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Uvod 
 
Ta dokument podaja idejni oris projekta Zgradimo svet miru in ljubezni, ki ima cilj 
pripraviti današnjo družbo za ero miru in blagostanja na pričetku tretjega tisočletja. 
Izhaja iz preproste ideje, da bo družba zaživela v miru in ljubezni takrat, ko bodo 
ukinjeni izkoriščanje, strah, pohlep in pomanjkanje. Za vsako od teh tegob smo v načrtu 
poiskali zdravilo. Ta zdravila ne delujejo le kot kozmetični popravki obstoječega 
družbenega sistema, temveč gradijo družbo na povsem novih, zdravih temeljih. 
 
Projekt je natančneje opisan v nadaljevanju, na tem mestu le nekaj grobih smernic. 
Temelji na kopici novih smernic, med katerimi so najpomembnejše tri, ki predstavljajo 
tudi nosilne stebre projekta.  
 
Izkoriščanje, strah in pohlep bodo izginili z ukinitvijo denarja. Ta ukrep bo mimogrede 
pometel iz naših življenj tudi izkoriščanje, kriminal, nasilje, vojne, korupcijo in nezdravo 
tekmovalnost. Obenem bo potisnil davke, dajatve vseh vrst, položnice, takse in podobno 
šaro na smetišče zgodovine, pa tudi plače in željo po izkoriščanju. Najvišja vrednota bo 
naposled postal človek in prizadevanje za njegovo osebnostno in duhovno rast. 
 
Drugi steber načrta je zagotovitev cenene ali brezplačne energije. Že Nikola Tesla je 
pripravil stroj na prosto energijo ("zero point energy"), danes ga bo treba le ponovno 
izumiti. S tem, ko bo energija zastonj, bo padel eden bistvenih razlogov za udinjanje 
kapitalu. Nobenih težav več z zagotavljanjem energije za ogrevanje, transport, električno 
oskrbo... Človek se bo znebil zasužnjenosti z delom. Pričel se bo ukvarjati s tistim, kar 
veseli njegovo dušo. Brezposelnost bo povsem izginila, pomanjkanju pa bo zadan smrtni 
udarec.  
 
Tretji steber načrta pa je pravična delitev dobrin in utemeljitev ekonomije na 
naravnih virih, kar bo dokončno odpravilo pomanjkanje. Na svetu je ob enakomerni 
porazdelitvi dovolj virov za dostojno preživetje vseh. Ekonomija bo slonela na realnih 
virih, ki bodo razdeljeni med ljudi na pravičen način. Oskrba z zdravo pitno vodo bo na 
mah prenehala biti problem, ko bo energija zastonj: z elektrolizo morske vode ali 
onesnaženih voda je problem hitro rešen. Tudi hrane bo dovolj, kajti svet se bo postopno 
preusmerjal na rastlinsko hrano, ki zahteva mnogo manj površine, je mnogo bolj zdrava 
in ne onesnažuje okolja.  
 
Vse navedeno bo omogočilo zgraditi nov, tretjemu tisočletju primeren družbeni red, ki 
bo zaživel v državi, ki se bo odločila izvesti pilotski projekt. Ta država bo Slovenija. 
Zakaj? Ker smo Slovenci neverjetno podjeten in trdoživ narod, sicer ne bi preživeli do 
današnjega dne. Smo tudi majhen narod, prožen in prilagodljiv, vajen nenehnih 
sprememb in težav. Naš zgled bo zatem posnemal vse svet. 
 
Pričujoči načrt in projekt Zgradimo svet miru in ljubezni sta natančneje opredeljena 
na spletnem portalu www.prisluhni.si. Knjiga Človek je več, ki je nastala v podporo 
projektu, je dobrodošlo gradivo, ki pomaga širiti obzorja, razumeti pravo naravo človeka 
in ga usposobiti za kakovostnejše življenje v prihodnosti. 
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Čas je za spremembe 
 

Vsak od nas se nejasno zaveda, da smo na pragu velike družbene revolucije, 
največje v zgodovini človeštva. Ne vemo, ali se bo zgodila jutri, čez pet ali deset let, toda 
njen prihod je neizogiben. Neizogibnost te spremembe temelji na dejstvu, da sedanja 
civilizacija zaradi skrite manipulacije caplja na mestu že stotine let. Evolucije ni 
mogoče ustaviti in napočil je čas, da se zgodi naslednji korak. 
 
Tudi tistim, ki niso povsem na tekočem s svetovnim dogajanjem, je jasno, da se je 
nakopičila gora problemov, ki jih nihče ne rešuje. Marsikoga čudi, da se nihče od 
odgovornih poskusov reševanja niti ne loteva iskreno, na učinkovit način.  
 
A človek bi si v tretjem tisočletju zaslužil boljše življenje. Želimo si, da bi izkoreninili 
revščino. Vsak naj bi imel mirno in izpolnjujoče življenje. Naša želja je, da bi tudi naši 
otroci imeli čisto naravo, zdravo okolje, čisto vodo. Želimo si, da bi se končalo nenehno 
obračunavanje med pozicijo in opozicijo in bi s skupnimi močmi našli najboljše poti v 
prihodnost. Dovolj nam je pehanja za preživetjem, korupcije in grabežljivosti tistih, ki 
menijo, da je bogastvo najpomembnejše. Dovolj nam je lažne demokracije, terorizma, 
medijske indoktrinacije in bombardiranja z informacijami, ki nas spreminjajo v 
potrošniške robote. Želimo si, da bi na pragu tretjega tisočletja resnično lahko zaživeli 
kot svobodni ljudje. 
 
Ali je vse te upe mogoče uresničiti? 
 
Marsikdo meni, da ne.  
 
A se moti. Toda s sedanjo miselnostjo, čustveno naravnanostjo, ujetostjo v preživele 
vzorce tega resnično ni mogoče spremeniti. Da bi vse te želje uresničili, ni potrebna 
revolucija. Potreben je le zasuk v naših glavah, ki morajo naposled spregledati 
mehanizme, ki nam ne dajo živeti v svetlobi in ljubezni. Treba je spregledati strahove, 
zaradi katerih si ne upamo storiti koraka naprej.  
 
Čas je, da miselno in čustveno odrastemo. To velja za vsakega od nas in za slovenski 
narod v celoti.  Potrebna je odločitev, da ne želimo več nadaljevati po poti, ki prinaša le 
nove stiske, pomanjkanje in trpljenje. Potrebna je skupna akcija, v kateri bomo poiskali 
povsem nove, originalne poti v prihodnost. Dovolj pametnih ljudi imamo, da to lahko 
storimo. 
 
V sklopu sedanjega načina razmišljanja ni mogoče najti rešitev, s katerimi bi civilizacijski 
voz potegnili iz blata. V nas vgrajena tradicionalna prepričanja so porok neuspeha. 
Rešitev je v radikalni spremembi razmišljanja vsakogar od nas, ki bo sprožila 
dramatično spremembo družbe.  
 
V človeški naravi je, da se spremembam upira. Zakaj bi kaj spremenili, ko pa vendarle 
nekako še gre? Negotovost in strah, da lahko s kako akcijo razmere še poslabšamo, sta 
kriva, da ostajamo pasivni. Ob naši pasivnost pa ni pasivna narava, ki nam vse 
razločneje kaže, da ima dovolj. Aktivnost narave je posledica naše pasivnosti. Kar je 
narobe znotraj, se nam razločno pokaže zunaj. Vse hujše naravne katastrofe in 
preizkušnje lahko sesujejo sedanjo civilizacijo in njene ideale. Civilizacije, ki niso bile 
pripravljene storiti koraka naprej v svojem razvoju in se prilagoditi razmeram, so 
propadle. 
 
Da bi se svet spremenil, moramo zrušiti ideale in družbene mehanizme, ki so nas 
pripeljali v zagato. 
Danes ves svet - brez vsakega dvoma - priznava enega skupnega "boga". To je denar. 
Njemu veljajo tako rekoč vsi napori. Posledice zasužnjenosti z denarjem so številne, 
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saj se vse suče okrog njega. To je v sedanji sistem vgrajena bomba, ki se mora prej ali 
slej razpočiti. 
 
Ko bomo prepoznali številne manipulacije, ki smo jim izpostavljeni, ko bomo spregledali 
pasti denarja in razumeli svojo resnično, božansko naravo, bomo zaživeli povsem 
drugače.  
 
V nadaljevanju predstavljena vizija nove družbe kaže, kako moramo spremeniti sebe, 
da bo družba lahko zaživela v znamenju miru, medsebojnem spoštovanju in blaginji. 
Družba se bo spremenila, ko se bo spremenil vsak od nas. Nesmiselno je pričakovati, da 
bo spremembo namesto nas opravil nekdo drug. Tistim, ki so na visokih položajih, je 
prav, da je svet takšen, kot je in se s položajem okoriščajo. 
 
Predstavljena vizija je skupek premišljenih zamisli in družbenih mehanizmov, ki so 
postavljeni tako, da vzpodbujajo svet k miru, napredku, medsebojnemu spoštovanju in 
blaginji za vse. Svet vodijo v smeri ukinitve suženjstva kapitalu, zmanjšanja pohlepa in 
strahov.  
 
V prihodnost gremo lahko le po dveh poteh: po poti svetlobe ali po poti teme. Ta vizija 
vodi po poti svetlobe. Ko ga boste prebirali, odrinite za hip na stran stare predstave in 
vzorce, sicer se bo pogojeni um neprestano upiral dojeti informacijo, ki vodi iz 
začaranega kroga. 
 
  
Slovenija - zgled svetu 
 
Ena država na svetu ne pomeni skoraj nič. Lahko pa predstavlja nadvse privlačen zgled, 
ki mu sledijo vse ostale države. 
 
Slovenija je nadvse primerna država za zgled ostalim. Je eden redkih osupljivo lepih 
kotičkov na svetu, ki še ni močno onesnažen, kjer še vedno sredi mesta žvrgolijo ptički in 
je moč vodo piti iz pipe. Je majhna, prožna država s svojevrstnimi ljudmi, narod, ki je 
skozi tisočletja uspel ohraniti svojo samobitnost, čeprav tega ni uspelo mnogo večjim 
narodom. Ni države na svetu, ki bi ob tako majhni številčnosti dosegal takšne rezultate in 
svetovno prepoznavnost. In ni države na svetu, ki bi imela tako velik delež duhovno 
prebujenih, z različnimi darovi obdarjenih ljudi. 
 
Prislovično marljivi in trpežni slovenski narod je vajen neprestanih sprememb, naj 
bodo to spremembe družbenega reda, spremembe organiziranosti države ali spremembe 
različnih sistemov (npr. monetarnega) v družbenem ustroju. Kar smo sposobni storiti 
Slovenci v relativno kratkem času, bi bil za velike, toge narode, ki nimajo podobnih 
izkušenj, veliko trši oreh. 
 
