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� Biosfera ključna komponenta planeta

� Značilnost narave Zemlje
� poudarjena informacijska komponenta preko življenja



� Kompleksnost in soodvisnost nivojev

Integracijski nivoji življenja
�molekule” – organske molekule, DNK

�DNK – poudarjena informacijska funkcija- osnova življenja
�Celični organeli, celica
�Tkiva
�Organi 
�Organski sistemi

oOrganizem
oPopulacija
oZdružba + življenjski prostor = ekosistem

•Biom

•Biosfera + življenjski prostor = Zemlja



� Nastanek osnovne informacije z mutacijo
� Sledi selekcija v treh stopnjah-nivojih

� Osebek
� Populacija
� Združba

� biosfera



� Človek – žival
� genetsko determinirane:

� strukture-tudi nevronske mreže
� vrednotenje čutenja
� socialnost

� Človek – razmišljujoče bitje

� “Človek” – bitje s kulturo (etiko)



� Čutenje – genetsko determinirano

� Vrednotenje čutenja zaradi interakcije z okoljem
� Prijetnost-Pasivnost
� Neprijetnost- Aktivnost



� Človek - Žival

� Človek – “”Bog”” (Razumsko 
bitje)

Znanstvenik

Zdrava pamet

Prava pamet



� Izdelan za drugačno okolje

� Prilagoditev s kulturo

� ? Apokalipsa človeka 
� Obstoj vrste
� Kvaliteta življenja posameznika

Razvoj etike – omejevanje

aktivnosti na osnovi čutenja

Genetska osnova



� Tehničen razvoj � Rast prebivalstva



� Biološko prilagajanje 
neučinkovito - prepočasno

� Razvoj moralnih in 
zakonskih norm



Okolje se je v npr. 10 000 letih

izjemno spremenilo,

Človek (žival) je ostal skoraj enak

Biološka evolucija prepočasna

Rešitev vrste – razvoj moralnih vrednot

z oviranjem posameznika



� Naravoslovje (tudi biologija) postavlja jasno ogledalo (je 
to sad spoznanja??? – figov list)

� Smo živalsko bitje in z razumom sposobni uničiti 
primerno okolje

� Vedenje (znanje) omogoča tudi preživetje



Podpora kolonizaciji

Podpora ohranjanju človeku primernega okolja:
� kot vrsti
� kot posamezniku

Poudarjanja informacijska komponenta (znanje)



Ali vemo in ločimo bistvo življenja posameznih 
integracijskih nivojev???

Osebek Vrsta

-Realizacija genetske predispozicije kot izziv okolja
-Sledenje svojim čutenjem in čustvom

-Preživetje
-Sobivanje 
-Funkcionalnost ES



Smo ljudje pametna ali čuteča bitja?

Ali bomo znali krmariti med svojo dvojnostjo???

Ali resnično vemo kaj hočemo???

Se zavedamo nevarnosti našega družbenega razvoja 
na osnovi čustev




