
 

PODJETNOST ZA BLAGINJO 

Dokler ne presežemo naše nižje narave, ki jo pooseblja ego, bo ta stisko, trpljenje, pomanjkanje  

in zlo vedno znova ustvarjal. 

Ljudje in narodi se razvijajo pod vplivom življenjskih razmer in izkušenj pri 

reševanju problemov. Ni nujno, da razvoj vodi v blaginjo, zato je dobro 

prepoznavati, kaj vpliva na ustvarjanje blaginje. Izraz »blaginja« ni istoveten 

izrazu »bogastvo« saj sta to lahko dva povsem različna pomena. 

Spoznali smo že, da je človek kompleksno, zapleteno in s številnimi mehanizmi in orodji 

opremljeno duhovno bitje, sestavljeno iz cele vrste zavestnih duhovnih entitet in teles, ki med seboj 

tesno sodelujejo. Vemo tudi, da z umom razumeti dušo ali življenje ni mogoče, treba ju je občutiti. 

Pa vendar brez razumskih razlag ne gre. Te se zdijo zapletene, a poglejmo si strukturo navadnega 

atoma ali celice - z veliko kompleksnostjo se srečamo že na najbolj osnovnih ravneh fizične 

pojavnosti, a slednja predstavlja le vrh ledene gore. Vsako od bitij žene duhovna volja ali življenjski 

impulz, vsako ima svojo specifično zavest in pa strukturirano materijo. 

Ko se spremenijo pogoji za obstoj osebe, organizacije ali družbe, nas ta 

preobrazba prisili, da ponovno razmislimo o osnovnih vrednotah in prepričanjih. 

Problemi, ki jih ni mogoče rešiti v okviru obstoječega vrednostnega sistema, nas 

silijo v naslednji zavoj spirale. Evolucija poteka v daljšem časovnem obdobju: 

oseba ali družba zapusti prejšnjo raven in se počasi pomika proti naslednji stopnji, 

ki se pojavi na obzorju. Ravni se med seboj delno prekrivajo in prehajajo skozi 

faze "rojstva", "vrhunca" in "bledenja". Težave nastanejo, ko nekaj ovira takšno 

gibanje naprej. 

 

Spiralni model transformacije je orodje, ki omogoča upravljanje procesa 

transformacije. Teorija spiralne dinamike opisuje osem med seboj povezanih 

stopenj zrelosti posameznika in družbe. Vsaka raven ustreza določenemu naboru 

kulturnih vrednot, svoji barvi, lastnim prioritetam, prepričanju in posebnostim 

svetovnega nazora 

Za njegovo uporabo je treba najprej razumeti, na kateri stopnji razvoja je oseba 

ali ekipa, nato pa lahko ustrezno izberemo metode izvajanja sprememb. Te ravni 

ne označujejo tipa osebnosti, temveč način razmišljanja. Vsaka večja preobrazba 

mora upoštevati značilnosti ravni, na kateri je oseba ali družba. 

Tako so poskusi hitrega ustvarjanja svobodnega tržnega gospodarstva v 

državi, v kateri že desetletja obvladuje avtoritarni režim, vnaprej obsojeni na 

neuspeh. Takšna država mora preiti fazo postopne liberalizacije in vzgoje 

spoštovanja svobode posameznika, da bi v družbi razvila željo po samostojnosti 

in podjetniškem duhu. 

Naučiti se določiti, kje je posameznik ali skupina, ni enostavno, prav tako težko 

se je spopasti z željo po pospešitvi sprememb. 