Vizija, opisana v nadaljevanju, vsebuje rešitve za vse obraze sedanje globalne krize: 
za ekološko, energetsko, prehransko, finančno zdravstveno, ter prinaša številne 
napredne ideje, ki bodo v ljudeh povzročile val navdušenja in motivacije. Predstavlja 
rešitev ne le za slovenski narod, temveč - ker se bodo po njej zgledovali drugi narodi - za 
ves svet. 
 
S sedanjo stopnjo natalitete bomo Slovenci najkasneje v nekaj desetletjih izginili z 
obličja sveta; preprosto bomo izumrli. Asimilirati maloštevilčen, postaran narod je mačji 
kašelj. Predstavljena vizija bo demografske razmere povsem spremenila. 
 
Slovenija je idealna kandidatka za pilotski projekt nove družbene ureditve. Takšen 
projekt je mogoče izpeljati le v majhnem merilu. Ker temelji na ukinitvi denarja, 
čemur globalna elita ostro nasprotuje, bi bilo projekt bistveno težje izpeljati v večji 
družbi. Izpeljavo projekta bo omogočila večinska podpora slovenskega naroda, vseh 
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dobro mislečih ljudi in tistih mednarodnih institucij in sil, ki niso pod taktirko globalne 
politike.  
 
Slovenci znamo stopiti skupaj, premagati notranja nasprotja in razprtije in združiti svoje 
moči za svetle cilje - to smo ob osamosvojitvi zgovorno dokazali. Po osemnajstih letih je 
naš narod na pragu zrelosti, ki jo bomo dokazali z novim odmevnim dejanjem. Izpeljali 
bomo podvig, ki bo Slovenijo postavil v središče sveta, kajti postala bo vzor države, ki ji 
je uspelo napraviti preboj in ustvariti družbo, dostojno tretjega tisočletja, in zgled vsem 
ostalim.  
 
Za uresničitev tega podviga moramo odstraniti poglavitne ovire: sebične, oblastne, 
ozkosrčne in pohlepne želje, kar bo našo družbo med drugim za vselej ozdravilo razprtij 
in bojev za oblast. Da bo naš narod lahko naposled zadihal v harmoniji in slogi, moramo 
napraviti še nekaj: spoznati moramo, da zgodovine ni mogoče spremeniti, pač pa je 
treba odpustiti tistim, ki so nas prizadeli (domačim in tujim "sovražnikom"), odpustiti je 
treba samemu sebi za storjene napake, in prenehati podoživljati preteklost, ki je 
nepreklicno minila. Na vse skupaj poglejmo kot na težke, a zelo dragocene lekcije, ki 
so nam pomagale do višjih spoznanj in boljšega razumevanja sveta in sebe. Sprava je 
pogoj za to, da lahko pričnemo neobremenjeno in iskreno sodelovati. Za dosego cilja 
potrebujemo vse svoje moči.  
 
Podvig, ki se ga lotevamo, je najplemenitejše dejanje, ki si ga je moč zamisliti. Pomagal 
bo svetu, da najde pot v svetlo prihodnost. Čeprav na pogled zapleten in obsežen, je 
projekt z majhnimi koraki povsem uresničljiv. 
 
Razumljivo je, da se vam bodo ob branju sprva porodili resni pomisleki; ukalupljenim in 
prestrašenim, kot smo, nam ni preprosto razmišljati svobodno, brez omejitev preteklosti, 
brez strahov, ki so se v nas nabirali stoletja. Ob poglobljenem razmisleku pa boste 
spoznali, da ni realnih argumentov, ki bi ji lahko nasprotovali – razen bojazni pred 
spremembo, ki je izraz strahu, lenobe ali ujetosti v ustaljene, preživele vzorce. 
 
Projekt bomo uresničili kot članica Evropske unije, ki si je zadala cilj - najti 
civilizacijske rešitve za tretje tisočletje. To bo pilotski projekt, v katerem nas bodo 
podprle vse napredne sile v Evropi, saj bo predstavljal rešilno bilko za stotine milijonov 
ljudi v vseh državah članicah, ki se prav tako kot mi zavedajo velike stiske, v katero se 
vse bolj potapljamo. Ob izvedbi projekta bomo navzven delovali enako kot doslej, 
upoštevajoč naše mednarodne obveznosti in povezave. 
 
 
Izhodišča 
 
Družba, ki ji je zagotovljeno preživetje v tretjem tisočletju, je prosta izkoriščanja, 
nasilja, terorizma, kriminala, pohlepa, korupcije, zavisti in nezdrave tekmovalnosti. Ne 
vsebuje enega glavnih dejavnikov, ki vse navedene drži pokonci: denarja. Ko tega ni 
več in so vse stvari dostopne brezplačno, brez truda, ni ničesar več, kar bi bilo vredno 
kopičiti, ukrasti, pridobivati s silo ali prevaro. Do vsake stvari se vzpostavi pravi, 
naraven odnos, v skladu z njenim resničnim pomenom. Nobena od stvari človeka ne 
zasužnjuje, saj je le priročno, prehodno sredstvo za dosego ciljev, ki niso materialne 
narave. 
 
Ukinitev denarja bo z enim zamahom pometla z glavnino vzrokov, ki človeško družbo 
vodijo v stisko in trpljenje. Ta ukrep bo pomagal k vzpostavitvi zavedanja, da smo vsi 
enakopravni, povezani med seboj in členi velike človeške družine, v kateri blaginja, mir 
in medsebojna harmonija temeljijo na medsebojnem spoštovanju in sodelovanju. 
Namesto da služimo denarju, se bomo naposled začeli zavedati, kaj je smisel življenja 
in se lotili uresničevanja svojega življenjskega poslanstva. 
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Eden naših globoko ukoreninjenih strahov je strah pred pomanjkanjem, ki temelji na 
zgodovinskem spominu in prepričanju, da planet ne daje dovolj dobrin za vse. A ta 
predstava je domišljena manipulacija, ki ne temelji na realnih dejstvih. Ugotovljeno 
je, da je naravnih dobrin, potrebnih za povsem primerno življenje vsega svetovnega 
prebivalstva dovolj, a pod pogojem, da so enakomerno razporejene. Sedanja 
porazdelitev dobrin je porazna, saj si peščica vplivnih družin lasti več kot polovico 
svetovnih bogastev. Rešitev je pravična delitev dobrin, v skladu z naravnimi viri, 
tehničnimi možnostmi in realnimi človekovimi potrebami. Ukoreninjeno predstavo o 
pomanjkanju bo nadomestilo zavedanje obilja. Mar ni sonca in energije za vse dovolj, 
obenem pa na vse ljudi sije enako, brez slehernih kriterijev. Za vse ostalo lahko 
poskrbimo s tehnologijo.  
 
Pohlep je tisti, ki je pogled na dobrine izmaličil. Na vsakem koraku smo izpostavljeni 
informacijam in zgledom, ki naš pohlep povečujejo. S skrajnimi oblikami pohlepa se 
srečujemo dandanes, ko so tovarne in podjetja postale tržno blago v rokah 
najpremožnejših. Iz njih izcedijo dolgoletni trud delavcev ter ga pretočijo v svoje 
žepe, podjetja ter tovarne pa uničijo, ne meneč se za usode zaposlenih. To lahko počno 
povsem legalno. Tako se prostovoljno predajamo vse bolj brezvestnim izkoriščevalcem.  
Lahko se vprašamo, zakaj bi še podpirali takšno ureditev. Kapitalizem se od 
sužnjelastništva razlikuje le po prefinjenosti metod izkoriščanja. 
 
Večinoma ne razmišljamo o ničemer drugem kot o tem, kako bi zadostili našim željam, 
ki so posledica načrtnega vcepljanja predstav, kaj je potrebno imeti za srečo. A 
materialne dobrine ne morejo prinesti sreče, pač pa le zadovoljstvo, ki prihaja vedno v 
paru z nezadovoljstvom in nas zato vedno pustijo še bolj nesrečne. Ko ne razmišljamo 
več o vrednosti dobrine, vrednotenje in kalkuliranje izgubi oporo, s tem pa prične kopneti 
tudi pohlep. Neobremenjeni s pohlepom šele lahko spoznamo, da je sreča notranje 
čustveno stanje, ki ni odvisno od dobrin, pač pa od pretakanja ljubezni - iz nas k 
drugim in nazaj. 
  
Zavedanje obilja, ki je inherentno človeku, poznavanje človeške narave, zavedanje 
lastnega poslanstva in smisla življenja - vse to ima dramatičen vpliv na pohlep in 
potrošniške želje. Proces duhovne krepitve in osebnostne rasti je postopen, a ga je 
spričo naprednih programov in novih izkušenj možno močno pospešiti. 
 
Ukinitev denarja prinese osupljivo veliko pozitivnih posledic. Med drugim odpravi 
sedanje suženjstvo kapitalu, ki se ga  sedaj vse močneje zavedamo. Stereotip, da brez 
dela ni mogoče preživeti, je posledica zaslepljenosti z materialnimi dobrinam in slepe 
vere v velikanski pomen denarja, ki se ohranjata in krepita z vcepljanjem potrošniške 
miselnosti in privida pomanjkanja. Ko opustimo denar, se izvijemo iz klešč kapitala, ki 
nam nalaga neznosno težko nevidno (obrestno) breme. To breme se iz dneva v dan veča 
in ga ne bo možno nikoli poplačati. Edina rešitev je, da izkoriščevalski sistem opustimo. 
 
Ko denar izgine, se lahko pojavijo drugi načini za umetno delitev ljudi; na primer 
vrednotenje človeka in s tem vrednotenje njegovega dela. Vsi ljudje se rodijo enaki in 
tudi po smrti so takšni. Ko ustvarjanje dobrin ni več najpomembnejše, tudi ustvarjeni 
obseg dela v enoti časa izgubi pomen, s tem pa tudi različno vrednotenje dela. Vsa dela 
bodo v novem družbenem redu izenačena. Primerjanje del s tem pade. Smetar in 
direktor služita interesom družbe; zakaj bi se ukvarjali s primerjavo učinkovitosti, če 
njuno delo ne prinaša finančnih učinkov? Najpomembnejši je duhovni razvoj 
posameznika in nemogoče je reči, da k temu neko delo prispeva bolj kot drugo. 
Duhovni razvoj družbe je odvisen od duhovnega razvoja posameznikov in ne od količine 
ustvarjenih dobrin. 
 
