapiens sapiens 

v podobě jeho genofondu jako sumy individuálních genotypů a podoby jeho 

změn. Dále jde o jeho identitu společenskou, která je dána především sumou a 

strukturou jeho znalostí, jejich možných vztahů (interakcí) a způsobem jejich 

komunikace s ostatními jedinci. Tento proces se zpětně promítá v mentální 

rovině jedince a zároveň je mentální rovinou prostřednictvím komunikace 

formován. V neposlední řadě jde o identitu kulturní nebo možná kultovní, 

která se projevuje velmi málo prozkoumaným vztahem podvědomí lidského 

jedince a mentálního pole, které je z hlediska dnešního poznání nepochybnou 

součástí prostředí a poslední experimenty ukazují na jeho možnou nelokalitu. 

Pokud budeme chtít hovořit o nové ekonomické teorii postavené na vztahu 

prostředí a mysli, pak budeme mít především na zřeteli vztahování se vědomé 

mysli k těm částem prostředí, které jsou nebo mohou být potenciálními zdroji 

energie pro přežití a rozvoj jednotlivce, přirozené organizace i lidského druhu 

jako celku. Toto zkoumání musí být vedeno jak směrem k odkrývání dalších a 

dalších možností vědomé mysli a uvolňování potenciálu mysli podvědomé, tak 

ke zkoumání tradičních i nových „čistě přírodních“ zdrojů, které klasická 

ekonomie vůbec neuvažuje, protože jsou bezplatně k dispozici tomu, kdo je 
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mocensky ovládne, a rovněž zdrojů, které už byly vytvořeny v čase interakcí 

přírodních zdrojů s lidskou myslí a jejími znalostmi v rámci primární, 

sekundární a další produkce. Tyto zdroje budeme nazývat „zdroji 

kulturními“, tedy tím, co klasická ekonomie nazývá statky. 

 

Komplexní zkoumání prostředí jako jediného možného zdroje vychází v rámci 

předkládané teorie z několika postulátů. 

 

1. Zdroje k zachování prostředí a svobodnému rozvoji mysli a vzestupu 

člověka, které je nám v interakci s naší myslí schopno poskytnout naše 

prostředí, jsou v každém ohledu nevyčerpatelné. 

 

2. Jedinou příčinou pocitu nedostatku zdrojů nebo totálního vyčerpání 

jednoho zdroje může být omezení svobodné lidské mysli. To je možné 

nejen z pozice jiné lidské mysli, ale i prostřednictvím „autocenzury“ 

vlastní mysli. Každý nedostatek je pouze dočasným důsledkem 

individuální nebo skupinové snahy po ovládnutí zdroje a to je vždy 

spojeno s pokusem po ovládnutí mysli ostatních myslí se zdrojem 

propojených. Jde o svého druhu poruchu v harmonii vztahu mysli 

s prostředím. 

 

3. Vztah mysli k prostředí a v jeho rámci i k ostatním myslím je na bazální 

úrovni dán dvěma lidskými přirozenostmi, které se v různých poměrech 

mísí v každém lidském jedinci, v každé lidské mysli. Jde o pojímání 

samotné skutečnosti vlastní existence. Jednou přirozeností je vnímání 

vlastní existence jako a priori závazku ke svému prostředí a tou 

druhou přirozeností je vnímání vlastní existence jako a priori 

pohledávku ke svému prostředí.  Jako obraz tohoto rozdílu může 

posloužit rozdíl mezi pocitem, který máme, když vydáme vlastní bianko 
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směnku a pocitem, který máme, když držíme cizí bianko směnku. To, co 

je důležité a pro základy nové ekonomické teorie klíčové, je okolnost, že 

zmíněná přirozená vnímání vlastní existence nemohou existovat 

jedna bez druhé. Je nesmyslné chtít dávat, když není komu, a podobně je 

nesmyslné chtít brát, když není od koho. Možnosti izolované vnitřní 

interakce těchto částí mysli a následného sebeuspokojení jsou sice možné, 

ale v čisté formě nereálné. Egoismus a altruismus jsou jako dva 

magnetické póly, které od sebe nelze oddělit, a jsou přirozenou součástí 

každé lidské osobnosti. Z této lidské přirozenosti nutně vyrůstají 

mezilidské a společenské vztahy, včetně vztahů hospodářských, které 

jsou předmětem ekonomických studií.    

 

Z toho vyplývá, že MERE je naukou zkoumající dostatek a procesy s ním 

související, jako důsledek dynamické rovnováhy v komunikaci prostředí a 

lidské mysli, a jeho možný dopad na člověka a společnost. MERE vnímá 

nedostatek spíše jako poruchu než jako nutný výchozí stav. Současná 

ekonomie je naukou ospravedlňující nedostatek a autentickou 

nespokojenost ohromné většiny lidí, který je důsledkem a zároveň příčinou 

ohromného nadbytku a pochybného uspokojení nepatrné menšiny. Zároveň 

ekonomie dává této menšině pseudovědecká ujištění, že tento proces, 

spočívající v devastaci prostředí, je věčný a jeho důsledky se úzké elity 

nikdy nedotknou, protože bude mít vždy dost prostředků, aby si koupila 

„nové prostředí“. Je to základní epistemologický omyl, před prostředím 

nemůžeme utéct, protože prostředí, to jsme my sami.  

 

Milí ekonomové, vážené elity, není kam utéct…  
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Společenské, politické a ekonomické důsledky nového pohledu na 

hospodářské procesy. 

 

1. Posílení přímé odpovědnosti každého jednotlivce za stav svého prostředí 

a tedy i za stav své mysli 

2. Utváření nové široké skupiny účastníků hospodářského procesu, kteří i 

v jeho rámci chtějí zůstat sami sebou 

3. Odstranění informačních bariér všeho druhu, včetně jakýchkoliv 

„úředních tajemství“ a institucionální ochrany duševního vlastnictví.  

4. Postupnou ztrátu vlivu zprostředkovatelských struktur všeho druhu. Jejich 

působení se postupně vrátí do role obsluhy těch, kteří jsou tvůrci hodnot. 

5. Postupné utlumování nejrůznějších institutů omezené odpovědnosti, 

monopolů a jiných licencí a vzestup přirozených hospodářských 

organizací s plnou odpovědností na bázi družstev 

6. Zavedení nového systému ekonomických informací, které nebudou stát 

na výhradně na kvantitativním hodnocení a vyjádření číslem. To umožní 

zavedení celé řady měkkých hodnot, které nebudou utlačované tvrdými. 

7. Zavedení celé řady lokálních měn, sloužících k usnadnění směny mezi 

členy přirozených organizací a společenských skupin. 

  

 

 

 

     

  


