
 

POLETNI POGOVORI O NAŠI PRIHODNOSTI v organizaciji 
slovenskega krila ecocivilizacije pod taktirko Sonje Klopčič 

Prva tema (6.7.2021): 

 GLOBALNI TRENDI      

Pogovor je za uvod odprla Sonja Klopčič s spominom na lanske čisto prve poletne pogovore 
o AEIOU. Dejala je, da je bilo lani utrjevanje AEIOU voditeljstva, letos pa nadaljujemo širše, s 
pogledom ecocivilizacije kot celote. “Imamo darilo Violete, ki je pripravila model 
Ecocivilizacije. To je sidro, okoli katerega se lahko pogovarjamo,” je povedala. 



 

     Naslavljamo vprašanje: 

Kaj je lahko naša skupna prihodnost, naslednja destinacija? 

Model Ecocivilizacija (katerega del je tudi AEIOU, za razvoj bitij), navdih iz SLOVEnije, je že 
svetovno prepoznan med 100 globalnih projektov za pozitivni razvoj planeta (G100, simbol 
zlatih kril), ki lahko spremenijo svet z novim konceptom soustvarjanja. Trenutno zajema 
vozlišča (mrežo) v 11 državah, cilj pa je biti prisoten do konca leta 2022 v 100 državah. 
Nosilka za Slovenijo je Sonja Klopčič. Tudi v drugih državah so trenutno za utrditev nosilke 
samo ženske, kasneje pa se bo uravnotežilo tudi z moškimi. Namen je aktivirati celotno 
populacijo za uravnotežene rešitve (mešani timi). 

“Mreže temeljijo na enakovrednosti v srcu, duhu in načinu delovanja.” 

“Vse velike spremembe se začnejo z malimi koraki” je nato začela pogovor Violeta Bulc, ki 
je v nadaljevanju razkrila tudi ozadje ideje ekocivilizacije, in sicer od kod je prišel prvi impulz, 
se čez leta razvijal in lani prišel do izraza v obliki prve skice ekocovilizacije (I have a dream), 
ki je nato hitro dobila že obliko modela ekocovilizacije. Prvič je bil model javno predstavljen 
že takoj aprila 2020 in od takrat dalje, se samo še širi in plemeniti v skupnem soustvarjanju. 

 

 



Ozadje impulza: 

Ideja se je razvijala že v letih 2010 -2013, ko je bila Violeta vključena v mednarodno skupino, 
ki je skupaj delala na konceptih ekozavesti konference v Vietnamu. 

Vietnam je tedaj veljal za eno izmed najbolj onesnaženih držav (posledice vojn), zato je 
vietnamska vlada v tistih letih sprejela izjemen sklep, in sicer, da so v dveh letih izobrazili 
45.000 javnih uslužbencev, vključno s šolami, s konceptom ekozavesti. Igrali in tekmovali so 
v igri Ecopolis. Vietnamci so s pristopom sistemske znanosti dokazali na primeru zelo 
onesnaženega otoka Kathba, kaj se lahko zgodi, če se vsi potrebni akterji aktivirajo in skupaj 
delajo za isti cilj. V dveh letih so polovico otoka spremenili v eko oazo in lovce spremenili v 
eko kmete. Udeleženci konference so imeli tudi priložnost videti obe polovici otoka v živo in 
razlika med obema deloma je bila zelo očitna. Navdušilo je tudi Violeto in je takrat napisala 
članek Premik zavesti. 

Žal se je po pripovedovanju Violete še nekaj let podobno ustvarjalo v različnih skupinah, 
nato pa poniknilo. Takratni impluz pa je v nje tlel in lani marca izbruhnil. 

 V nadaljevanju nam je Violeta izpostavila naslednje GLOBALNE TRENDE, kot izzive 
današnjega časa za nadaljnje odpiranje obzorja in povabila k drugačnemu razmišljanju: 

1. Izziv civilizacije - klimatske spremembe 

• Civilizacije so vedno obstajale, propadle, izginile in so nove prišle. 
• Popularizacija sveta z različnimi rasami je obstajala skozi vso zgodovino, zadnje 

najdbe kažejo poseljenost še prej, preden jo priznava uradna zgodovina. 
• Civilizacije so imele trend, da so počasi nastajale, imele vrhunce različnih časovnih 

dolžin ter nato hitro propadle. ZAKAJ? Glavni akter dinamike razvoja civilizacij so bile 
klimatske spremembe (naravna lastnost). 

•  Civilizacije so se ves čas premikale na podlagi klimatskih razmer (preseljevanja) in 
imele se čas prilagajati. 

•  V današnjem času pa nočemo razumet, da so klimatske razmere problem. 
• Naše (neodgovorno) obnašanje je te cikle še pospešilo. Spremembe so dramatične in 

prehitre, da bi se prilagodili (bila nam je odvzeta pravica prilagajanja) 
• Izziv današnje civilizacije je, da se nimamo nikamor umaknit (planet je zakoličen) in 

se je potrebno prilagaditi na prostoru, kjer smo.  

“Nimamo se kam odseliti, potrebno je povezovanje in sodelovanje.” 