Sedanja elita, ki zaseda najpomembnejše položaje v družbi, si je pridobila moč in 
privilegije z minulim delom (lastnim ali svojih prednikov). Največja moč, ki se običajno 
odraža v nakopičenem kapitalu, je bila pogosto pridobljena na najbolj nepoštene 
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načine. Ker množenje  kapitala krepi le pohlep, so si njeni člani napravili kaj slabo 
uslugo. Nova družba do takšnih ljudi ne bo nasilna temveč bo le poskrbela, da se njihov 
(tudi zanje pogubni) program ne bo mogel nadaljevati. 
 
Služenje denarja za preživetje ob doseženi ravni civilizacije že dolgo ni več potrebno. Ob 
sedanji ravni tehnologije ter avtomatiziranosti lahko proizvodnjo vseh potrebnih dobrin 
prebivalstva vzdržuje le nekaj odstotkov prebivalstva. V prihodnosti ne bo izgube 
človeške energije zaradi nepotrebnih dejavnosti, običajen delovni čas bo le nekaj ur 
dnevno, zaposlenost bo praktično sto odstotna, vsak pa bo delal le tisto, kar ga veseli.  
 
Izgubo človeške energije in ustvarjalnosti zdaj predstavljajo: vojska in policija ter 
vojaška industrija, banke in finance, zavarovalnice in borze ter vse institucije, ki služijo 
denarju, davčni uradi… Ti sistemi v tretjem tisočletju ne bodo več potrebni. Tako bo 
precejšen del prebivalstva ostal brez sedanjega dela in poklicev. Zato pa bodo vzniknile 
številne nove dejavnosti, ki jih danes še ne poznamo. Veliko več ljudi kot sedaj se bo 
ukvarjalo s turizmom, zemljo in vodo, projekti nacionalnega značaja in takšnimi 
dejavnostmi, ki vzpodbujajo duhovno rast. 
 
Prenovo bodo doživeli tako rekoč vsi sistemi: zdravljenje z medicino, ki slabi zaupanje v 
naše lastne zdravilne moči, proizvodnja energije in njene distribucije, ki sta dediščina 
zastarelega tehnološkega znanja in zastarelih izumov, izobraževanje in znanost, ki sta v 
napredku tragično zastala in napajata neživljenjski šolski sistem...  Nadalje so tu zastareli 
sistem socialne varnosti, pravosodni sistem in sistem kazenskega pregona, transportni 
in prometni sistem, naravnost pogubno vlogo pa imata za nas sedanja politika in 
mediji, ki težita k ohranjanju sedanjega stanja tragičnega nerazumevanja sveta in k 
dušenju napredka. 
 
Marsikdo ob tem pomisli, da se je nemogoče vseh navedenih lotiti naenkrat, saj mu ni 
jasno niti, kako naj bi se spremenili. A naloga je mnogo preprostejša, ko jo vidimo v 
pravi luči. Pri tem je potrebno upoštevati le dve preprosti vodili: vse sisteme je potrebno 
drastično poenostaviti, zasnovati jih je treba tako, da bodo ustrezali poglavitnemu cilju 
– omogočiti svoboden osebnostni in duhovni razvoj vsakomur, pri čemer krepimo 
stik z naravo in medsebojno sožitje. 

 
Nova družbena ureditev - naturalizem 
 
Nobenega dvoma ni: potrebujemo novo družbeno ureditev, ki gradi na enakosti in 
svobodi posameznika ter zavedanju njegove povezanosti z naravo in družbo. 
Kapitalizem je svoje poslanstvo izpolnil. Naučil nas je, kako nevarna je past slepe 
zaverovanosti v denar in moč ter v kako globoke stiske nas lahko potisne pohlep. 
Komunistični/socialistični družbeni sistem je pogorel, ker je ohranil usoden element, ki 
omogoča izkoriščanje človeka po človeku: denar. Novi družbeni sistem - imenujmo ga 
"naturalizem", saj vrača človeka k naravi in svojemu izvoru -  te hibe nima, obenem pa 
gradi na mnogo bolj zrelih,  osveščenih ljudeh, ki so jim vse bolj poznane skrajnosti 
pohlepa in njegov uničujoč vpliv na človeka in družbo.  
 
Ker nova družbena ureditev temelji na enakosti ljudi, je podobna nekdanjemu 
delavskemu samoupravljanju, vendar ima mehanizme za mnogo neposrednejše in 
učinkovitejše upravljanje, obenem pa - zaradi odsotnosti denarja - onemogoča 
okoriščanje s presežnim delom. Srečna družba je lahko le brezrazredna družba, 
družba enakopravnih, ki v sodelovanju najdejo največjo skupno korist in zadovoljstvo. 
Razslojevanje ali obstoj razredov bi neizogibno povzročal medsebojne napetosti in 
konflikte.  
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Nov družbeni sistem odpravlja potrebo po presežnem delu; družba naj ustvarja toliko, 
kot potrebuje (z ustreznimi rezervami) in nič več. Prekomerno kopičenje je nenaraven 
pojav. Ker v družbi brez denarja ni potrebe po polnjenju obrestne jame brez dna, ni nuje 
po nenehni gospodarski rasti, ki vodi v izčrpavanje in uničevanje narave, galopirajoč 
delovni tempo in številne druge neugodne pojave. V novem družbenem sistemu ni 
nikogar, ki bi ostal brez brez dela ali sredstev za preživljanje. Pomanjkanje in revščina 
sta le še slab spomin. 
 
Pojem lastnine v novem družbenem sistemu, naturalizmu, dobi nov pomen. Lastnina 
postane tisto, kar v resnici je: sredstvo za zagotavljanje potrebnih dejavnosti, ki so v 
službi osebnostnega ter duhovnega razvoja, ne pa naložba, dejavnik varnosti, moči, 
ugleda ... Prav pretirano poveličevanje lastnine je družbe pripeljalo v skoraj brezizhodni 
položaj, v katerem se nahajamo.  
 
V naturalizmu bi vsakdo obdržal privatno lastnino, ne bi pa se mogel več z njo 
kakorkoli okoriščati (z dajanjem v najem, preprodajo ali kako drugače), saj brez denarja 
to ni preprosto izvedljivo. Veliki kosi lastnine - tovarne, objekti, stroji in oprema - bi 
postali uporabna sredstva, ki so last naroda. To pa ne pomeni, da bi jih podržavili v 
starem pomenu besede - da bi postali last državnega aparata.  
 
Pojem države v naturalizmu dobi nov pomen, saj zdaj ta ne temelji več na (običajno 
priviligiranih) državnih uradnikih, ki lahko zasledujejo ozke ali zasebne interese. Nova 
država bo mnogo tesneje dihala z narodom, upoštevaje njegove potrebe, želje in 
interese, ne pa interesov kapitala, omejenih političnih grupacij ali skrivnih združenj. Tudi 
korupcije ne bo – na čem le bi temeljila, ko pa ne bo denarja, niti vpliva na druge 
družbene sisteme, na primer na sistem pravične delitve dobrin?  
 
Vsak lastnik kapitalske lastnine (veliko premoženje, tovarne, podjetja) bo postavljen 
pred svobodno odločitev. Lahko jo bo obdržal v svoji lasti in ohranil skrb za njeno 
vzdrževanje in gospodarjenje z njo (vendar mu ne bo prinašala nikakršnih finančnih 
učinkov), ali pa jo bo prenesel na skupnost, s čimer bo postala družbena skrb. Večina 
kapitala bo tako brez prisile, prostovoljno prešla v upravljanje tistim, ki bodo z njeno 
uporabo opravljali družbeno koristno delo.  
 
Pretok dobrin in blaga med posameznimi družbenimi subjekti in pravnimi osebami bo 
potekal po načelu: družbi daj, kar ustvariš in kar ta potrebuje, od nje pa dobiš, kar 
potrebuješ zase in za opravljanje svojega dela. Motiv izkoriščanja drugih zaradi 
zagotovitve lastne (finančne ali drugačne) varnosti bo preteklost, saj bo novi sistem 
zagotavljal mnogo večjo socialno varnost in zadovoljstvo. Po starem razmišljujoči 
lastniki podjetij bodo ob spoznanju, da stare metode in medsebojni odnosi ne obrodijo 
več pričakovanih sadov, dobrovoljno pristajali na novo ureditev. Vsak se bo vprašal, 
zakaj bi si ustvarjal težave s kopičenjem, ko pa mu je varnost v vsakem primeru 
zagotovljena. 
 
Dobiček, profit v tovarnah in podjetjih bo zamenjal interes za dobrobit in napredek 
skupnosti, kar bo doseženo ob osebnem zadovoljstvu posameznikov nad delom, ki 
vodi v njihovo duhovno rast. Bremen kreditov, ki odžirajo velik del ustvarjalnih sil 
delavcev, ne bo več. Nova država bo (tudi z uvozom vsega potrebnega) podprla vse tiste 
dejavnosti, ki bodo v interesu napredka in blaginje prebivalstva. Ustanavljala bo nova 
podjetja, omogočala kakovostno prenovo starih in zagotavljala zagonski kapital in 
podporo vsem družbeno koristnim dejavnostim. Posameznik se s kapitalom ne bo 
ukvarjal, to bo skrb narodnih institucij, ki bodo imele eno sam cilj: zadostiti vsem 
potrebam prebivalstva. 
 
Glede na to, da bo menjava blaga z zunanjim svetom še naprej aktualna, bo pri 
trgovanju s tujino še vedno upoštevana tržna vrednost, izražena v evrih. Država bo še 
naprej poravnavala svoje dogovorjene mednarodne obveznosti z denarjem, ki ga bo 
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zaslužila z izvozom zelo konkurenčnega in tržno zanimivega blaga (vrhunski kmetijski 
izdelki, izdelki prenovljene lesne industrije...), turizmom in storitvami (več o tem v 
nadaljevanju).  
 
Davki, takse, pristojbine ter vse vrste odhodkov bodo le še neprijeten spomin na čase, 
ko je bil človek še suženj denarja. 
 
 
Lastnina 
 
Kot omenjeno bo privatna lastnina ostala v lasti posameznikov, vendar z njo (brez 
denarja) ne bo mogoče trgovati. Sedanjo miselnost, ko nenehno vrednotimo, 
presojamo, tehtamo in računamo, bo zamenjal mnogo preprostejši odnos do stvari: kar 
potrebujem, dobim, česar ne potrebujem, vrnem oskrbnemu centru, v narodovo 
"kaščo". Koliko je vredno blago, ki ga predajam in koliko tisto, ki ga prejemam, ne bo več 
pomembno.  
 
Vsak bo razumel preprosta dejstva, ki so nam danes precej tuja: Lastništvo človeka 
zasužnji in terja del njegove življenjske energije, od tega pa ni nobene resnične koristi. 
Ni pomembno, da je tisto, kar uporabljam, moje; zadošča mi, da mi je na razpolago 
takrat, ko ga potrebujem. Tako sem tudi razbremenjen investicije, skrbi za 
vzdrževanje, strahu pred propadanjem ali krajo… Kaj mi bo lasten vikend ob morju, ko 
pa so mi na voljo brezplačne turistične usluge... 
 
