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Kilpailun sanotaan vievän kehitystä eteenpäin. Mutta jos kilpailu vie muilta pois taloudelliset
mahdollisuudet kehittää toimintaansa ja ostovoiman, se kokonaistaloudellisesti, kansallisesti ja
maailmanlaajuisesti ei vie kehitystä ja hyvinvointia eteenpäin. Pääomat kasautuvat yhä
harvemmille, valta on pääomalla ja niiden omistajilla eikä osaavilla henkilöillä, eikä kansalaisilla,
jotka kärsivät puutetta. Samoin myös ympäristö voi pilaantua, sosiaaliset ongelmat lisääntyvät,
levottomuus maailmassa lisääntyy. Lopulta nekin jotka ovat onnistuneet saamaan varallisuutta
kokevat vararikon.
Olisi siis luotava sellaista uutta ja parempaa, ettei se vie muiden elinkeinoa, vaan todellisuudessa
luo uusia työpaikkoja. Työpaikkojen ja talouden saldo tulisi olla positiivinen eikä ”plus miinus
nolla”. Kun uuden luominen säästää ja parantaa ympäristöä, terveyttä, säästää ja lisää taloudellisia
resursseja ja aikaa on se tuottavaa. Kun edistetään sitä, että kaikilla ihmisillä maailmassa on varaa
saada edes välttämättömät perustarpeet, se kohentaisi maailman hyvinvointia ratkaisevasti. Sodat ja
kilpailu luonnon suomista rikkauksista tulisi loppua. Kaikkia toimenpiteitä tulisi ajatella koko
ihmiskunnan yhteisen hyvän suhteen, eikä itsekkäästi vain omaa etua lisäten. Näin yrittäjille riittää
ostavia asiakkaita, eikä kilpailun ylikuumenemisen vuoksi hukata konkursseissa jo hankittuja ja
luonnossa olevia resursseja.
Ylenmääräinen kilpailu voi tuhota ympäristöä ja pitkän ajan kuluessa vie elinmahdollisuudet
kaikilta. Kilpailun tulee olla tervettä, että siinä kaikin puolin hyvä menestyy ja kaikenlainen paha
joutuu väistymään. Kilpailun voittaminen, joka poistaa epätervettä maailmasta ja tuo todella hyvää,
on tervetullutta.
Yrityksen strategian tulee olla eettinen, koko kansallisen, että maailmanlaajuisen edun huomioon
ottava, eikä itsekäs. Missä me olemme vahvoja, missä me voimme kehittää vahvuuksiamme, miten
me voimme edistää myös muiden yrittäjien ja asiakkaiden etua. Kun tuemme alkaviakin yrittäjiä, he
saavat resursseja ja mahdollisuuden kokeilla osaamistaan, voimavarojaan ja voi tulla jotain uutta ja
erilaista. Se vie tervettä kehitystä eteenpäin. Jo vahvan jalansijan saaneet yritykset saattavat
vakiintua vääriin toimintatapoihin, joissa ei oteta kaikkien etua huomioon. Jos alkavan yrityksen
toimintatavat eivät ole terveet, sen ei tarvitsekaan menestyä, ennekuin toimintatavat muuttuvat
terveiksi. Tervehdyttäminen tarvitsee tosin myös resursseja. Strategioissa sekä yrityksillä,
politiikassa ja yksityisillä henkilöilläkin on tutkimista ja kehittämistä. Pitää löytää strategiaan lisää
hyviä keinoja ja parantaa entisiä ja selvittää ja saada tietoa heijastusvaikutuksista koko maapallon
hyvinvointiin.
Kaikkien pitäisi saada sitoutumaan hyvään strategiaan. Se on kestävää kehitystä ja tervettä
kilpailua. Strategioita voimme kehitellä sekä yhteistyössä ja itsenäisesti, että saamme muilta
vaikutteita ja toisaalta emme ole vedettävissä vääriltä vaikutteilta ja käytämme itse kukin omia
lahjojamme yhteiseksi hyväksi. Strategiat on testattava käytännössä ja huonot strategiat yritettävä
ennakoida, ettei tule virheratkaisuja.
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