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Moudré podnikání chápeme jako podnikání udržitelné, smysluplné, fungující ve prospěch celku,
životaschopné, vycházející z hluboké lidské moudrosti. Vnášíme do podnikání morální hodnoty a
věříme, že podnikatelé a podnikatelky zásadně ovlivňují společenské klima. Podnikám v souladu sama
se sebou. Základní rozdíl mezi podnikáním a moudrým podnikáním můžeme pozorovat ve vnitřní
motivaci podnikatelky/podnikatele, zakladatelky/zakladatele, tedy v odpovědi na otázku: Proč
podnikám, proč právě v tomto oboru? Motivy, které často vedou lidi k podnikání, jsou spíše
kompenzační – podnikání mi kompenzuje něco, čeho se mi nedostává (peníze, pozornost, ocenění),
nebo jsou hledáním sebepotvrzení. Ke slovu se dostává naše ego, pozice moci, hraní rolí. Moudré
podnikání vychází z naší osobní síly, z našich darů, tedy talentů, jichž jsme si vědomi, a chceme je
projevit, známe svoji hodnotu, jsme přirozeně sebevědomí, jsme otevření, schopni integrity slova a
činu. Podnikání je často vnímáno jako cesta, jak si dokázat, že jsem hodnotná/hodnotný. Způsob, jak
získat zvenčí uznání, že to, co dělám, má smysl. Což je velká past. Sebehodnotu a vlastní sílu musíme
najít sami v sobě. Pokud se nám podaří tato kompenzační témata u sebe uvidět, můžeme se od nich
osvobodit. Můžeme dělat věci, které jsou v souladu s námi, s naším nejhlubším já, v souladu s tím,
proč jsme přišli na tento svět, s „voláním duše“. Moudře podnikat znamená toto volání uslyšet a
naplňovat ho. Že se tak děje, lze poznat podle toho, že používáme talenty, které jsme dostali, věci
nám jdou přirozeně dobře, jsme užiteční ostatním. To je základ moudré podnikatelské hodnoty,
kterou proměňuji v produkt, nabídku, službu.Tím tvoříme zahradu bohatství, na kterou sami chodí
klienti přitahováni její vůní a krásou.
Moudré podnikání stojí na těchto premisách: Podnikání je cesta učení, učení se odpovědnosti.
Podnikání je projev svobodné volby. Podnikání je forma tvoření. Podnikání je služba. Podnikáním
sleduji užitečnost pro sebe, druhé a vyšší celek. Podnikání je živý organismus. Podnikáním vytváříme
zahradu bohatství.
Vášeň
Vím, co je mojí vášní, co mě baví a nabíjí, a následuji to. Kde je vášeň, tam je i život. Vášeň podporuje
energii podnikání, je spojena s radostí a hravostí.
Uznání
Žiji a vyjadřuji pokoru, sebeúctu, úctu respekt k ostatním. Uznávám jejich místo na světě, vážím si
jejich talentů. Respektuji právo každého na jeho pravdu.
Vzájemně k užitku
Zajímám se o užitek pro sebe, zákazníka, pro společnost a planetu, vše, co dělám, je ku prospěchu
všech zúčastněných.
Rovnováha
Starám se o rovnováhu mezi pro mě důležitými oblastmi: rozum a cit, vydávání a přijímání energie,
čas na sebe a na práci, výdaje a příjmy, práce a rodina. Respektuji rytmy a cykly.
Propojenost
Uvědomuji si, že jsme živý organismus, propojený synergií, synchronicitou, vzájemnou přitažlivostí.
Přispívám svojí hod- notou celku a uznávám hodnotu druhých, spolupracuji.
Důvěra
Mám důvěru ve vlastní hodnotu, v moudrost těla, ženství, mužství, moudrost planety. Dávám důvěru
ostatním. Důvěřuji tomu, že vše, co se mi děje, má smysl a může mě něčemu naučit.

Integrita
Dbám na pravdivost a opravdovost v každém okamžiku, na integritu slov a činů. Žiju v souladu sama
se sebou, jsem plně zodpovědná za své konání. Chovám se na všechny strany férově, tak, jak chci, aby
se ostatní chovali ke mně.
Osobní síla
Co mi jde lehce, s radostí a dává mi smysl, je místo mé vnitřní síly; vnitřní síla je to, co v nás skutečně
tvoří.
Jednoduchost
Jdu k podstatě ve všech činnostech, vytvářím dostatečně jednoduché, transparentní, přehledné,
čitelné vazby, vztahy, systémy. Umím jednoduše vysvětlit, co dělám a proč za to lidé platí.