Sistem bo vzpodbujal kroženje dobrin (česar ne potrebuješ, vrni v oskrbni sistem - kar 
bo zmanjšalo rast smetišč), pri oskrbi z novimi sredstvi pa bo veljalo, da je treba 
zagotavljati kakovostno blago in dobrine, ki imajo daljšo življenjsko dobo in čim 
manjšo energijsko porabo. Reciklaži in obnovi ter oplemenitenju aparatov, sredstev in 
naprav bo posvečena velika skrb. 
 
Vsa menjava premičnega in nepremičnega premoženja bo potekala preko blagovnih 
fondov narodove "kašče". Česar se boš želel znebiti, boš posredoval v pripadajoč 
blagovni fond, kar boš želel dobiti, boš dobil iz ustreznega fonda. Pri dodeljevanju dobrin 
bodo strogo upoštevana načela pravičnosti, etike in solidarnosti. Še vedno se bo za 
menjavo blaga za blago možno dogovarjati neposredno, z osebnimi dogovori, vendar 
brez denarja.  
 
 
Državni organi in uprava 
 
Strukture predstavniških teles, zakonodajnih teles, parlamenta in vlade bodo 
podobne današnjim, s potrebnimi korekturami zaradi uvedbe preprostejšega in 
učinkovitejšega dela, neposrednejšega odločanja (elektronsko glasovanje) in precej 
spremenjenih razmer zaradi ukinitve denarja. Vse funkcije bodo ministri in vsi drugi 
državni uradniki opravljali brezplačno, zato bodo položaje zasedali takšni, ki jih bodo 
vodili nesebični nagibi. Korupcija bo stvar zgodovine. 
 
O vseh pomembnejših stvareh se bodo državljani opredelili preko elektronskega 
komuniciranja in svetovnega spleta. Manipulacije ne bodo smiselne, saj si z njimi nihče 
ne bo mogel pridobiti osebne koristi. Vsaka družina bo imela brezplačen dostop do spleta 
in vse potrebno za zagotovitev različnih elektronskih storitev (informiranje, ogled in 
naročanje dobrin, glasovanje, volitve…) na daljavo, vsak državljan pa svoj varnostni 
certifikat. 
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V državna telesa bodo izvoljeni ljudje na osnovi izkazanih rezultatov in ugleda. Javnost 
bo obveščena o predlogih in dosežkih posameznih uradnikov, kar bo pripomoglo k 
ustvarjanju podobe o kakovosti dela posameznikov. 
 
Strankarski sistem ne bo več aktualen. Vsaka stranka zasleduje parcialne, ozke 
interese, v interesu naroda pa je, da se problemi rešujejo celovito. Namesto strank bodo 
nastali idejni centri državljanov za različna področja življenja, ki bodo snovali rešitve, 
katere bodo dodelala in uresničevala ministrstva. Ustanovljen bo "svet modrih", 
sestavljen iz sposobnih in visoko etičnih državljanov z velikim ugledom, ki bodo presojali 
pomembna vprašanja. Vlada bo imela zato manj dela kot v sedanjem sistemu, državljani 
pa bodo bolje obveščeni in vključeni v prizadevanja za skupno dobro.  
 

Demografska zgodba 
 
Obravnavani projekt je odlična rešitev demografskega problema Slovenije, za katerega 
danes ne poznamo leka. Z uresničitvijo projekta, ki ga opisujemo, z zagotovitvijo pogojev 
za življenje v miru, ljubezni in blagostanju, bo v slovenskem narodu zavel doslej 
nedosegljiv optimizem, ki bo med drugim povzročil drastično povečanje natalitete. 
Mladi in malo manj mladi bodi znova verjeli v svetlo prihodnost in temu ustrezno 
korigirali svoje načrte, brez bojazni, da se finančno ali kako drugače ne bo izšlo. 
 
A to še ni vse. Slovenija bo - še preden se pokažejo zakasneli vplivi povečane natalitete - 
s svojim zgledom pritegnila številne napredne ljudi iz bližnjih in daljnih držav, ki si bodo 
želeli pridobiti naše državljanstvo in postati člani naše perspektivne družbe. Seveda bodo 
tudi begunci pri nas videli obljubljeno deželo. A s primerno postavljenimi kriteriji bo 
Slovenija najprej povabila medse vse tiste, ki bodo lahko prispevali k tistemu, kar pri 
izgradnji nove družbe najbolj potrebujemo: znanje in kapital. Seveda bodo vsi prišleki s 
svojimi dejanji v določenem obdobju morali dokazati svojo privrženost idejam nove 
družbe in slovenskemu narodu. Tako bo nevarnost preplavitve dežele s tujci obvladana.  
 
Slovenija bo tako postala cvetoča, obetavna družba, v kateri je prisoten opazen učinek 
pomlajevanja prebivalstva. To so vzpodbudne novice za vsak starajoč narod.  
 

Delo in socialna varnost 
 
Vsak državljan se bo zavedal, da je blaginja naroda odvisna tudi od njegovega prispevka 
k njej in se bo temu primerno ravnal. Tako se bo vprašal, s katerimi svojimi 
sposobnostmi lahko najbolje služi narodu. Gotovo je to delo, ki mu je pri srcu. Izbrano 
delo bo vsak opravljal z veseljem, brez prisile in stresa, v lastno zadovoljstvo in 
zadovoljstvo drugih, kar se bo odražalo v kakovosti dela. Pomoč pri iskanju ustrezne 
zaposlitve in del, ki so v prid osebnostnega in duhovnega razvoja državljanov, 
bodo poskrbele ustrezne agencije, ki bodo igrale še mnogo pomembnejšo vlogo kot sedaj 
Zavod za zaposlovanje.  
 
Za opravljeno delo nihče ne bo prejemal plače, pač pa bodo zabeleženi njegovi delovni 
uspehi. Vrednost urne postavke za vsa dela bo enaka. V normalnem delovnem času 
nakopičeno delo bo predstavljalo temeljni delovni fond - določeno število delovnih enot 
(1 enota = 1 ura dela), ki bodo predstavljale vrednost opravljenega dela posameznega 
državljana.  
 
Delo politikom, menagerjem in drugim vodjem ne bo več prinašalo zaslužkov, ne bo tudi 
možnosti za okoriščanje s položajem, vodenja politike v korist posameznikov in 
odtujevanja dobrin ali sredstev iz podjetij.   
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Pokojnine in socialni prispevki bodo stvar zgodovine. Od rojstva do smrti bo 
vsakemu državljanu zagotovljena brezplačna oskrba vseh njegovih realnih potreb, torej 
skrb za zagotovitev vsega, kar potrebuje za solidno življenje in delo. Boljše socialne 
varnosti si ni mogoče izmisliti. Medsebojna solidarnost in pripravljenost za sodelovanje 
se bo kazala na vsakem koraku. Nesreča enega bo nesreča vseh, sreča enega pa sreča 
celotne družbe. Revščina bo le še slab spomin. 

 
Gospodarstvo in ekonomija 
 

John Stewart Mill je že leta 1848 pisal, da bo na neki točki razvoja ekonomija prišla do 
ničte rasti. Ne bomo več povečevali izkoriščanja naravnih virov, sledili visoki rasti 
kapitalskih donosov, ampak bomo šli v recikliranje, v proizvodnjo kakovostnejših 
izdelkov in v servisiranje, tako da bomo proizvedli le toliko, kolikor narava lahko obnovi. 
Na planetu ima filozofijo neomejene rasti samo rakavo tkivo. 
 
Ekonomija za tretje tisočletje bo zasnovana na naravnih virih (resource-based 
economy) in ne na denarju. Pri tem bo prisotno zavedanje, da so vsi naravni viri sveta 
dediščina vsega človeštva. To pomeni, da preskrba z dobrinami v nobenem pogledu ni 
odvisna od denarja temveč le od razpoložljivih virov (naravnih, človeških in drugih). 
Takšna ekonomija je prosta bremen obresti in finančnih in fiskalnih zlorab. Pot od 
surovine do blaga se tukaj lahko močno skrajša, saj ni trgovanja s surovinami in 
preprodaj, obsežnega transporta in skladiščenja itd; blago gre neposredno tja, kjer je 
potrebno.  
 
V obravnavanem projektu bomo ekonomijo utemeljili na lastnih virih (torej virih 
Slovenije), med katere sodi tudi turistična privlačnost kot vir ponudbe, izumiteljski 
potencial, sposobnosti prebivalstva itd. Temeljni cilj je samooskrba - čim večji del blaga 
in vseh potrebnih potrebščin in sredstev za preskrbo prebivalstva si bo gospodarstvo 
prizadevalo zagotoviti v okviru lastnega gospodarstva in iz lastnih virov.  
 
Prišlo bo do preverjanja vseh poslovnih sistemov, ki se bodo utemeljili na najsodobnejši, 
ekološko neoporečni tehnologiji ter načelih nove družbe. Upoštevana bodo vsa načela 
naprednega trajnostnega razvoja. 
 
V ekonomskem smislu bo novi gospodarski sistem navzven še vedno popolnoma 
enakopravno sodeloval in trgoval z ostalim svetom in bo z njim v vseh pogledih ostal 
združljiv, navznoter pa bodo vpeljane napredne rešitve nove družbene ureditve, ob 
katerih bodo državljani povsem drugače zadihali. Trgovanje z zunanjim svetom bo še 
vedno potekalo z denarjem, katerega tok bo upravljala Centralna finančna institucija 
(Narodna banka), navznoter pa ne bo v uporabi, saj se blago ne bo prodajalo, temveč 
razdeljevalo po načelih pravične delitve, v skladu z danimi možnostni, realnimi potrebami 
in delitvenimi kriteriji. 
 
Spričo velikega priliva denarja - prihodki države (kot je razvidno v nadaljevanju) bodo 
bistveno višji kot sedaj - bo financiranje vseh potreb neproblematično. 
 
Določen del blaga, ki ga ne moremo proizvajati doma, bomo seveda uvažali. Nakup 
uvoženega blaga bomo financirali iz različnih finančnih fondov Narodne banke 
(finančnega dela kašče), v katere se bodo stekali vsi prihodki podjetij in države kot 
celote. Iz teh fondov bodo podjetja, tovarne ter vse dejavnosti dobile sredstva za 
financiranje vsega blaga, surovin in opreme iz uvoza. Ti fondi bodo tudi vir sredstev za 
obnovo, nadomeščanje (amortizacijsko vzdrževanje) in širitev kapacitet, ter redno 
vzdrževanje, skratka za vse, kar je vezano na zagotavljanje opreme iz uvoza.  
 



