Metayliopisto palauttaa meidät totuuden lähteille

Ideakirja motivoi
korjaamaan yhteiskunnan
vääristymät!
Kirja selvittää systeemin
10 suurinta vääristymää:
Päättelemme miten
yhteiskunta toimii ja miten
sen tulisi toimia.

TULOS: Tarvitsemme lisää
sosiaalista älykkyyttä, koska
se korreloi hyvin myös
taloudelliseen menestymiseen ja hyvinvointiin.

Ihanteellinen Suomi syntyy
hyvistä arvoista alkamalla!
Kartoitustapa perustuu
Meta-yhteiskunnan ideaan.
Se on IT-lähtöinen tapa
mallintaa mitä tahansa.
Systeeminen mallintaminen
lähtee ihmisten arvoista.
Näin tullaan lähelle
Mahatma Gandin
tarkoitusta.
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Ideakirja kritisoi yhteiskuntaa
etsien aina positiivista ratkaisua
Kymmenen (10) vertailuparia ovat peräisin identiteetin
käsitteestä: vääristymä vs ihanne sekä nykyinen vs
mahdollinen. Vertailu (viable-teema) tuo erityisen
mielenkiintoisen tavan keskustella yhteiskunnan
kelvollisuudesta, politiikasta ja tulevaisuudesta.

Menestyksen avaimina muunnoksessa ovat ihmisyys, positiivisten
arvojen tunnistaminen, tiedon merkityksen kunnioittaminen ja aito
uudistumisen halu ilman ulkoista pakkoa kohti palvelukeskeisyyttä.
Viable – käsite on peräisin kybernetiikasta, johtamisen sekä
organisaatioiden teoriasta. Se soveltuu myös IT-järjestelmien
kehittämisen tueksi. Arvokeskeinen ajattelu on saanut alkunsa
Maslowilta ja Barrettilta. Keskeistä on tietoisuuden kehitys.

Kaikki hyöty parhaista teorioista
Kiistämättömiä tosiasioita:
•
•
•
•
•

Euroopan yhteisö on vaikeassa tilassa. Kansa ei enää luota siihen.
Materialismin takia johtamisen kirjallisuuskin on romahtanut.
Monet tieteen alat on vaarallisina piilotettu pois näkyvistä.
Autoritäärisyys ja vallanhalu ovat johtamassa pahoihin kriiseihin.
Usko järjestelmään horjuu maailmanlaajuisesti.

Metayliopiston toiminta on vastalääkettä vääristymiin. Se
perustuu monialaisuuteen ja poikkitieteellisyyteen, todelliseen
tietoon. Kaiken elimellisen keskipisteenä tarkastelussamme ovat
systeemiajattelu ja systeemisyys sekä johtamisen teoriana
kybernetiikka: tiedot ja taidot, mutta myös tahto ja tunne (4 x T).
Ihmisten kunnioittaminen ja palvelun halu ovat lähtökohtia. Näin
toimien Ideakirjassa on saatu yhdistettyä parhaat teoriat ja
metodit yhteiskunnan eheytyä. Ratkaisu tiivistyy ihannemalliksi,
joten ko. malli on sovitettavissa muuallekin vastaaviin tapauksiin!

Hunajakennomalli
on eräs yksinkertainen tapa
aloittaa oman
osuutensa tai koko
yhteiskunnan
kehittäminen.

Ideakirja esittää
kymmenittäin
idea-aihioita!
Kirja on visuaalinen. Kullakin sivulla on teemansa. Se alkaa sanallisella
kuvauksella, mitä seuraa ideointia inspiroiva osuus. Neljä (4) muutosjohtamisen menetelmää varmistavat onnistumisen mietelauseista (1),
asenteiden avautumisen (2: Bragdon) ja organisaatiomuutoksen (3: BetaCodex) sekä arvokeskeisen demokratian ja johtamisen (4: Barrett) kautta.
Whole System Change on reitti edetä kohti ihmiskasvoista tulevaisuutta
Suurin osa ongelmien
yhteiskunnan
juurisyistä liittyy
ihmismielen
rajoituksiin.

Metayhteiskunta on kuvitteellinen yhteisö, joka ei kärsi valtataistelusta
eikä vääryyksistä. Se pysyy kontrollissa hyvän demokratian ja
arvojohtamisen antaman tiiviin palautteen keinoin. Ihanteellisuuden
ymmärtäminen on hyödyllinen taito jokaiselle kansalaiselle. Ilman yhteistä
ihannetta yhteiskunta ei toimi, ”se ei pelastu”.
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