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Vývoj přírody a společnosti










Vzrůst funkční složitosti:
Fyzikální evoluce
Chemická evoluce
Biologická evoluce
Sociální evoluce :
civilizace zemědělská,(první vlny)
průmyslová, (druhé vlny)
znalostní (třetí vlny)
Nejsložitější strukturou ve známém vesmíru:
člověk

Charakteristika současné civilizace
( civilizace znalostní, informační,3.vlny))


Hrozby



Příležitosti







Nadvláda kapitálu
Individualizace společnosti
Bohatství – chudoba



Technologické možnosti
Osobní rozvoj
Vyrovnávání nerovností



Nositel Nobelovy ceny za ekonomii 1998: Sena:



Zpochybnění funkce trhu



Globální problémy





Války/zaostalost, ekonomické vztahy



Problémy potravinové, surovinové,
energetické, ekologické

Výhody integrace
Obnova lidských hodnot








Celosvětové hnutí za udržitelnost světa
zboží a služby zušlechťující člověka

Informační pole








Rozhoduje o přežití a je komplexně závislé na
celém životě nikoliv na jediné složce a zahrnuje:
Genetickou informaci
Rodinnou výchovu
Veškeré vzdělání
Veškeré zážitky a zkušenosti včetně emočních
Veškerý trénink fyzický i psychický
Platí: že všechno co tě nezabije to tě posílí:
Úspěšné řešení krizí je nejúčinnější škola života

Kultivace informačního pole






Může být vědomé - cílené nebo nevědomé
Analogie s polem zemědělským: dědí se a co zaseješ to sklidíš
Záleží na: Druhu informací
Kvalitě informací
Kvantitě informací
Zdroji informací
Spojení s emocemi
Funkce Skunipy: pomoc při kvalitním pěstování individuálně
profilovaného informačního pole pomocí motivace a směrníků
pro individuální volbu s cílem dosažení životní harmonie a štěstí
na základě filosofie Universálního skautingu (Universální harmonie)

Univerzální skauting
(Univerzální harmonie)
Lze jej chápat jako:
 Způsob poznávání života a světa
 Celoživotní styl
 Adaptaci i aktivní účast na změně světa
 Harmonické prožívání života
 Cestu ke štěstí


Vztah klasického a
univerzálního skautingu


Klasický skauting je žádnou teorií a přednáškami nenahraditelná praxe
kolektivních morálních lidských vztahů, komunikace, týmové
spolupráce, positivních aktivit, řízení a organizace individuálně i
skupinově vymyšlených akcí



Univerzální skauting představuje, celoživotní rozvoj osobnosti na
základě kultivace individuálních informačních polí ,využívající
moderních informačních technologií, která může být inspirována a
motivována např.Skunipou

Skautská adaptace na svět a
jeho změny




1.
2.
3.

Těžko odhadnutelná budoucnost chaotické
civilizace vede k heslu:
„Na všechno v přírodě a civilizaci buď
připraven“
a projekty Skunipy budou podporovat tyto tři
základní cesty:
Cestu ke štěstí
Kultivaci 7 civilizačních kompetencí
Cestu změny sebe a světa ve prospěch
udržitelnosti biosféry a lidského rodu

Cesta za štěstím









Je základním motivem každého člověka a
závisí na uspokojení základních lidských potřeb, které
mají hierarchickou strukturu(Maslow):
Potřeby fyziologické
Potřeba bezpečí
Potřeba lásky
Potřeba sounáležitosti
Potřeba úcty
Potřeba seberealizace
Potřeba altruismu

Klíčové kompetence


Stále složitější civilizace potřebuje pro své fungování a
zároveň přežití svých členů , aby tito byli vybaveni
tzv.klíčovými kompetencemi pro:
1.

Fyzickou odolnost, zdatnost a zdraví

2.

Kompetence pro přírodu

3.

Kompetence pro civilizaci

4.

Kompetence pro lidské vztahy

5.

Kompetence pro management, řízení a
organizaci

6.

Kompetence pro kreativitu , aktivní přístup a
svůj odkaz světu

7.

Kompetence pro filosofické a duchovní
vnímání světa

Měnit sebe a svět
Permanentní vývoj přírody a

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

společnosti vyžaduje
permanentní adaptaci na změnu:
sledovat co se děje
Myslet globálně , jednat lokálně
Myslet na udržitelnost biosféry
Měnit sám sebe ve prospěch
udržitelnosti
Osvojit si systémové myšlení
Hledat úspory a zjednodušovat
Vynalézat ve prospěch
udržitelnosti

2 principy









Specializace
Orientace na excelenci
Expert ovládá všechno v úzké
oblasti
Mistrovství
Konfrontace
První bere vše
Sláva, peníze, přízeň společnosti
a médií
Přírodní model: neuron
Založena na lineárním myšlení



Univerzalita



Orientace na adaptabilitu
Univerzál ovládá povrchně
všechno( i učení novým věcem)
Všestrannost
Spolupráce
Všichni dobří berou
Na periferii zájmu, ale :
vnitřní dobrý pocit
Přírodní model : kmenová buňka
Založena na systémovém
myšlení










Způsob myšlení








Lineární
Orientace na jeden prvek
Vychází z počátečního stavu
Spíše improvizace
Optimální fungování jednoho
prvku
Maximalizace zisku bez
ohledu na systém
Příklad: specializovaná
medicína









Systémové
Orientace na celek
Vychází z konečného stavu
Spíše plánování
Optimální fungování celého
systému
Maximalizace zisku ve
prospěch celého systému
Příklad : celostní medicína

Ideální stav
Specializace jako výraz osobnostního
zaměření:studium, povolání
 Univerzalita jako volno časová aktivita a
pojistka v případě selhání specializace
 Ideál: specializovaný univerzál
 Příklady : Illnerová, Maršík


Motivace








Základní faktor seberozvoje
Motivace cílem
Psychologie motivace
Dosažení cíle představuje blažený stav (štěstí):
„peak experience“
Koučing nejen ve sportu
Skunipa: vzájemná motivace příkladem
Potřeba výzkumu: hledání účinných motivačních
technik pro seberozvoj

Skunipa pro kultivaci
informačních polí poskytuje:
1)Všemi na internetu dostupnou programovou databázi,
umožňující kolektivní i individuální rozvoj 7 klíčových
kompetencí
2) Vzájemnou komunikaci
3) Vzájemnou motivační podporu
4) Příležitost k tvorbě nových programů, prohlubujících
adaptaci na měnící se civilizaci ( vzor: Wilkipedie)
5) Výzkumnou základnu
6) Základnu pro akce podporující setkávání účastníků
univerzitních projektů ( skautex, univerzáliáda a pod )