 13 

Zagotovitev domače opreme, surovin in blaga oskrbnim centrom bo potekala po najkrajši 
poti, brez vmesnih posrednikov. Tovarne in podjetja bodo blago brezplačno oddajale 
oskrbnim centrom, pri izvozu pa bo zasluženi denar polnil državne fonde.  
 
Vse premično in nepremično premoženje naroda oziroma prebivalstva bo evidentirano v 
Centralnem registru dobrin v različnih fondih nacionalne "kašče". Fondi bodo različnih 
vrst (fond nepremičnin, fond podjetij, fond vozil...); v nepremičninskem fondu bodo na 
primer zbrana vsa zemljišča. Vsak fond bo imel variabilni del, v katerem se bodo 
nahajala prosta sredstva za menjavo (na primer prosta stanovanja ali vozila). Pregled 
prostih kapacitet bo tako na voljo vedno in v celoti. Vzpodbujano bo kroženje 
obstoječih sredstev in opreme ter s tem racionalna izraba le teh. Ke ne bo nakupa in 
ne prodaje sredstev bo šlo torej za nekakšno brezplačno izposojo, razen v primeru, ko se 
ta iztrošijo. To pa ne pomeni, da se bo do sredstev izoblikoval nevesten in malomaren 
odnos. 
 
Za ekonomijo ne bodo več najpomembnejša podjetja (saj država iz njih ne bo črpala 
davkov), pač pa zagotovitev samooskrbe v okviru države in osebnostni razvoj 
državljanov. Če bo kako podjetje propadlo, se bo uvrstilo v fond neaktivnih podjetij, od 
koder ga bo obudil kdo, ki bo izkazal takšen interes. Podjetja bodo postala sredstva za 
združevanje dela in ustvarjanje odnosov, ki najbolj prispevajo k dobrobiti družbe in 
duhovni rasti državljanov. Največja dobrina - tudi v podjetju - bo zares postal človek.  
 
Nepremičnin, zemljišč v Sloveniji v lasti naših državljanov ne bo možno prodati tujcem. 
Možna bo le menjava znotraj države. Razlika med lastnim zemljiščem ali "najetim" 
zemljiščem od države (brez plačevanja najemnine) bo tako rekoč nepomembna. 
Zemljišče ali hiša ne bo več pomenila dobre naložbe ali varnosti pač pa bo temeljna 
dobrina; za njeno vzdrževanje bo poskrbela država. 
 

Oskrba z energijo 
 
Prepričanje, da ni mogoče ustvariti naprav, katerih izkoristek je večji od 100%, so nam 
vcepili s širjenjem napačnih informacij v znanstvenih krogih (npr. zakon o entropiji - 
drugi zakon termodinamike). A to ne drži. Takšne naprave je sestavil že Nikola Tesla. 
Danes govorimo o napravah na prosto energijo ("zero point energy"). Te energijo 
črpajo z eterične ravni.  
 
Obstaja vrsta izumov, ki izkoriščajo prosto energijo. Nahajajo se v trezorjih naftnih 
družb. Ti izumi so bili umaknjeni na varno, da se ohranja na svetu stiska in odvisnost od 
naftnih derivatov. A različni raziskovalni centri povsod po svetu so že zelo blizu rešitvam, 
ki lahko energetsko krizo rešijo čez noč. Obstajajo izumi za elektrolizo vode (ko voda 
doseže lastno resonantno frekvenco) skoraj brez vložene energije, zato so avtomobili na 
vodo zelo blizu realnosti. Vsak bi doma lahko imel stroj na prosto energijo, ki bi 
zagotovil vso potrebno električno energijo, tudi za ogrevanje. Nobenega bencina, nafte, 
kurilnega olja in onesnaževanja več! 
 
Brezplačna energija pomeni konec suženjstva in tlake kapitalu. Danes porabimo velik 
del zaslužka prav za plačilo energije. Naprave za proizvodnjo brezplačne energije so 
trden temelj, na katerem bo gradila nova, svobodna družba. Ti izumi bodo predani 
vsemu svetu in bodo last vsega človeštva. Razvoju naprav za oskrbo s ceneno ali 
brezplačno energijo bomo namenili osrednjo pozornost.  
 
Ob tem bomo izvajali tudi druge energetske programe. Vzpodbudili bomo prenovo 
obstoječih naselij, stanovanj in hiš v smislu boljše toplotne izolacijo objektov, lastne 
oskrbo s toploto in energijo ter dvig kakovosti bivalne ravni državljanov. Izkoristili bomo 
obstoječe termalne vire, lokalne klimatske in okoljske posebnosti in druge okoliščine, ki 
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omogočajo prihranke ob tesnejšem sožitju z naravo. Z večanjem števila varčnih hiš se bo 
obremenitev obstoječih energetskih objektov in narave zmanjšala. Zgolj na tem področju 
se bo odprlo veliko delovnih mest.  
 
Tako bomo močno zmanjšali potrebo po delovni migraciji prebivalstva in zmanjšali 
obseg prometne problematike. 
 

Zdrava voda - temelj zdravja 
 
Problem oskrbe s pitno vodo je prav na vrhu lestvice najbolj perečih svetovnih 
problemov. Tudi pri nas stanje ni razveseljivo spričo številnih storjenih napak v 
preteklosti. Zaradi napačnih posegov v naravo je prišlo o katastrof (poplav in zemeljskih 
plazov), ki niso majhen problem. Vprašanje vodne varnosti je vprašanje nacionalne 
varnosti. Ta je bolj kot od vojske odvisna od pitne vode, rodnosti prsti in genskih virov.  
 
Lotili se bomo hidrorežima pokrajin in uredili vodotoke. Poskrbeli bomo za zmanjševanje 
in postopno odpravo (nevtralizacijo) vseh odplak, ki onesnažujejo zemljo in vodne 
vire. Restavrirali bomo mokrišča in poskrbeli za ustrezno ureditev zemljišč in brežin. 
Danes je polovica naših rek na meji onesnaženosti, četrtina je onesnaženih, četrtina pa 
zelo onesnaženih. Naš cilj bo, da to stanje temeljito izboljšamo in pri rekah, ki izvirajo pri 
nas, onesnaženje odpravimo.  
 
Z brezplačno energijo noben cilj ni več neuresničljiv. Tudi čista pitna voda je mnogo laže 
dosegljiva - onesnaženo ali slano vodo je mogoče z destilacijo in oplemenitenjem 
spremeniti v kvalitetno pitno vodo. Postavili si bomo cilj, da Slovenija postane Svetovni 
center za oskrbo sveta s čisto, pitno vodo, ter svetu ponudi  tehnologijo za čiščenje 
odpadne ali slane vode, s katero bodo svoje lokalne oporečne vodne vire spremenili v 
neoporečne. Ta tehnologija ima v svetu zelo obetavno prihodnost. Kar danes predstavlja 
Švica na področju financ, bo Slovenija v pogledu zagotovitve kakovostne vode. Naša 
dežela ne bo privlačna le zaradi naravnih lepot, temveč tudi zaradi čistosti narave in vode 
ter tehnologije, s katero to dosežemo.  
 
Opustili bomo vodo iz plastenk in se vrnili k pitju vode iz pipe. Za liter vode v plastenki 
se zlije mimo pet litrov, porabi četrt litra nafte, nato pa plastenka konča na deponiji. Iz 
plastenke se izločajo v vodo še nevarne kemikalije, ki so hormonski motilci. To ne more 
biti več sprejemljivo.   

 
Oskrba z življenjskimi dobrinami 
 
Vse potrebno za življenje in delo bodo državljani prejeli v oskrbnih centrih, ki bodo 
enakomerno razporejeni po vsej državi. Oskrbni (sedaj trgovski) centri bodo delovali 
podobno kot sedaj, le brez denarja. Zahtevnejše vrste blaga (aparate, stroje) bodo 
državljani po predhodnem elektronskem ogledu lahko naročili preko spleta. Vse blago bo 
na policah brezplačno, financiranje tujega blaga  iz uvoza pa bo krila ustrezna 
agencija Centralne finančne institucije. Raven povprečnega nivoja standarda prebivalstva 
ne bo vrhunska, vendar precej nad sedanjim nivojem. 
 
Ustrezna agencija bo v začetni fazi projekta ugotovila, kakšno blago je smiselno 
zagotoviti državljanom. Širok repertoar blaga po zelo različnih cenah namreč ne bo več 
potreben. Ker bo vsakdo s police raje vzel kakovosten izdelek namesto nekakovost-
nega, bo nekakovostno blago postalo nepotrebno. Obenem pa se bo življenjska doba 
posameznih aparatov, sredstev in pripomočkov povečala, odpad bo manjši, obratni cikel 
izdelkov se bo podaljšal. 
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Postavljeni bodo določeni standardi za oskrbljenost posameznika in družine. Vsaki 
družini bo pripadalo primerno stanovanje po lastni izbiri in v skladu z možnostmi ob 
evidentiranju stanovanjskega problema. Vsaki družini bodo pripadala tudi primerna 
prevozna sredstva, odvisno od narave dela, lokalnih posebnosti, lokalne razvitosti 
transportnega sistema itd. Ob poteku amortizacijske dobe bo sredstvo zamenjano za 
novo. Možno bo prosto razpolaganje s temi sredstvi, vključno z menjavami. 
 
Kdor bo potreboval kako opremo večje vrednosti, ki ne bo na voljo v oskrbnih centrih, se 
bo za dobavo le-te dogovoril na ustrezni agenciji ustreznega investicijskega fonda, z 
ustrezno utemeljitvijo in dokumentacijo seveda. Vsak zahtevek bo ustrezno obravnavan. 
Če bo šlo za luksuzne dobrine v okviru osebnih potreb (npr. luksuzni avtomobili 
visokega cenovnega razreda), si bodo državljani to še vedno lahko privoščili, vendar se 
bodo morali obvezati, da večjo vrednost avtomobila kompenzirajo z daljšim 
delovnikom za določeno obdobje ali na kak drug primeren način. 
  
Sprva se bodo nakupovalni apetiti sloja (sedaj) revnejših prebivalcev odrazili v večjem 
odjemu blaga, posebno dražjega, a ker bo to ponekod pomenilo vpeljavo čakalnih vrst, 
se bodo nerealni apetiti kmalu polegli in potrošnja se bo ustalila na razumni ravni. 
Vsakdo bo prej ali slej spoznal, da ne more gledati dveh televizorjev hkrati in pojesti 
dvakrat več hrane brez neugodnih posledic. S prevzgojo zastarele miselnosti 
pomanjkanja, ki se bo izvajala z različnimi programi, se bo izoblikoval razumen odnos 
do dobrin. Pri novih generacijah teh težav ne bo. 
 
