NAPOVED INTEGRALNE SERIJE:
S pametno integracijo do trajnostnega razvoja
V čedalje večji meri se soočamo z mnogoterimi, raznolikimi izzivi – od svetovnih do evropskih, slovenskih,
lokalnih; od podnebnih sprememb do ekonomskih problemov.
Zato je nujen drugačen pogled na svet okrog nas, nov način razmišljanja in delovanja, preseganje kalupov…
Celosten pogled, ki nam bo pomagal, da elemente, ki jih že imamo, vidimo v novi luči, na drugačen in celosten
način povežemo, prepletemo, stkemo – PAMETNO INTEGRIRAMO.
Drobce rešitev, ki bodo dobre za vse, imamo pred seboj, živimo z njimi – tu, v Sloveniji in Evropi.
Ker »nič ni tako praktično kot dobra teorija« (Lewin), predstavljamo NAČELA, po katerih je mogoče oblikovati
nov, celosten konceptualen okvir; pravzaprav lahko vodijo do različnih teorij.
In ta načela nas lahko pripeljejo do TEORIJE INTEGRALNEGA RAZVOJA avtorjev Ronnieja Lessema in
Alexandra Schiefferja.
Praktični primeri njene uporabe z odličnimi praksami (večina iz Slovenije) in novi integralni koncepti bodo
sestavljali večino od 100 nadaljevanj v seriji »S pametno integracijo do trajnostnega razvoja«. Objavljali jih
bomo v naslednjih nekaj mesecih, praviloma vsak dan od ponedeljka do petka. S pomembnim sporočilom, da
je nujno pametno povezati številna prizadevanja in potenciale za trajnostni razvoj v okviru EU.
Med drugim smo pristop integralnih svetov uporabili pri snovanju novega, trajnostnega modela razvoja za
našo državo - poimenovali smo ga Integralna zelena Slovenija. Predstavili smo ga v knjigi Integral Green
Slovenia (Routledge, 2016), ki smo jo uredili dr. Darja Piciga, prof. Alexander Schieffer in prof. Ronnie Lessem,
napisalo pa poleg nas še 42 slovenskih avtorjev. Z Integralno serijo se odzivamo na številne pobude, da bi
imeli čimveč gradiv o Integralni zeleni Sloveniji tudi v domačem jeziku.
In integralna zelena pot lahko prispeva tudi k prihodnosti Evrope.
O vsem tem nas bo v prihodnjih mesecih pisalo več deset avtorjev knjige in drugih integralnih mislecev.
Vse to prvič celostno v slovenskem jeziku in edinstveno v svetovnem merilu.
Prijazno vabljeni k prebiranju, razmišljanju in ustvarjalni uporabi!
Dr. Darja Piciga

DVAJSETI TEDEN
S pametno integracijo do trajnostnega razvoja – 99. nadaljevanje
9. 8. 2018
99. Individualna in skupnostna pot za integralne trajnostne inovacije. Še več
slovenskih integralnih primerov.
Po obravnavi vseh štirih integralnih svetov v skladu z GENE ritmom1 (od 27. do 86. nadaljevanja) in
nadgradnji vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj s konceptualnim okvirom integralnih svetov (87. – 86.
nadaljevanje) smo v zadnjih dveh prispevkih Integralne serije razmišljali o uporabi predstavljene integralne
paradigme pri razreševanju aktualnih in pričakovanih izzivov Evropske unije (Poziv za Integralno zeleno
Evropo) ter za nove poudarke v afriško-evropskem sodelovanju. Torej kako lahko Evropa s podporo
procesom integralnega zelenega razvoja (na primer pri podjetjih, skupnostih, različnih pobudah) prispeva k
zagotavljanju blaginje v državah afriške celine in s tem k na dolgi rok tudi k odpravljanju globljih vzrokov za
migracije iz Afrike v Evropo. Brez učinkovitega ukrepanja je za pričakovati, da se bo ob predvidenih
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Razlaga GENE ritma v 22. in 24. nadaljevanju.
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demografskih trendih, čedalje bolj ogrožujočih posledicah podnebnih sprememb in učinkih drugih globalnih
megatrendov2 migrantski tok iz Afrike v Evropo samo še povečeval.
Načrtovanje in nadgradnja trajnostnih modelov razvoja, zasnovanih na identificiranih razvojnih potencialih in
z uporabo konceptualnega okvira integralnih svetov, je torej tema, aktualna tako za Evropo kot za Afriko, pa
tudi za ostale dele sveta. Zato se k njej vedno znova vračamo.3 Poleg osnovnega modela integralnih svetov z
GENE ritmom (15., 16., 22. in 24. nadaljevanje Integralne serije) smo predstavili še dva uporabna modela:
- 5 C-jev (5 C's): osredotoči (Centre) - ustvarjaj (Create) - kataliziraj (Catalyse) - povezuj (Connect) - so-razvijaj
(Co-evolve) (43. in 44. nadaljevanje);
- CARE proces: C: Community activation – aktiviranje skupnosti; A: Awakening Integral Consciousness –
prebujanje integralne zavesti; R: Innovation driven Research – raziskovanje, ki ga poganjajo inovacije. E:
Embodying Integral Development – poosebljanje integralnega razvoja (90. in 91. nadaljevanje).
Konceptualni okvir integralnih svetov pa vključuje še en pomemben razvojni koncept, ki je namenjen rasti
posameznika kot socialnega inovatorja. Poleg GENE procesa kot vseobsegajočega transformacijskega ritma
sta profesorja Lessem in Schieffer razvila še dve vzporedni poti, ki vsakemu agentu transformacije pomagata,
da uspešno izvede transformacijsko pot in se dvigne od individualnega prispevka h kolektivnemu udejanjanju
integralne inovacije (spodnja shema, povzeta s spletne strani Centra Trans4m4).