• Žal gre večina lažje v zanikanje, kot v aktivacijo v večje zgodbe. 
• Nujno je potreben je preboj v razvoju kolektivne zavesti. 
• Povsod je potrebna reinovacija (odnosi, družbe..), moramo se zanesti drug na 

drugega. 
• Potrebujemo intelektualni napor (naravni, človeški, finančni). 
• Svetla točka je krožno gospodarstvo, razne eko mreže 

 



2.  Tehnološki digitalni vidik – se zažira v vse 

• Smo civilizacija tehnoloških prebojev. 
• Globalni trend digitalizacije in AI (umetne inteligence) in kapitalizma nadzora. 
• Tehnološki giganti si dovolijo oblikovanje naše prihodnosti, kar je velik problem. 
• Rinemo tehnologijo v vse. Potreben je premislek, da je to zgolj orodje v rokah ljudi in 

družbe, da postaja človek bolj human. 
• Pomankanje celostne obravnave (zdravstvo). 
• Slavna misel Noble-ja (pisec knjige Glasba življenja), ki vzpodbudi razmišljanje: “Ko 

smo o vsakem genu in genomu vedli vse, o življenje nismo vedeli ničesar.” 

“ Moramo začeti sodelovati na vseh nivojih zavesti.” 

 

3. Revščina - dostop do resursov (finančni, naravni, človeški, materialni) 

• Povečevanje ločnice med bogatimi in revnimi …Zakaj? Ker tlačimo stare koncepte v 
nove strukture, to je slepa pega razvoja, ki dominira. 

“Potrebno je integrirati, ne dominirati.” 

• Potrebne bodo zopet zadruge (kooperative - kot včasih). Amerika jih ima v 
današnjem času največ. 

• Ecocivilizacija vabi k intergraciji znanj, gradi na izkušnjah (medgeneracijsko), 
• Evropa je bila zibelka demokracije. Žal imamo po raziskavah samo 8 demokratičnih 

držav na svetu. 

 

 4. Pandemija 

• V zgodovini civilizacij je bila odločujoča, da so začele propadati. 
• Definicija je, da vedno nastopi v mestih, ko se zaradi prevelike gostote zgubi nad 

nadzor in ni več moči upravljanja vse kompleksnosti in tako začne padati standard 
čistoče (vse se premeša; ljudje, živali, izrebki..) 

• So bile in bodo. 

5. Vesolje 

•  V definiciji bi lahko povezalo celotno prebivastvo Zemlje. Lahko bi bil to cilj. 
•  Kapitalizem nadzora dela, kar hoče. Poraja se vprašanje: “Kdo si jemlje pravico, da 

oddaja zemljo na Luni?” 

Violeta je dala že pred leti iniciativo za osnovanje neke mednarodne agencije za vesolje, ki bi 
kot regulator upravljala prometne poti v vesolju. Takrat ni naletelo na prava ušesa, ker niso 
verjeli, da se lahko dva satelita sploh srečata v vesolju. Danes je razmišljanje že drugačno in 
gre počasi tudi že v tej smeri. 



Sonja je na koncu dodala na vse predstavljene trende še to, da je glavni problem človeštva v 
zavedanju, saj je naših 5 čutil usmerjeno v boj za preživetje tukaj in zdaj, ne omogoča pa 
nam, da bi razumeli tudi širšo sliko, da bi se znali prilagajati klimatskim spremembam. 

Zelo iskriv pogovor je sprožil naslednja razmišljanja, vtise, aha momente in tudi zmede 
udeležencev: 

 

• Spomnilo me je, kako sem šla čez osebno transformacijo čez vse moške 
energije doma in v službi, ko sem začela delati na sebi, tudi s krepitvijo intuicije. 
Najprej moramo biti voditelji samega sebe (tkim. self empowerment je pomemben), 
da lahko naprej delimo svoj pogled in izčiščen namen. 

•  Prisotnost ženske energije, odcepitev od moške energije. 
• Dolžni smo govoriti svojo notranjo resnico. 
•  Prihodnost je ženskega spola. Večina transformacij se začenja z ženskami. 
• Vesel sem, da se ženska energija tako prebuja. Po svoji transformaciji sem začel 

gledati širino. 
• Vidim potencial, da moramo iti v tej smeri naprej ali pa bo ta civilizacija propadla. 
• To, kar prihaja z modelom ecocivilizacije, bo za planet dobro. 
• Ženska energija je kreacija. Moška energija je namenjena za preživetje, medtem ko 

ženska energija ustvarja kreacijo. 
• Moški morajo podpirati, da lahko skupnost tvori dobre rezultate, ki se bodo skreirali 

skozi žensko energijo. 
• Moški (ego) pristop ne pelje v tisto smer, kamor bi si želeli. 
• Razmišljanje, kaj je dobro za vse, je dobro tudi zame (iz ego v eko). 
• Trenutni sistem ima pluse in minuse. Kam bomo usmerjal energijo, tako bomo 

ustvarjali svet (raste tisto, kamor usmerjamo pozornost). Usmerimo jo tam, kar 
želimo skreirati. 

• Zavedanje enakovrednosti, nihče ne bi smel biti dominanten. 
• Povezanost preteklosti in prihodnosti. 



 

 

Na koncu smo strnili naše misli - česa si želimo še več slišati v nadaljnih pogovorih? 

    Kako pokazati našo kreativno moč (in ne biti ujetnice moške energije)? 

    Vedeti več o VUCA svetu. 

    Dati pomen tudi moški energiji, ki je potrebna za prodor (ta pozitivni del). 

    Več o formuli uspeha v Vietnamu, kaj se je dogajalo v ozadju? 

    Zakaj se je projekt ekozavesti v Vietnamu ustavil, se ni razvijal naprej tudi bolj globalno? 

    Vedeti več o kapitalizmu nadzora. 

  

 Violetina izhodišča za naprej in povabilo na naslednji pogovor: 

 STRAH (zakaj ne živimo kot ljudje), zakaj prevladuje manipulacija, ki diktira odločitve? 

VUCA KONCEPT (v resnici je narava VUCA sistem, brez rigidnih struktur). 

. 

 NASLEDNJA TEMA o ZAVESTI bo 20.7.2021 ob 11h. 

 

Zapisala: Klaudija Javornik 

 


