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Kapitál

 Nie sú to peniaze. Peniaze sú peniaze. 

 Nie sú to zdroje. 

 A hlavne, nie ú to ľudia.

 Kapitál sú výrobné prostriedky, ktoré premieňajú 

zdroje na tovary

 Kto vlastní kapitál, podmaňuje si zdroje, určuje hodnotu 

mien a namiesto štátneho mechanizmu rozhoduje o 

tom, kto má aký prístup ku zdrojom

Kapitál

alebo

Výrobné

prostriedky



Práca

 Všetci ľudia, ktorí žijú na planéte Zem. Svetové 

spoločenstvo.

 Deľba práce určuje rozdelenie práce medzi všetkými 

ľuďmi na svete

 Uzavretý systém

 Dve roviny = 1. Práca 2. Občianstvo

 Práca ovláda a obsluhuje výrobné prostriedky, ktoré 

premieňajú zdroje na tovary. Práca - Ľudia tovary 

vyrábajú, ale aj kupujú.

 Tovary sa vyrábajú pre potreby Práce/Ľudí. Ak sa tovar 

produkuje samoúčelne je to náznak „pokazeného“ 

systému. 

Práca 

alebo 

Ľudia



Pôda

 Je to planéta Zem. 

 Do Pôdy patrí – rastlinstvo, živočíšstvo, obnoviteľné aj 
neobnoviteľné zdroje, voda a vzduch.

 Do pôdy patrí všetko čo naša planéta ponúka, 
okrem práce (Ľudí) a Kapitálu (výrobných 
prostriedkov). Pretože človek pochádza zo Zeme a 
je na nej závislý. Rovnako ako výrobné prostriedky 
pochádzajú zo zdrojov planéty, z ktorých boli 
vyrobené. 

 Pôda je základným kameňom každej ľudskej 
civilizácie.

 Bez Pôdy (Planéty Zem) nie je ani život, ani zisk. 
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alebo

Planéta 
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Dnešný systém

KAPITÁL

PRÁCA PODA



KAPITÁL
- Predstavuje súhrn jednotlivcov, ktorí vlastnia 

výrobné prostriedky.

- 1% zo 7 miliárd Ľudí (70 miliónov)

- Skutočná kapitalistická trieda predstavuje ½ % 

a je najviac uvedomelou a najviac 

neprístupnou spoločenskou triedou. 

- Kapitál vykorisťuje Pôdu a Prácu pre svoje 

obohatenie.

- Kapitalistická trieda má prostredníctvom 

svetových mien a vlastníctva výrobných 

prostriedkov takmer voľný prístup ku všetkým 

zdrojom a moc ich ovládať. 

- Ak má niekto zdrojov viac, na druhej strane 

bude mať iný zdrojov menej.  



PRÁCA
- 7 miliárd ľudí obývajúcich planétu Zem. 

- Každý, kto sa narodí do tohto sveta má rovnaké právo na zdroje 

ako iní. 

- Upieranie zdrojov pre potreby dôstojného života je parazitovanie na 

ľudskom druhu ako takom.

- Práca trpí ilúziou rozdelenia. Ľudia žijú v ilúzii, že existuje rozdelenie 

spoločnosti na triedy. (Vyššia, stredná a nižšia). A že tieto triedy 
navzájom vedú triedny boj. 

- V skutočnosti tieto triedy neexistujú. Sú len dve triedy. 1. Trieda 

Kapitalistov (pol percenta) –najviac uvedomelá trieda, ktorá udržuje 

ilúziu rozdelenia a trieda Práce (teda ľudia)

- Skutočný triedny boj by sa mal odohrávať medzi Triedou Kapitalistov 

(Vlastníci výrobných prostriedkov) a triedou Práce (Vykorisťovaná 

ľudská rasa). 
- Logicky má každý narodený človek rovnaké právo užívať planétu 

ako každý iný. Rozdiely sa dajú zohľadniť. Nikto nemá právo inému 
upierať podiel na zdrojoch. 



Pôda
- Najdôležitejšia zo všetkých súčastí systému

- Pôda alebo planéta Zem nám dáva život. Vodu, vzduch, 

potravu, bezpečie, domov. 

- Podľa vedeckých štúdií sme všetci stvorení z hviezdneho 

prachu, teda stavebného materiálu, z ktorého je tvorená 

všetka hmota naokolo. To z nás a Zeme robí jedno. Preto 

nemáme právo privlastňovať si Zem ako majetok. 
- Kapitalistická trieda vykorisťuje Prácu (Ľudí), ale rovnako 

vykorisťuje aj Zem. Kvôli honbe za ziskom ničí a devastuje 

životné prostredie – výrub vzácnych pralesov, vyhubenie 

živočíšnych druhov, zamorené vody, rieky, moria a oceány, 

znečistené ovzdušie. Zmena klímy a počasia. 

- Pôda by nemala patriť nikomu a zároveň by mala patriť 

všetkým. Pôde sa nedá vládnuť, pôda sa dá len spravovať.

- Pôda je viac ako človek a človek je viac ako výrobný 
prostriedok. 

- Aký má byť teda nový systém? 
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Práca –
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- Starý systém prestáva fungovať a ľudia 

to cítia

- Neexistuje viac tried ako dve.

- Skutočný triedny nepriateľ Práce (Ľudí) 

sú vlastníci kapitálu (cca. 35 miliónov 

ľudí), ktorí ako nástroj ovládania 

využívajú peniaze a meny.

- Planéta musí byť nadradená 

človeku a jeho technológiám. No 

zároveň musia byť všetky zložky v 

rovnováhe.



EQUILIBRIZMUS (EQULIBRISM) –

Spoločenský a ekonomický systém 

založený na rovnováhe všetkých 

troch častí systému.

Ďakujem a prajem 

pekný deň☺