Slika: Vzporedna procesa »4 C's« (individualni) in CARE (skupnostni)
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Kot začetek obravnave globalnih megatrendov (GMT-jev) v Sloveniji je Ministrstvo za okolje in prostor junija 2017
organiziralo dogodek Globalni megatrendi, okolje v Sloveniji in trajnostni razvoj. Ključne informacije o GMT-jih in Afriki
je mogoče najti v prezentaciji Anite Pirc-Velkavrh z Evropske agencije z okolje.
3
Kot smo predstavili v 97. in 98. nadaljevanju, jo obravnavamo na zadnjih dveh konferencah o integralnem zelenem
gospodarstvu, januarja 2017 in septembra 2018.
4
http://www.trans-4-m.com/purpose/our-process/.
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Končni cilj je presegati posamičen in individualen impulz prenove, s tem da pridemo do kolektivnega in v
idealnem primeru institucionalnega dolgoročnega delovanja za integralno prenovo. CARE proces kolektivne
poti že poznamo. Pot posameznika pa sledi 4 C-jem (4 C's):
 Call: odkrij svoje poslanstvo, tako notranji klic kot izzive zunanjega sveta, ki si jih poklican razreševati.
 Context: odkrij in razloži neravnotežja na ravni posameznika, organizacije, družbe (razumevanje
konteksta jaz-v-družbi).
 Co-Creation: transformiraj svojo realnost (z akcijskim raziskovanjem, teoretičnim in praktičnim
delom za razreševanje svojih izzivov).
 Contribution: razširi svojo transformacijo, v kar največji možni meri povečaj svoj prispevek, tako da
povzameš svojo integralno transformacijo in jo deliš s svojo skupnostjo in družbo.
Tako »agent transformacije« (socialni inovator) deluje skozi dva vzporedna procesa k polni skrbi - towards
“full CARE”.
V okviru pobude za Integralno zeleno Slovenijo se nismo toliko posvečali razvoju socialnih inovatorjev,
posameznih nosilcev dobrih praks, kot je to značilno za delo Centra za integralni razvoj Trans4m5 - ključni
akterji pobude niti nismo želeli nastopati s svojimi osebnimi zgodbami, ampak smo se poleg konceptualnega
snovanja in gradnje politik (v pomenu »policy«) osredotočili bolj na odkrivanje, razlago in povezovanje
dobrih praks. Seveda se zavedamo, da smo lahko v knjigi Integral Green Slovenia in v Integralni seriji smo
omenili, predstavili in integralno osvetlili le majhen del trajnostno razmišljujočih in delujočih posameznikov,
timov, skupnosti …, ki jih imamo v Sloveniji ali je pri njih mogoče odkriti slovenske korenine. Nekateri so v
preteklih letih nastopili na dogodkih Integralne zelene Slovenije, pa se naše sodelovanje ni razvilo do
prispevka v knjigi. Naj omenim le na tradiciji znane domačije Grčin »zraslo« družino vrhunskih sokov
Jabolčnik6 - njihovo zgodbo smo spoznali marca 2014. Na istem posvetu7 smo slovenske dobre prakse začeli
predstavljati z integralnimi modeli štirih svetov in moralnega jedra. Poleg Solčavskega in Srca Slovenije tudi
Občino Vojnik – njihov integralni model je na spodnji sliki, celotna predstavitev na tej povezavi.
Slika: Integralni model
Občine Vojnik iz leta
2014
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Doktorski program centra, ki ga vodita profesorja Lessem in Schieffer, vključuje tako »4 C's« kot CARE proces:
http://www.trans-4-m.com/care-4-society-apply-groundbreaking-phd-program-integral-development-2/.
6
Več o domačiji in družini na http://www.grcin.si/.
7
Integralna ekonomija - z zelenimi delovnimi mesti do pravične družbe.
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Seveda smo v dobrih osmih letih našega delovanja spoznali številne posameznike, ki delujejo celostno in
trajnostno, o mnogih drugih pa slišali. Med tistimi, ki se v javnosti niso pojavljali, naj omenim Janeza Mehleta
iz Litije in Dola pri Ljubljani, od katerega smo se poslovili konec julija: skavt z dušo in srcem, inovator na
tehničnem in gostinskem področju, radiestezist, življenjski svetovalec številnim posameznikom, mojster
ponovne uporabe … in še marsikaj. Svetovno poznan pa je misijonar Pedro Opeka, ki podobno kot drugi
avtorji priporočil8, objavljenih na začetku knjige Integral Green Slovenia, opozarja na pomen etike za
trajnostni razvoj družbe in gospodarstva. Po njegovem mnenju knjiga prepričljivo kaže, da so globoke
vrednote ter jasno izraženo moralno gospodarsko jedro predpogoj za pravičnost, enakost in trajnostno
gospodarstvo. »Oče Pedro« je ob tem, ko je pokazal na skladnost knjige z nedavno encikliko papeža
Frančiška o okolju Laudato Si ter z modelom Akamasoe na Madagskarju, posebej poudaril: »Želim, da bi ta
knjiga imela veliko pozitivnega odmeva v Sloveniji in po svetu!"
V zadnjem, stotem nadaljevanju Integralne serije bomo predstavili celosten pregled prispevkov serije.
Dr. Darja Piciga
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Dr. Hoesung Lee, predsednik Medvladnega panela za podnebne spremembe (IPCC); Lawrence Bloom, generalni
sekretar fundacije Be Earth, trajnostni poslovnež; Dr. Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji;
Dr. Ibrahim Abouleish, ustanovitelj biodinamične skupnosti/podjetja Sekem, Egipt.
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