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as, v katerem živimo, se hitro spreminja. Ne samo da 

nekje obstaja robotka Sophie, ki je na las podobna 

človeku, ki zna razmišljati in se smehlja; ne zgolj želja po 

samovozečih vozilih in družbi, ki bi delovala samodejno na 

avtopilotu vrednot in napredka – ne zgolj to. Težko si sicer 

zamislimo, kaj od povedanega lahko na kateri koli ravni pre-

sega zahteve, s katerimi se srečuje sodoben človek, ki sledi 

formuli predpisanega uspeha. A teh zahtev je na vseh ravneh 

preveč. Zato sem razvila metodologijo povezovanja inteli-

genc Budnjani 4Q, ki jo predstavljam v nadaljevanju.

ODGOVORNI MENEDŽMENT
»V procesu odločanja največkrat razmišljamo v okviru 

naložbe, saj je miselnost današnjih voditeljev pač utemelje-

na na ekonomskih predpostavkah. Opažam pa, da koncept 

vrednosti začenja presegati koncept dobička. Poglejte samo 

Teslo ali Amazon – oba imata nizek dobiček in ogromno 

vrednost,« pravi Perry Timms, HR-strokovnjak, ki s svojimi ob-

javami, nastopi in navdihujočimi govori odpira prostor novim 

vpogledom na blagostanje. 

Seveda se absolutna revščina meri v višini BDP, ki kaže ma-

terialno blagostanje, ki pogojno ustvarja ostale tipe kapitala, 

kot so znanje, dobrobit in človečnost. A naša kratka stoletna 

zgodovina napredka kaže, da ta odnos ni premo sorazmeren.

Sla po dobičku ruši zdravorazumske predpostavke rav-

novesja, pri katerem potrebujemo vsega po malo: smeha, 

veselja, dušne radosti, prijateljstva, in ne le moči in oblasti. 

Plehkost uničuje vrednost ter prekinja tok novih kreativnih 

poti in rešitev.

In kot pravi Timms: »Organizacije prihodnosti ne bodo tek-

movale v tem, da bodo najboljše na svetu, temveč v tem, da 

bodo najboljše za svet.« 

PROCES DOZOREVANJA IN VPRAŠANJE ZAVESTI
Ali se zavedamo, koliko plehkih vrednot ustvarja gonja po 

»še«; koliko puhlih zgodb materialnega bogatenja podpira 

naš prostor? Smo že zreli za nov pristop, o katerem govo-

ri Timms, na katerega opozarjajo metodologija in blagovna 

znamka Budnjani 4Q ter številni, ki človeški kapital postav-

ljamo v ospredje?

Kako do inovacij in novih uvidov? Te prinesejo dolgoročno 

materialno multiplikacijo, a za inovacije moramo znati priteg-

Če nas trenutno razviti kapitalizem prepričuje, da je glavni cilj materialna rast 
in rast in zopet rast, nas realne težave, s katerimi se podjetniki in menedžerji 
srečujemo, prepričujejo o nasprotnem. Rast ima negativne posledice in sreča 
ter kakovost bivanja nista vselej povezani z dvigom RVC in BDP. Namesto rasti 
moramo usvojiti pojem razvoja, ki ne pomeni nujno več, temveč »bolje«, bolj 
pravično, bolj odgovorno ... Morda multiplikacijo tega »več« na globljih ravneh?
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niti talente in drugačnost. Seveda so 

izkušnje, združene z znanjem, glavni 

vzrok za vsakokraten korak dlje, le da 

smer ni vselej prava. In ravno integrite-

ta menedžmenta, ki je bila že tolikokrat 

kršena, saj prilika naredi tatu, in ogenj 

strasti, ki ni obvladovan, požge, spodbu-

ja razprave o vodenju in liderjih prihod-

nosti. To bodo tisti, ki delujejo po načelu 

zavesti in vesti. In takšni privabijo talente 

in trajno rast v dobro vseh.

In ker je številne ravni posla, družbe, 

ljudi, specifik in generalizacij težko za-

objeti in konkretno obvladovati, razvi-

prav tako sposobnost avtorefleksije: 

da znamo pogledati vase in se soočiti s 

sencami lastnih značajev, na katere nas 

iskreno, brez preračunljivosti, opozorijo 

ljudje, ki jih najamemo kot menedžerje 

osebnosti. Res pa je, da nas na naše 

negativne lastnosti največkrat opozo-

rijo naši zaposleni ali sodelavci. Smo 

dovolj pogumni in ponižni, da jim pris-

luhnemo? 