Evidenca nad prejetimi dobrinami posameznega državljana se bo gradila ob 
identifikaciji z osebnim dokumentom (kartico). S tem bo preprečena tudi zloraba 
sistema tujcem.  
 
Sedaj razvejan trgovski sistem se bo na račun kakovostnejšega blaga in dobrin z daljšo 
življenjsko dobo lahko poenostavil in skrčil. Pojavili se bodo centri, v katerih bodo 
državljani sodelovali pri načrtovanju boljših, ustreznejših in naravi prijaznejših izdelkov. 
Proizvodnja se bo prilagajala potrebam in ne obratno.  
 
 
Finančni sistem 
 
Banke ne bodo več potrebne, finančnih transakcij za državljane in kreditov ne bo več. 
Prebivalstvo bo razbremenjeno manipulacij z denarjem. Za vse posle v zvezi z denarjem 
bo skrbela Centralna finančna institucija (Narodna banka), v kateri bo sistem 
onemogočal zlorabe (dvokrožni sistem); raven nadzora bo v njej zelo visoka, s pogosto 
menjavo uradnikov itd. 
 
Denar bo potreben le še pri trgovanju z zunanjim svetom, kar bo skrb Narodne banke, 
ki bo upravljala z denarnim tokom, in za potovanja v tujino. Vse stroške v tujini bo 
poravnavala posebna nacionalna agencija, v skladu z naravo poti, dolžino trajanja itd.  
 
Tudi zavarovalnice bodo v pogojih brezplačnega dostopa do blaga izgubile pomen.  
 
Stara dolžniška razmerja in pogodbene obveznosti državljanov (npr. dolgove) bo 
obravnavala posebna agencija Narodne banke in poiskala rešitve za poplačilo ali 
kompenzacijo. 
 
Denarne prihranke, pa tudi premoženje bodo državljani lahko podarili državi in pomagali 
k hitrejši izgradnji novega sistema, lahko pa se bodo odločili, da ga uporabijo za lasten 
namen za nakupe v tujini oz. za uvoženo blago. Dobrotniki bodo deležni javne pohvale 
in priznanja, lahko tudi določenih ugodnosti. Ker bodo še tako velike denarne zaloge 
državljanov prej ali slej pošle, novega denarja pa ne bo, bo stari sistem polagoma 
ugasnil. 
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Kazensko pravo, pravosodje in zakonodaja 
 
Kriminal in prostitucija, pranje denarja, preprodaja droge – vse to bo v deželi brez 
denarja postalo nesmiselno. Zato se bo število prekrškov in kazenskih deliktov drastično 
zmanjšalo. Nihče si ne bo želel pridobiti kake nove finančne ali gmotne koristi na račun 
sodržavljanov, če lahko željeno dobi brez kraje.  
 
Ukinjeni bodo vsi zapori, kaznovanje bo zamenjala prevzgoja in usmerjanje v družbeno 
koristno delo, brez omejevanja svobode. Sodišča se bodo postopoma spremenila v 
agencije za mediacijo in zavode za socialno delo, kajti pravdanje bo v deželi brez 
denarja, v kateri je do vsega moč priti brez napora, postalo nesmiselno. 
 
Zakonodaja se bo v deželi, kjer je dovolj za vse, močno poenostavila. Zakoni so 
namreč postavljeni zaradi nadzora dostopa do dobrin v sistemu, kjer vlada pomanjkanje. 
V deželi obilja nadzor ni potreben. V ekonomiji, temelječi na virih, socialna odgovornost 
ne temelji na prisili ali grožnjah. 
 
Zakonodaja se bo skrčila na naravni zakon in preprosto načelo: ne stori drugemu 
ničesar, kar ne želiš, da bi bilo storjeno tebi. 
 
 
Kmetijstvo 
 
Svetovna prehranska industrija je v krizi - globalni prehranski sistem razpada. Že 44 
držav je prepovedalo izvoz hrane. Zaradi negospodarnega in škodljivega ravnanja pri 
intenzivnem kmetijstvu je vsepovsod čutiti posledice. Treba se je vrniti k simbiotskemu 
kmetovanju in naravnim metodam, ki so delovale tisočletja. Tudi tu bi Slovenija lahko 
bila svetel zgled, vreden posnemanja. 
 
Slovenija zdaj uvaža dve tretjini hrane. V nekaj letih bo po tem načrtu postala 
prehransko neodvisna. Ukinili bomo intenzivno kmetijstvo in prešli na manjše, 
samozadostne kmetijske obrate in kmetije, ki omogočajo neprimerno boljšo 
harmonijo z naravo - sonaravno ekološko kmetijstvo.  
 
Osrednja pozornost bo torej posvečena sonaravnemu kmetijstvu (že zdaj imamo nekaj 
tisoč takih kmetij) in pridelavi biološke, neoporečne, kakovostne hrane brez oporečnih 
umetnih gnojil in drugih kemičnih sredstev (herbicidov, pesticidov, fungicidov). Tako 
bomo privarčevali tudi veliko energije. Danes moramo vložiti 10 kcal energije, da dobimo 
1 kcal hrane. Tako bomo pridobili tudi na tisoče novih delovnih mest.   
 
Slovenijo bomo razglasili za biotski park Evrope. Ogradili bomo tehnosfero človeka, ne 
pa parke. Skrbeli bomo za biotsko raznovrstnost in za kultiviranje prsti. V svetu so 
ogromne površine s kmetijstvom uničene zemlje, ki je mrtva in nerodovitna. Izvažali 
bomo živo prst, ki bo mrtva polja znova oživila. Oživljanje neplodnega sveta, na primer 
v severni Evropi, bo tudi dober posel. 
 
Prepovedali bomo vse gensko spremenjene organizme. Preusmerili se bomo k 
metodam kultivacije zemlje, ki se zdaj uporabljajo v ekološko neoporečnem, sonaravnem 
kmetijstvu. 
 
Izkoristili bomo sedaj zanemarjene, neizkoriščene ali propadajoče površine, ki jih 
bomo s kultiviranjem spremenili v polja, vrtove ali pašnike. V skladu kmetijskih zemljišč 
imamo zdaj ogromne količine zemlje (več kot pol milijona hektarov), ki stoji. 
 
Zasledovali bomo cilj, da se po pridelavi visoko kakovostne, ekološko neoporečne in 
polnovredne hrane uvrstimo v sam svetovni vrh (kakovostno, ne količinsko), si s tem 
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zagotovimo ugled ter osvojimo (manjša) tuja tržišča.  
 
Veliko pozornost bomo posvetili pridelavi in uporabi industrijske konoplje, kulture, ki 
skriva v sebi doslej neslutene možnosti. 
Zopet bomo postavili na noge lesno industrijo. Lesa ne bomo izvažali kot surovino 
temveč v vrhunskem pohištvu, ki bo zaslovelo po svetu po izvirnosti in kakovosti. 
 
Vzpodbujali bomo zmanjševanje deleža živalske hrane in priporočali vegetarijanstvo, 
kar omogoča bistveno večji izkoristek pridelovalnih površin, mnogo manjše 
onesnaževanje okolja, zmanjšanje škodljivih emisij, obenem pa prispevali k boljšemu 
zdravju. 
 
Pripravili se bomo na postopno ohlajevanje (in ne segrevanje!) klime in izbor poljščin in 
rastlin prilagajali novim klimatskim razmeram. 

 
Turizem 
 
Z okrepljeno skrbjo za naravo, naravno in kulturno dediščino, kakovostnimi programi 
rekreacije, zdraviliškim turizmom, bogato in pestro kulturno dejavnostjo, programi 
duhovne prenove in pomoči itd. bomo tudi v turizmu napravili velik korak naprej. 
Prihodki od turizma in mejnih taks bodo predstavljali velik priliv v našo državno blagajno. 
 
Glede na šibko razvitost turizma pri nas imamo ogromne rezerve, ki jih bomo izkoristili. 
Izkupiček od turizma bomo za nekajkrat povečali. Vendar pa ne bomo razvijali 
"industrijskega turizma", temveč bomo uvajali le programe, pri katerih narava ne bo 
utrpela znatne škode. Poleg klasične bomo nudili tudi zanimivo, nenavadno ponudbo 
(ekovasi, bivanje in sodelovanje na eko-kmetijah, učenje sonaravnega vrtnarjenja in 
kmetovanja, pa tudi rafting, kanjoning, letenje s padali...). Zavihteli se bomo v sam vrh 
svetovnega turizma in postali turistična meka, zgled drugim.  
 
 
Promet 
 
Država si bo postavila cilj v razumnem času preiti s fosilnih goriv na druge energetske 
vire, tudi v prometu. Vsa vozila bomo v najkrajšem času zamenjali z zelo varčnimi ali 
hibridnimi (električna z akumulatorji niso prava rešitev), predvsem pa z vozili na prosto 
energijo (glej Oskrba z energijo). Razvoju in vpeljavi zelo varčnih, varnih in ekološko 
neoporečnih vozil bo posvečena posebna pozornost. 
 
Prometni sistem bomo posodobili, brez občutnejše krepitve prometnega omrežja, saj 
se bo zaradi zmanjšanja števila prevozov obremenjenost prometnih površin zmanjšala. K 
temu bo pripomogla velika prožnost delovnega časa in krajši obvezni delovnik, zato se bo 
promet enakomerneje razporedil preko dneva. Veliko število dejavnosti bomo vršili od 
doma preko dobrih komunikacij. 

 
Zdravstvo 
 
V zahodnem svetu je delež zdravstvenih storitev med bruto stroški države že okoli 15 
odstotkov, to je trikratni porast v zadnjih 30 letih. Vse več ljudi ne more več živeti brez 
medicinske pomoči, to pa je cilj, h kateremu si farmacevtska industrija že desetletja 
prizadeva. Bolni ljudje so odličen vir zaslužka.  
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Tu je potreben korenit zasuk. Prenovili bomo zdravstveni sistem tako, da bomo skrb za 
zdravje vrnili tistim, ki so zanj zares odgovorni - državljanom samim. Naučili jih bomo, 
da bodo za zdravje znali poskrbeti sami. Obseg obolevanja se bo tako močno zmanjšal, 
veliko zaslug pri tem pa bo imelo tudi dejstvo, da bo delovni čas mnogo krajši.  
 
Stresno delo bo glede na to, da bo svoje delo vsak opravljal z veseljem, organizacija 
dela pa bo močno izboljšana, izginilo. Ker pehanja za zaslužkom, neizprosne konkurence 
in nerazumnih rokov ne bo več, se bo raven zdravja prebivalstva drastično izboljšala. 
Otroci se bodo že v šoli naučili skrbeti za svojo telesno in duhovno zdravje. Glavna skrb 
zdravstva bo tako postala zdravstvena preventiva.  
 
