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A JÓSZÁNDÉKÚ KAPITALIZMUS – MINDENKI SZÁMÁRA ÚJ 

LEHETŐSEGEK FELÉ NYIT AJTÓT – Gary Douglas 

A jószándékú kapitalizmus az a terület, amelyen azt nézed, hogyan lehet 

minden még nagyszerűbb. Mint végtelen lények, lehetőségekkel 

rendelkezünk; totális lehetőségekkel. Ha a végtelen lehetőségekből kiindulva 

működünk, és azt nézzük, éppen mi lehetséges, nagyobb lehetőségek felé 

tudunk ajtót nyitni… MINDIG. A nézőpont soha nem teremt. A kérdés mindig 

azt teszi. Mindenre tégy fel kérdést, és lehetőséget teremtesz. 

Hány nézőpontot használsz arra, hogy aláaknázd mindannak a lehetőségeit, 

amit választhatnál? 

Ha valóságunk és a standard kapitalizmus működéséből kiindulva foglalkozol 

a problémákkal és nehézségekkel és a dolgok szokványos működésével, csak 

problémákat és nehézségeket fogsz látni, és azt, mit nem lehet csinálni.  

Soha nem leszel képes meglátni azt, ami éppen eredményesen működhetne. 

A jószándékú kapitalizmus nem a választ keresi. A jószándékú kapitalizmus a 

lehetőséget keresi. A lehetőség soha nem válasz vagy véghezvitel.  

A lehetőség mindig nyitott ajtó egy nagyobb lehetőség felé. 

ITT A JÓSZÁNDÉKÚ KAPITALIZMUS 3 OLYAN TULAJDONSÁGA KÖVETKEZIK, AMELY HA 

MEGVALÓSÍTJÁK, AZ ÜZLETBEN MÉG NAGYOBB LEHETŐSÉGEKET TEREMT: 

LÉGY HAJLANDÓ AMA JÖVŐ MEGTEREMTÉSÉRE, AMELYIK MÉG NEM LÉTEZIK. 

Csak akkor lesz életképes üzleted, ha olyan jövő megteremtését keresed, 

amely még nem létezik. A világ jövője nem azon alapul, amit megvásárolhatsz, 

vagy amit megtehetsz. A világ jövője azon a tapasztalapon alapul, amelyre 

szert tehetsz, s amely senki másnak nem lehet. A világ jövője olyan 

lehetőségeken alapul, amelyek létrejönnek. A jövő kísérleti világ lesz.  

Ott jön létre, ahol valami olyasmid lehet, amit sehol máshol nem tudsz 

megszerezni. 
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Az összes elektronikával, amelyet mindenhová magunkkal hordozunk, 

elveszítjük a csendet. A projektnek, amelyen dolgozom, egy részét „Projekt 

lehetőségek”-nek hívják. A Projekt lehetőségek egy kastély megteremtését is 

tartalmazzák. Ez olyan kastély lesz, ahol az emberek csendre lelhetnek.  

Ez lesz a kastélyban elnyerhető tapasztalatok elsődleges forrása… a béke, az 

elegancia és a nyugalom olyan érzékelése, amelyre nem tudsz szert tenni.  

A kastélynak csodálatos sajátos ereje lesz, és olyan üzlet lesz, amely 

mindenhez hozzáad. 

VÁLTOZTASD MEG AZ ÜZLETI STRUKTÚRÁDAT. 

Amikor üzletet teremtesz, olyan üzletet akarsz megalkotni, amely 

tapasztalatokon alapuló nézőponthoz kapcsolódik. Ha empirikusan dolgozol, 

soha nem arról van szó, hogy „ez” egyenlő „ez”-zel. A kérdés: „Mire vágynak 

majd az emberek a jövőben?” Az empirikus lesz a jövő, mert ez az egyetlen 

kaland, ami az emberiség számára megmarad. 

Azt nézd, amit meg tudsz változtatni, és nem azt, amit ellenőrizni tudsz. 

A fenntartás egyetlen forrása a változás. Minden nap azt kell nézned, min 

tudsz változtatni. Csak akkor bukhatsz meg, ha nem vagy hajlandó a 

változásra. Az a változás, amit hajlandó vagy megteremteni, bármi másnál 

jobban fogja üzletedet bővíteni és azt eredményezni, hogy a dolgok 

gyorsabban, könnyebben és nagyszerűbben fejlődjenek. Kérdezd ezt: „Ma mit 

tudok megváltoztatni? Mi más lehetek én, vagy mi mást tehetek?” A változás 

mindannak elsődleges forrása, ami mindent megteremt, amire az életben 

vágysz. 

Vegyük például a természetet. Eláraszt egy területet, mert ezen a módon tudja 

megőrizni, hogy ezen a területen minden növekedjen. Az emberiség igyekszik 

elkerülni az áradást, mert az túl sok mindent megváltoztat. 
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A természetnek nem az az nézőpontja, hogy nem tud mindent megváltoztatni.  

Az a nézőpontja, hogy néha egy erdőt le kell égetned ahhoz, hogy megtaláld 

azt, amit éppen teremteni lehet belőle. 

ISMERD FEL, HOGY A REÁLGAZDASÁG AZ, AZ ENERGETIKA, AMELYBŐL MINDAZ 

TEREMTHETŐ, AMIT LEGTÖBBÜNK NEM VESZ ÉSZRE, VAGY NEM ISMER EL. 

A jószándékú kapitalizmusban arról van szó, hogy az, amivel te adsz valamit, 

mi módon járul hozzá körülötted mindenhez. Nézd meg, kik adnak neked 

valamit, majd adjál te nekik, és ez több lehetőséget teremt. Az hozzájárulás 

kigyűrűzik a világba. Ha azt keresed, hogyan tudod kitágítani életedet, ez 

mások életét is ki fogja tágítani. A Jószándékú Kapitalizmus az a hely, ahol 

mindenki azt adja a másiknak, amit tud, és így mindenki számára minden 

kitágul. 

Nagyobb lehetőségek állnak rendelkezésünkre – az életünkben, üzletünkben, 

bolygónk számára. Hajlandó vagy e lehetőségeket választani? Hajlandó vagy 

megteremteni azt a jövőt, amely még nem létezik? 

Forrás: BENEVOLENT CAPITALISM – OPENING DOORS TO GREATER POSSIBILITIES FOR 

ALL 

Fordította: Kaposi Luca 
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