ZAKAJ BUDNJANI 4Q?
Prav res je globina človeškega faktor-

ja neskončna. In prehod od ekonomije 

jamo modele. Poslovna antropologija, 

ki jo predstavljam v slovenskem pros-

toru, išče z namenom, da bi našla. »In-

sight economy« naj bi bila po mnenju 

vodilnih ključ do prihodnjega uspeha, 

saj bodo le tisti, ki zares poznavajo in 

razumejo ljudi, zares uspeli.

In kako razumeti ljudi? Z razumevan-

jem zavesti, ki jo lahko treniramo, razvi-

jamo in negujemo. Zavest ni program, 

kot je na primer program uma, ki se 

sproža samodejno. Zavest je sposob-

nost postanka! Če le drvimo naprej in 

po »še«, smo na avtopilotu. Zavest je 
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obsega v ekonomijo uvida in izkustva 

maje svetovne temelje, ki so nekdaj te-

meljili na Newtonovem dojemanju sve-

ta. Veljal je za trdnega. A svet je del 

sprememb, ki so hipne, in nihče od nas 

jim ne more več slediti. Ne moremo se 

zanesti na pravzaprav nič drugega kot 

na vse tisto, kar smo gradili trajno, pre-

vidno in pozorno.

Ker smo v toku vzponov in padcev, 

sprememb in hitrih inovacij na doma-

la vseh ključnih področjih prihodnos-

ti (IT, AI, medicina), moramo uporabljati 

vse resurse in inteligence, ki jih imamo. 

In izzivi, ki jim ni konca, zahtevajo ne-

nehne prilagoditve naših organizmov. 

Znati moramo predvidevati čustva, ide-

je in vedenje potrošnikov; prepozna-

ti moramo namige in trende, pri čemer 

nam razum le malo pomaga. Intuici-

ja, instinkt, kreativnost in drugačnost 

so besede, ki marsikomu tlakujejo pot 

do uspeha, a sistemi izobraževanj prav 

tako niso kos veščinam, ki so za takšne 

sposobnosti potrebne.

Zato Budnjani 4Q povezuje racio-

nalno inteligentnost (IQ, intellectual 

quotient), čustveno inteligentnost (EQ, 

emotional quotient), duhovno inteli-

gentnost (SQ, spiritual quotient) in fizič-

no inteligentnost (PQ, physical quo-

tient). Zakaj ravno te štiri? Antropologija 

je verjetno edina veda, ki združuje tako 

genetiko, psihoanalizo, politično, eko-

nomsko in družbeno antropologijo, 

lingvistiko in preostale veje, pri čemer 

človeški fenomen pokrije interdisci-

plinarno. Predvsem pa zna opazova-

ti. In ker ljudje vselej delujemo na več 

ravneh, pri čemer te štiri kažejo rdečo 

nit kardinalnih centrov telesa, ustvarja-

mo drugačne rešitve, ki ponujajo glo-

blji vpogled. Ti centri telesa so glava 

(možgani), srce (emocije), trebuh (moč) 

in noge (smer). Vprašanj, kot je stres 

(stres nastane v glavi, torej v IQ, čutimo 

ga v telesu, torej PQ, in duši, torej EQ), 

se lotevamo drugače. Človek je bit-

je mnogih dimenzij in le dobro izšola-

no oko s praktičnimi preizkušnjami in 

življenjsko modrostjo ter pogumom bo 

gledalo z namenom, da uzre. In človek, 

ki ne najde smisla v tem svetu nega-

tivne entropije, četudi materialno uspe-

va in raste, izgubi globlji pomen in po-

trebuje dvig duhovne inteligentnosti 

(SQ). Zato je metodologija povezovanj 

inteligenc tako pomembna!