Zdravstvo in medicino bomo prenovili tako, da bomo zdravili vzroke bolezni in ne 
njenih simptomov, pri čemer bomo uporabljali naravne metode zdravljenja. Uporabili 
bomo najboljše iz klasične in komplementarne medicine in zdravilstva ter vpeljali 
učinkovite metode zdravljenja, ki so bile zaradi cenenosti in preprostosti odrinjene in 
pozabljene.  
 
Ukinili bomo obvezno cepljenje, ki bi postalo stvar osebne izbire. Prebivalstvo bo 
natančno poučeno o nevarnostih cepljenja. 
 
Zdravstveni sistem bo bdel nad biološko in kemično varnostjo hrane, saj ta danes 
najbolj ogroža človeka. 

  
Znanost, izobraževanje, šolstvo 
  
Znanstvene institucije se bodo lotile raziskav, ki doslej niso bile aktualne, ker niso bile 
dobičkonosne. Posebno intenzivno se bodo lotile raziskav proste energije in naprav za 
njeno proizvodnjo, ter sodobnih materialov. Odprli bomo novo področje raziskav - 
raziskovanje zavesti in njenih pojavov.  
 
Znanost  se bo usmerila k človeku in naravi in se bogatila ob preučevanju naravnih 
čudes ter poiskala načine za izboljšanje sožitja z njo. Sedanji pristop, ko znanost usmerja 
ljudi na omejena področja bi spremenili: ljudje bodo usmerjali znanost v smeri, ki ustreza 
dolgoročnim interesom družbe. 
 
Izobraževanje bo doživelo korenito prenovo, saj bo poskrbljeno za to, da se ljudem 
ponudi tisto znanje, ki ga potrebujejo za uresničevanje in izražanje njihovih 
potencialov in ne za določene poklice, kot je praksa sedaj. Takšno izobraževanje bo 
mnogo bolj individualno, po meri posameznika. 
  
V šolstvu bo uveden nov način vzgajanja in učenja: v ospredju bo razvijanje otrokovih 
darov namesto vsiljevanja splošnega znanja in informacij. Šola bo resnično usposabljala 
otroka za življenje, ga učila razmišljati v skladu s pravimi vrednotami, spoznavati samega 
sebe in družbo skozi lastno notranje izkustvo.  
 
Prenovljeni šolski programi bodo prinesli zavedanje odločilnega pomena odnosov in 
sledenja pravim idealom, prinašali bodo znanje o skrbi za zdravje in notranjo harmonijo, 
krepili bodo etiko in moralo ter omogočali svoboden razvoj posameznika.  
 
Vse znanje bo last vseh, na razpolago vsem in vsakomur, ki bi ga potreboval. 
Okoriščanje s patenti ne bo mogoče. 
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Vojska in policija 
 
Glede na to, da bo vojska ukinjena in bodo skoraj vsi vojaški izdatki črtani, bo država 
prihranila velika sredstva. Vojaki se bodo prekvalificirali v delavce za socialno pomoč, 
le majhen del jih bo namenjen za sodelovanje v mednarodnih misijah, kjer pa bodo 
delovali brez orožja - kot svetovalci, medicinsko osebje... Država bo tako prihranila 
veliko sredstev, ki jih bo usmerila v napredne programe. 
 
Tudi policija bo delovala izključno dobronamerno, brez kazenskih sankcij, pač pa bo 
uvedeno družbeno koristno delo, ob katerem bo kršitelj pridobil potrebno zavest. Promet 
bo urejen s sodobno tehnologijo tako, da bo obseg možnih prekrškov drastično 
zmanjšan. 

 
Mediji 
 
Objektivnega informiranja danes ni, saj vlada informacijski monopol. Zato bomo 
ustanovili novo neodvisno informacijsko agencijo, ki se bo zbiranja informacij lotila 
samostojno, brez črpanja pri dosedanjih tiskovnih agencijah in virih, ki strežejo le s 
presejanimi informacijami. Zaradi odsotnosti vpliva kapitala in političnih pritiskov bo 
poročanje objektivno in v skladu z visoko moralnimi načeli. Novinarji bodo naposled 
postali raziskovalci in iskalci resnice. 
 
Ogromno novega zgodovinskega znanja, znanstvenih resnic, metafizičnega in duhovnega 
znanja, znanja o nas samih čaka, da ga odkrijemo javnosti in s tem omogočimo dvig 
zavesti človeštva. Ogromno stvari se moramo naučiti na novo. Tu bodo zelo pomembno 
vlogo odigrali internet, film in tiskani mediji.  
 
Predvajanje filmov z zelo nasilno ali grozljivo vsebino bomo ukinili. Slovenska filmska 
industrija bo ustvarila novo zvrst filmov, ki bo zamenjala mehiške žajfnice. To bodo 
zelo življenjski in obenem poučnimi filmi, polni novih spoznanj, ki bodo vzgajali ljudi za 
življenje v tretjem tisočletju in širili duha svobode, miru in sodelovanja. 
 

Kultura, umetnost in glasba 
 
Slovenski narod se bo naposled lahko izrazil na kulturnem in umetniškem področju, kajti 
kulturne in umetniške dejavnosti bodo ob večji količini prostega časa mnogo bolj 
zaželene in obiskane. Tudi nova zavest, da smo pionirji pri ustvarjanju modela nove, 
napredne družbene ureditve, bo napravila svoje. Slovenska kultura bo ob močno 
povečanem turističnem utripu postala poznana vsemu svetu in krepila naš narodni ponos, 
ki se bo dvignil na zavidljivo višino. 
 
Zelo pomembno vlogo bo odigrala glasba. Glasba lahko naredi čudeže. Samo pomislimo, 
kako je Lennonova Imagine  dvignila na noge ves svet. Z glasbo bomo najhitreje in 
najučinkoviteje ozavestili sporočila, ki jih človekoljubom kot npr. Martin Luther King ni 
uspelo z besedami. Z glasbo bomo krepili temelj za uresničitev obravnavane ideje ter 
vpeljali miselnost in duha za družbo tretjega tisočletja. 
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Pomembni projekti 
 
Poleg že omenjenih projektov - Svetovnega centra za oskrbo s čisto vodo, projekta 
Sonaravno ekološko kmetijstvo ter projekta Slovenija - dežela turizma, se bomo lotili 
tudi naprednih infrastrukturnih projektov, ki bodo omogočali dvig kakovostne ravni 
življenja vsem. Vsi ti projekti bodo ob velikem izvozu izdatno polnili državno blagajno in 
ustvarjali pogoje dejanskega obilja.  
 
Zgradili bomo nova stanovanjska naselja, sodobna satelitska mesta, integrirana v 
naravno okolje, urejena in izdelana po najboljših okoljskih in energijskih standardih, ki se 
bodo energijsko in prehransko oskrbovala sama. Takšna naselja bodo razpolagala z vsem 
potrebnim za življenje, delo, rekreacijo, izobraževanje, oskrbo in kulturo. Zgrajena bodo 
po načelu popolne energijske in prehranske samozadostnosti in ekološke neoporečnosti 
(brez škodljivih izpustov). Primere takšnih futurističnih projektov podaja Jacque Fresco 
(Designing the Future na Zeitgeist Movement) 
 

 
Življenje v novem sistemu 
 
Kakšno bo po izvedbi predlaganega projekta življenje prebivalstva?  
 
Razbremenjeni dolgov, občutka nemoči, tlake kapitalu in gore sedanjih strahov bodo 
ljudje zaživeli veliko bolj svobodno in srečno. Nobenih položnic, davkov, premij, anuitet, 
zavarovanj, varčevanj… Življenje bo dobilo povsem drugačen pomen. Ljudje bodo postali 
tolerantni, sočutni, solidarni, občutljivi in pozorni, posvečali se bodo stvarem, ki jih 
osrečujejo in delu, ki ga radi opravljajo. Imeli bodo veliko prostega časa, ki ga bodo 
preživeli z družino in prijatelji, v naravi, v duhovni rasti in vzajemnem bogatenju.  
 
Ljudje bodo uživali v delu za skupnost, saj se bodo zavedali, da delati v dobro skupnosti 
pomeni delati dobro sebi. Pojavile se bodo številne nove ideje in nova področja dela, ki si 
jih sedaj ne znamo predstavljati. Vsak se bo usposobil za opravljanje tistega dela, ki mu 
je pri srcu, z obveznim delovnim časom v trajanju 4-6 ur dnevno, po želji tudi več. Veliko 
časa bo namenjeno družini, osebnostni rasti, rekreaciji in družbeno koristnemu 
udejstvovanju.  
 
Oskrba ne bo dosti drugačna kot zdaj. Oskrbovali se bomo v oskrbnih centrih, podobno 
kot sedaj, le s to razliko, da bo treba z denarjem plačati (a še to le v prehodnem 
obdobju) le uvoženo blago, vse ostalo bomo prejeli brezplačno. Zaradi zmanjšane 
potrebe po prevozih na delovna mesta - veliko dela se bo opravljalo doma ali v širokem 
časovnem razdobju - se bodo prometne težave močno zmanjšale, prav tako nepotrebna 
izguba časa, obremenitev okolja s prometom in še kaj. 
 
Prva generacija ljudi v novem družbenem sistemu bo imela z novim sistemom še nekaj 
težav, povsem drugače pa bo z novimi generacijami. Te bodo resnično lahko uživale ero 
miru, ljubezni in blagostanja za vse. 
 

 
Zaključek 
 
Predstavljena ideja razgrinja vizijo nove družbene ureditve, družbenega reda, ki bo kot 
najvišji ideal naposled postavil človekovo svobodo in napredek. Ideja bo najhitreje 
uresničljiva ob tehnološkem napredku, ki bo omogočil uporabo proste energije. 
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Brezplačna energija bo drastično spremenila svet, zrušila bo tudi podložnost kapitalu. Na 
svetu tečejo številne raziskave v tej smeri; nekatere napovedi pravijo, da bodo konkretne 
naprave nared v nekaj letih. Napredka ni mogoče ustaviti. Prišel je čas, da zaživimo 
življenje brez pehanja za preživetje.   
 
Nova družba bo družba ljudi, katerih poglavitna skrb je izpolnjevanje lastnega 
življenjskega poslanstva. Denar, vir številnih problemov in tegob, bo umaknjen iz 
uporabe. Za vse denarne zadeve bo skrbel narodni organ, ki bo državljane razbremenil 
vseh finančnih manipulacij, obenem pa bo sistem družbene preskrbe omogočil brezplačen 
dostop do vseh dobrin, ki so potrebne za normalno življenje, ob pravični delitvi. 
 
