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ABSTRAKT 
Je tu jedno riziko, ktoré spĺňa parametre šedej labute. Je nevyhnutné, s veľký dopadom, poznáme ho 
ale nevšímame si ho. Vyčerpali sme vývojový potenciál súčasnej epochy. Čaká nás zmena, aká tu 
nebola 3800 rokov. Môže skončiť katastrofou ale môže nás posunúť na výrazne vyššiu úroveň. Článok 
sa venuje zákonitostiam vývoja , popisu bifurkácie a parametrom po kríze.  
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ABSTRACT 

There is one risk that meets the parameters of a gray swan. It is with great impact, we know it but we 
do not notice it. We have exhausted the developmental potential of the current era. We have to face a 
change that has not been here for 3,800 years. It can end in disaster, but it can move us to a 
significantly higher level. The article deals with the laws of development, description of bifurcation 
and parameters after the crisis 
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Úvod - súčasná situácia 
 

Dnešný svet sa vyznačuje extrémnou turbulenciou. Zmeny vonkajšieho prostredia sú:  
• Rýchlejšie 
• Väčšie 
• Menej predvídateľné 

 
Znamená to, že svet sa chaotizuje. Podľa Špirálového manažmentu  chaosu vo vonkajšom 

prostredí je možné úspešne čeliť iba rastom komplexity vnútorného prostredia. Znamená to, že 
musíme poznať zákonitosti vývoja vnútorného prostredia a aktívne po tejto trajektórii ísť. 

Komplexitu vnútorného prostredia dominantne určuje sociálna úroveň systému. Pri chaotickom 
prostredí je to syntropická zložka sociálnej energie. Syntropia je dodatočná energia, ktorú vie systém 
generovať. Na rozdiel od entropie. To je nevyužiteľná zložka energie. 

Vzájomný vzťah entropie a syntropie určuje schopnosť vývoja daného sociálneho systému. 
Entropická krivka reprezentuje využitie existujúceho potenciálu doby. Dokážeme ju popísať 

termodynamickými zákonmi. Syntropická krivka charakterizuje vývoj nového potenciálu. Na jej popis 
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musíme použiť nelineárnu termodynamiku. Obe závislosti v čase zrýchľujú. Entropický cyklus 
zrýchľuje konštantou zlatého rezu ϕ. Syntopický cyklus zrýchľuje Feigenbaumovou konštantou τ. Päť 
cyklov sa zloží do bloku cyklov a začne nový blok cyklov. 

 

 
Obr.1 Entropicko-syntropický vývoj našej epochy. 

 
Aplikácia na našu euro-atlantickú civilizáciu vyzerá nasledovne: 

 

 
Obr.2 5 cyklov tvorí blok cyklov- našu éru. 
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Takže v súčasnosti žijeme konci našej éry ( bloku cyklov) a to v poslednom cykle. Znamená 

to, že Žijeme v najturbulentnejšej dobe za posledných 3800 rokov. 
 
Zároveň to znamená, že okolo roku 2026 naštartuje nový blok cyklov. Respektíve môže. 

Pretože koniec bloku cyklov znamená bifurkáciu. To je rozdvojenie, výhybka na dráhe vývoja. 
 

 
Obr.3 Bifurkácia 

 
 

Zo zákonov Špirálového manažmentu vyplýva, že bifurkácia: 
• Nastane okolo roku 2026 
• Spôsobí, že náš systém už ďalej nebude fungovať ( stabilita „A“) 
• Má dva možné výsledky 

o Náš systém sa zrúti ( stabilita „B“) 
o  Prejdeme na vyššiu úroveň ( stabilita „C“) 

 
 

Ak sa nám podarí prejsť cez bifurkáciu na vyššiu úroveň,znamená to: 
• z časového hľadiska - prvý cyklus nového bloku bude dlhší ako je náš súčasný cyklus. 
• Z energetického hľadiska nová úroveň bude mať 

o  vyššiu celkovú spotrebu energie 
o  nižšiu mernú spotrebu energie 
o  iný vzťah entropie a syntropie – podiel syntropiemusé byť vyšší 

• Z informačného hľadiska – nová úroveň musí byť o jeden fraktál vyššie 
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Obr. 4 Ďalší cyklus po bifurkácii 

 
Riziká sú: 
• prechod medzi blokmi cyklov je kontinuálny pre ľudí ale nie pre sociálnu štruktúru 
• prvý raz v histórii ľudstva musíme prehodiť výhybku aktívne 
• musíme do oblasti pôsobenia zahrnúť aj entropiu, ktorú sme vyprodukovali v rámci 

posledného cyklu ale aj celého bloku 
 

Existujú aj pozitíva: 
• je to spôsob ako zostať na vrchole vývoja 
• ďalší blok cyklov sa bude vyznačovať výrazne vyššou „ľudskosťou“ 

 
Náš blok cyklov je definovaný vývojom človeka ako sociálnej bytosti. Predošlý blok cyklov ( pred 

1794 p.n.l.) bol charakterizovaný vývojom človeka ako biologickej bytosti. Nasledujúci blok bude 
charakterizovaný človekom ako ľudskej bytosti. Dúfam. 
 
 
 
ADRESA AUTORA  
 
Ing. Ľuboš Polakovič, PhD. 
LOTES Centrum, Slovenská republika 
e-mail: lubos.polakovic@lotescentrum.com 
+421 905 315 000 
 