POSLOVNA ANTROPOLOGIJA: 
ANTROPOLOGIJA VSEBINE IN 
VZROKA
Zvesti naročniki storitev poslovnih an-

tropologov so številna uspešna svetov-

na podjetja na primer: Apple, Coca-Co-

la, Pizza-Hut, McDonald’s, Unilever, 

General Motors, HP, Microsoft, Nokia, 

Canon, Ford, IBM, Xerox, Ikea in šte-

vilna druga; javnosti pa je verjetno 

najbolj znan primer največjega izde-

lovalca računalniških procesorjev na 

svetu: podjetja Intel, ki sodeluje z an-

tropologinjo Genevieu Bell. Poglavitna 

prednost metod poslovne antropologi-

je je namreč ravno ta, da so uporabne 

za vse gospodarske panoge. Saj vsak 

posel ustvari človek in vodi človek. In 

človek je center vsakega poslovan-

ja, zato je poznavanje duševnosti ljudi 

prava smer za trajni uspeh.

Ko razumemo lasten ustroj, se začne 

ločevanje: čustev od misli, misli od 

namenov, namer od dejanj. Poslovni 

antropologi dekodirajo rituale korpo-

uspeha skvari, če zapadamo v bestialno 

požrtnost in hodimo po drugih, izgubi-

mo vse, predvsem pa samospoštovan-

je. Zato je vzrok za težave vselej v nas in 

najti pravega človeka za rudarjenje po 

sebi ni nekaj enostavnega.

POVEZOVANJE 4 Q, 
MULTIKAPITALNOST ZA 
TRAJNO RAST
Napredek ne more biti eksponenten, 

želja po »še« se vselej obrne v svoje 

nasprotje, kar pomeni, da je nujno, da 

se naučimo povezovanja lastnih inteli-

genc, torej Budnjani 4Q. Metodologi-

ja povezovanja vključuje antropološko 

refleksijo individualne stranke, znan-

ja in veščine avtogenega treninga, 

medicinske hipnoze in treninga intuici-

je, ki je spoj racionalnega in duhovne-

ga, ki se prek telesa poraja kot senzaci-

ja ali medli občutek, ki ga običajno um 

preglasi. Obvladovanje notranjega rit-

ma in ognja strasti je končni cilj povezl-

jivosti inteligenc, ki je pravzaprav inten-

zivnost notranjega zrenja, ki je daleč 

stran od koncepta pragmatične vred-

nosti.

Dvoma o tem, da se je treba prizem-

ljiti in na novo oceniti sebe ter las-

ten položaj »uspeha«, ne sme biti, saj 

mentalna higiena ponuja mir v ključnih 

trenutkih, ko se sprejemajo prave 

odločitve. Že naslednja minuta, ko 

boste odložili revijo, je ključna za vas. 

Ali se boste odprli novim idejam ali jih 

boste le kot tolikokrat doslej odvrgli 

kot »meglo, ki nikomur ne koristi«. Če 

so vas prepričale, se veselim razvoja 

in časa za postanek – morda se ravno 

takrat srečamo.
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kot sociologinja in antropologinja 

v slovenskem prostoru utrjuje 

poslovno antropologijo ter 

menedžment osebnosti, ki je 

nadgradnja raznim oblikam 

procesiranja človeških vsebin 

Plehkost uničuje vrednost 
ter prekinja tok novih 
kreativnih poti in rešitev. 
Za »million dollar« idejo  
so potrebni tišina, umirjen 
um in očiščen ego. 

rativnega sveta in začnejo intenzivno 

soustvarjanje navad, ritualov in norm. 

Ker razumejo človeško kodo, delovan-

je možganov in nezavedno procesi-

ranje in učenje, lahko prodrejo dlje in 

poiščejo rešitve, še preden nastanejo 

tipične težave sodobnih korporacij. 

Moč znanja ni zgolj v nazivih, pri 

čemer so proti nazivom običajno tisti, ki 

jih nimajo. In ne razumejo poti umovanja, 

ki so prav tako potrebne. Moč znanja je 

v posledicah, ki jih to nosi. Vsi smo priče 

raznim transformacijam znanja, pravil in 

praks, nekdanja gotovost je tako le še 

spomin. Zato nas Timms, Bell, Lacan, 

Chomsky in preostali bralci človeške 

kode opozarjajo, kako zelo pomemb-

no je, da razumemo koncept relativne 

revščine: če nismo čustveno pismeni, 

če se naš značaj pod težo materialnega 