Ljudje bodo uresničevali svoje ideje in konstruktivna prizadevanja brez ekonomskih 
pritiskov, omejitev in davkov, ki so vsebina denarnega sistema. Z izrazom konstruktivna 
prizadevanja je mišljeno poljubno delovanje, ki izboljšuje življenje posameznika in 
družbe. Življenje bo postalo vredno tega imena - polno, zdravo, v sožitju z družbo in 
okoljem ter usmerjeno v ustvarjalnost. Merilo uspeha bo dosežena raven kakovosti 
življenja in duhovne razvitosti, ne pa bogastvo, denar in moč. 
 
Marsikatera podrobnost v predstavljeni viziji ni dovolj dodelana in marsikatera opcija še 
ni vzeta v obzir, a vse to bo urejeno v fazah priprave, ki bodo sledile. Nobena podrobnost 
ne sme uiti obravnavi. Za največje skeptike bo pripravljen tudi rezervni scenarij za 
povrnitev na stari sistem, brez oškodovanja udeležencev.  
 
Slovenci smo narod, ki je to vizijo sposoben uresničiti. Naša odločitev je, ali želimo 
postati zgled vsemu svetu, ali pa bomo v medsebojnih razprtijah, toneč vse globlje v 
krizo obstoječe močno bolne civilizacije, z vse bolj starajočim prebivalstvom naposled kot 
narod izginili s površja Zemlje. 
 

 

Vprašanja in odgovori 
 
V: Sedanja svetovna elita, ki iz ozadja vodi globalno politiko, ne bo dovolila ustoličenja 
nove družbene ureditve in naprednih družbenih sprememb. Odpor temu projektu bo 
najverjetneje silovit. To lahko pomeni tudi pokop naroda. 
 
O: Odpora vsekakor ne gre podcenjevati, a zavedati se je treba naslednjih dejstev: 

• dobro načrtovano, nenadno akcijo v majhnem obsegu (majhna država v okviru 
EU), ki jo bodo podprle vse napredne sile v EU in v svetu, je težko preprečiti. Kaj 
se lahko zgodi narodu, ki se odloči, da gre svojo pot? Vsak napad na nas bi bil 
zgovoren signal svetu, da je to, kar počnemo, nekaj pomembnega. Žrtev ene 
države bi utegnila razburkati ves svet. Projekt sicer velja izpeljati kot 
eksperiment, ki ne bo najavil vseh načrtov dokler se ne bodo pokazali razultati. 
Potem pa bo že pozno za kako negativno akcijo. 

• Ob silah v ozadju, ki vodijo svet, obstajajo pozitivne, človeštvu prijazne sile, ki 
vedo, da je priložnost, ki se odpira, edinstvena možnost, da se razvoj prevesi v 
pozitivno smer.  Zato se bodo te sile v največji meri angažirale, da onemogočijo 
vse nasprotne akcije in pripomorejo k izpeljavi projekta. 

• V najslabšem primeru, ob najbolj radikalni možnosti zatrtja naroda, nas čaka 
izginotje. To pa je scenarij, ki je tudi zdaj - ob sedanji katastrofalni nataliteti - 
zelo verjeten. Razlika bi bila le v tem, da bi Slovenci, če se lotimo tega 
enkratnega projekta, postali narod, ki je bil zgled naprednega delovanja za ves 
svet. Če nam je morda namenjeno izginotje, se vsaj poslovimo častno. 
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V: Denar ima vendarle tudi svoje pozitivne učinke. Zakaj ga nebi obdržali, a v eni od 
verzij, ki ne vključujejo obrestovanja? 
 
O: denar ima nekaj dobrih lastnosti, a obilico slabih. Predvsem krepi pohlep, omogoča 
manipulacije, kopičenje, ustvarjanje razredov in napetosti med sloji prebivalstva, 
kriminal, korupcijo...  Vsega tega se znebimo na en mah. Raven tehnologije je že sedaj 
takšna, da skrb za materialno prskrbljenost lahko prepustimo mehanizmom v državi, ki 
jih vzdržuje manjšina prebivalstva. Pomembno je, da materialistično usmerjenost, ki v 
veliki meri temelji na denarju, temeljito oklestimo in se usmerimo k duhovnim 
vrednotam. Denar nima takšnih prednosti, ki bi prevladale nas številnimi škodljivimi 
posledicami. 
 
V: Če ne uvedba nove družbene ureditve pa bo vpeljava strojev za izrabo proste 
energije zagotovo povzročila buren odziv. Tega vodilna svetovna elita (naftni koncerni) 
ne bo mogla preprosto pogoltniti. 
 
O: Enega izumitelja zatreti ni težko, onesposobiti desetine raziskovalcev, za katerimi stoji 
vlada, pa je nekaj drugega. Izum je treba spraviti na dan na več različnih mestih hkrati in 
ga izročiti brez patentnih pravic javnosti.  
V svetu že marsikje tečejo motorji na prosto energijo, a ne vemo zanje. Morda se je 
treba le dobro poinformirati in akcijo uvedbe primerno peljati... S povezavo raziskovalnih 
centrov, ki izmenjajo znanje, pa se možnost uničenja s strani nasprotnikov drastično 
zmanjšajo. 
 
V: Opisani sistem delitve dobrin se bo sesul na prvem preizkusu: vsi državljani bodo 
hoteli najboljšo robo. Vsi bodo na primer planili po luksuznih avtomobilih. Ali pa na 
prehranskem področju - vsi bodo navalili na najdražjo mesno hrano - pršut. Kako boste 
uredili ta problem? 
 
O: Preprosto. Pri avtomobilih bodo veljali določeni standardi - 3-članski družini bo na 
primer pripadal avtomobil določenega razreda, z deviacijami v zvezi z nameravano 
uporabo vozila. Kdor bo hotel boljše vozilo, si ga bo lahko omislil, a se bo moral zanj 
nekoliko potruditi: zavezal se bo svoj delovni čas podaljšati za določeno obdobje in bo 
tako na nek način kompenziral večjo vrednost vozila. Marsikdo se bo vprašal, ali je 
vredno materialnim dobrinam žrtvovati ustrezno količino prostega časa, glede na to, da 
se bo povsem udobno vozil tudi v tistem, ki mu pripada. 
Pri pršutu bo še bolj preprosto: ker ga bo ob velikem povpraševanju hitro zmanjkalo, bo 
vsakdo premislil, ali ne bi raje posegel po drugih mesninah, namesto da ostane praznih 
rok. Če pa povpraševanja po drugih mesninah ne bo, bo oskrbni center pač naročal le 
pršut. 
 
V: Ljudje se ne bodo mogli sprijazniti s tem, da so vsa dela enako vrednotena. Jasno 
je, da vsi ljudje nimajo enakih sposobnosti. To bo povzročilo slabšanje kakovosti - za 
nobeno delo se nihče ne bo več potrudil. To je bilo - kot vemo - usodno za socializem, v 
katerem se ljudje niso prizadevali, ker ni bilo privatne lastnine. 
 
O: Edino, kar je za človeka resnično pomembno, sta njegova osebnostna in duhovna 
rast. Ta se ne meri v količini premoženja. Vsak se bo zavedal tega dejstva. Omogočiti in 
podpirati rast posameznika bo osrednja naloga nove družbe. Vsak se bo odločil opravljati 
delo, ki je v skladu z njegovim poslanstvom, talenti, željami... Zato ga bo opravljal z 
veseljem in kakovostno. Ne bo čutil potrebe, da bi svoje delo primerjal s kakim 
drugačnim delom. Nihče za svoje delo ne bo plačan, pa tudi menjava delo za delo ne bo 
aktualna. Vsak bo moralno nagrajen, če bo njegovo delo (zaradi večje kakovosti) pri 
odjemalcih bolj cenjeno, kar bo delovalo vzpodbudno. 
Socializem je bil družbeni sistem, ki je ohranil denar in s tem ločevanje, obenem pa je 
slonel na duhovno nezrelih ljudeh. Vzpodbujal je pohlep elite in obenem demoraliziral 
ljudstvo, ki ni imelo možnosti za somouresničitev. 
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V: Pogosto omenjate duhovno rast. A večina verjetno niti ne ve, kaj je to. Družbi 
vsiljujete cilj, ki je v interesu le maloštevilnih. Mnogi se sprašujejo, zakaj bi duhovno rast 
sploh potrebovali, saj jih zanima le dobro življenje, čimveč užitkov, blagostanja in 
zabave. 
 
O: Družba, ki ne podpira duhovne rasti, podpira duhovno propadanje. To pa se odraža v 
vse večji stiski, trpljenju, uničenem okolju - rezultate lahko vidite na vsakem koraku. Ne 
morete graditi sveta brez vojn, nasilja in pomanjkanja, če ohranjate odnose, ki zavirajo 
duhovni razvoj in poglabljajo pohlep, strah in neznanje. Tako preprosto je to. Vsak se 
mora svobodno odločiti: ali želi delovati v duhu svojega razvoja (ki pomeni tudi razvoj 
družbe) ali pa se sprijazni z vse hujšo stisko. Užitki, zabava in blagostanje so nepravi 
cilji, ki človeku ne morejo prinesti sreče. Takšen pogled na življenje je posledica 
neznanja. 
 
V: Omenjate pravično delitev dobrin. Kaj takšnega še nikjer ni bilo. Če pravična 
delitev pomeni, da se odrečem na primer relativnemu obilju čiste vode, ki jo imamo v 
Sloveniji, potem nanjo ne bom pristal. To bi pomenilo poslabšanje življenjskih pogojev, ki 
so mi bili vse doslej zagotovljeni. Pozabite, da boste koga preslepili! 
 
Občutek pomanjkanja je v nas globoko vsajen. A čas je, da se ga otresemo. Pravična 
delitev dobrin ne pomeni, da bi Slovenija začela vodo pošiljati v Afriko v tolikšni meri, da 
bi jo pri nas pričelo primanjkovati. Pravzaprav o tem ni smiselno razmišljati, saj obstajajo 
veliko boljše rešitve. Na primer utekočinjanje ledu s severa ali pa destilacija morske 
vode, ko bi razpolagali z brezplačno/ceneno energijo. Sončne energije je povsod dovolj. 
Pravična delitev dobrin predvsem pomeni, da se ukine popolnoma nevzdržno, v rokah 
maloštevilnih skoncentrirano lastništvo nad naravnimi viri in se vsa naravna bogastva 
enekomerneje razporedi. V Sloveniji ni obilja surovin, ki bi jih lahko odstopili svetu. Pač 
pa lahko ponudimo znanje, obisk narave (turizem), zdravo hrano... 
 
Obširnejša besedila o projektu in druga, ki pripomorejo k razumevanju obravnavanega koncepta, so zbrana na 
portalu www.prisluhni.si 


