
Designkommunikáció  fejlesztésbe (fejlődésbe) integrált kommunikáció. =

az internetet elfogadni olyan infrastruktúraként, amely a Túlélés-Fennmaradás-
Fejlődés érdekében a legtöbbet teheti, azaz megteremti az esélyegyenlőséget 
és lehetővé teszi a - soha eddig nem tapasztalt - tudás és technológiák 
demokratizálódását.

az egész emberi fajban megtalálni a közös nevezőt, a minimum- és maximum-
szabályokat (megoldásokat), és átmenetileg elfogadni a közös pénzt.

minden létező nyelvet - beleértve a jelnyelvet is - hivatalossá tenni, és az 
optimális fordító technológiát mielőbb kifejleszteni a planetáris összefogás 
jegyében. A közös nevezőt és a minimum maximumszabályokat megfogalmazva, 
kifejleszteni a TFF Wiki környezetet.

a TFF (azaz a Túlélés/Fennmaradás/Fejlődésről gondoskodó) szoftvert/projektet/
környezetet bevezetni a köztudatba, és mielőbb alternatív kiegészítő gazdasági 
modellként üzemeltetni, kezdetben gyerekek és idősek számára, akiknek jól 
jöhet egy értékfenntartó és értékteremtő társadalmi jelenlét (egyelőre „állami”

támogatás mellett).

a tömeges együttműködést, a Wikipédiát és a Wikinómiát alapértelmezett 
szemléletként támogatni és használni, minden szinten (egyelőre „állami” támogatások mellett).

a TFF programot bevezetni az oktatási intézményekben, általánostól a legma-
gasabb szintig + a teljes társadalom számára elérhetővé tenni, mint például 
jelenleg a Wikipédia (egyelőre „állami” támogatások mellett).

nyitottá és elszámoltathatóvá tenni a társadalmat, irány és irányultság nélkül, 
azaz mindenki számára elérhetővé tenni az információt.

a pénz megszerezhetőségét a TFF, valamint az elszámoltathatóság és nyitottság 
halmazában újraértelmezni. A TFF pontosan tudja, hogy lokális és planetáris 
szinten minek milyen értéke van, és ez alapján az emberek társadalmi részvétele 
folyamatosan értékelve lesz: kreditben, pontban, szmájliban, stb. amik akár 
anyagi javakra is fordíthatók.

féle GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI ALAPMODELL:

TÉZISEK:
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a közvetlen demokráciára való felkészülés (talán paradoxonnak tűnhet, de 
egyelőre állami kommunikáció révén, hiszen elvégre az állam, a demokráciában, 
egy kis jó szándékkal - ma is - a közösséggel egyenlő).

ezeket követi öt éven belül a közvetlen demokrácia első éve. A felvetések, 
a lokális és globális problémák a TFF segítségével és a különböző nyílt forrás-
kódú felületeken, valamint a közösségi fórumok révén kerülnek megvitatásra, 
majd döntésre. Amennyiben ma egy törvény kidolgozása 1 év, úgy a közvetlen 
demokráciában ez nem lehet több 1 hónapnál. A törvény nem állandó, hanem 
folyamatosan változik, a társadalom morális fejlődésével arányosan, valamint 
a TFF révén. A törvény nem tiltás, szabály, hanem megoldás!

megszűnnek azok a munkahelyek, amelyeket az infrastruktúra helyettesíteni 
tud, létrejönnek a szabad és önálló, új típusú munkahelyek. A TFF segítségével, 
az együttműködök számát folyamatosan látni lehet, és a felvetett probléma fon-
tosságát mérlegelni, illetve értékelni, természetesen a lokális és planetáris 
érdekek figyelembe vételével.

a pénz jelenlegi formája, intézményei és tartalmi háttere teljesen megszűnik. 
Önálló entitásként többé nem létezik. A pénz utódja a társadalmi értékítélet lesz - 
nevezzük most T.É.R.-nek, amit bárki bárhol, bármikor materializálhat, 
a majdani kívánalmaknak megfelelően.

megszűnnek a Földön a territoriális határok, hogy tisztán, háborúk és a múltra 
hivatkozó revizionista eszmék nélkül, minden nemzet kultúrája és nyelve nyu-
godtan fejlődhessen és létezhessen a Planetáris egészen belül: a Bolygó lesz a 
hazátok, a kertetek, amelyet ennek megfelelően óvni és gondozni fogtok.

ezen felül pedig mindenki ugyanúgy élhet, mint eddig, csak szabadon és 
nyitottan, ugyanúgy szerethet és kívánhat meg egy másik embert, ugyanúgy fog 
vigyázni gyermekeire és zenét hallgatni, ugyanúgy fog kirándulni és bringázni, 
focizni, enni, aludni, ugyanúgy fog görög filozófusokat és kortárs írókat olvasni 
bármilyen nyelven, és bármilyen kulturális kötődéssel, ugyanúgy gyakorolhatja 
vallását természetesen kulturális, filozófiai és lelki megközelítésben - a mostani 
hatalmi és materiálizált  ideológia helyett -, csak mindezt méltósággal, esély-
egyenlőségben és létbiztonságban, hiszen szabadon választott munkája, a TFF 
környezet révén, élete végéig szól, mert hivatása, munkahelye, az élete, nem 
más, mint a Föld nevű bolygó.  
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mindig mennem kellett /  / ha akartad ha nem /  / harcba a holnappal / 

 / és már nem dobog /  / szél es homok issza /  / de míg utazok:  /  

mindig mennem kellett /  / elszállt a félelem /  / sosem érkezem is /  /   

fény leszek és árnyék

vittelek magammal ígéretek szárnyán

kifehérült szikla neked szánt melegét itt belül vagyok  

és sosem lesz másképp indulni kell még ha meg

                                       (Postulate)




