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Lielāko savas dzīves daļu esmu bijis saistīts ar profesionālo foto jomu, un ir daudzas lietas, par
ko esmu bijis īpaši priecīgs. Starp tām ir principi, kuri pēc manas pieredzes ir viegli piemērojami
arī citām dzīves sfērām ikdienā. Piemēram, vērtība skaidri saprast, kas ir svarīgi.

  

Jaunībā es mācījos par fotografēšanu, vienkārši pētot fotouzņēmumus žurnālos. Konkrēti, mani
ļoti ietekmēja  Vogue un citi modes žurnāli, kuri piedāvāja ļoti spēcīgus vizuālos tēlus. Studējot
tajos ievietotos foto, es atklāju, ka, radot attēlu ar spilgtu vizuālo un emocionālo ietekmi,
vissvarīgākais ir atmest visu mazsvarīgo, lai tas attēlā neparādītos.

  

Nesen, nedēlas nogalē, sēžot vietējā mākslas festivālā, reklāmas stendā, brīdī, kad nebija
apmeklētāju, es sāku pētīt savus fotouzņēmumus, cenšoties saskatīt, kas man tajos patīk
vislabāk. Es secināju, ka esmu labi apguvis modes žurnālu mācību – manis uzņemtajos attēlos
nebija nevienas liekas lietas, kas nebūtu fotogrāfijai būtiski svarīga. Viens no laba foto
iegūšanas noslēpumiem ir piekļūt klāt pietiekami tuvu, lai izslēgtu visu nebūtisko.

  

Mans draugs Dans e-pastā man atgādināja, ka tā ir laba līdzība dzīvei. Meklējot, lai dzīve būtu
veiksmīga, viens no atslēgas momentiem ir noteikt, kas ir svarīgākais, un pārējo atmest. Vismaz
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mums jācenšas visu mazāk svarīgo atvirzīt otrajā plānā.

  

Fotogrāfiem ir tāda priekšrocība – sapludināt fonu miglainu vai padarīt to tumšāku, lai tas
nekonkurē ar galveno objektu. Tomēr ikdienā bieži vien jāpieliek daudz lielākas pūles. Atšķirība
starp patiesi svarīgo un ne tik nozīmīgo, ne vienmēr ir viegli saskatāma. Šī iemesla pēc ir labi
ieradināties regulāri noteikt un pārskatīt savas prioritātes un vērtības.

  

Piemēram, ir kompānijas, kuras augstāk par visu nostāda klientu apkalpošanas servisu,
spriežot, ka viens no veidiem, kā attīstīt biznesu un to saglabāt, ir laba izturēšanās pret
klientiem, labāk nekā to dara konkurenti. Dažkārt tas prasa darīt vislabāko iespējamo attiecībā
uz klientiem, pat, ja tas samazina pārdošanas apjomus vai peļņu.

  

Ja jums vissvarīgākais ir laulība un ģimenes dzīve, tas, iespējams, atstās iespaidu, kā jūs
plānojat darbu – darba izvēli, tam atvēlēto laika daudzumu, un kādus riskus uzņematies, lai
bizness būtu veiksmīgs.

  

Un, ja kā biznesa vai profesionālās vides cilvēkam, jums ir svarīgi dzīvot saskaņā ar savu ticību,
tad tas daudzos un dažādos veidos atspoguļosies jūsu lēmumos un darbībās. Rakstos
Kolosiešiem 3:23 ir skaidri definēts, kas Kristus sekotājiem ir svarīgākais, arī darbavietās: “Visu
ko darāt, darait no sirds, it kā savam Kungam un ne cilvēkiem,… Jūs jau kalpojat savam
Kungam - Kristum”
(Kolosiešiem 3:23-24). Mēs ejam uz darbu, lai nopelnītu dzīvošanai, lai vadītu biznesu saskaņā
ar augstiem tiesiskiem un ētiskiem standartiem un gūtu peļņu, bet vairāk par visu, Bībelē teikts,
mēs esam savās darba vietās, lai kalpotu Dievam un reprezentētu Viņu apkārtējiem.

  

Un, runājot par mūsu rūpēm un ikdienas vajadzībām, Jēzus uzsvēra: “Bet dzenieties papriekš
pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas”
(Mateja 6:33).

  

© Džims Matiss ir fotostudijas īpašnieks  Overland Park, Kanzasā, kura specializējusies
komerciālo un scenogrāfisku portretu izgatavošanā. Džims ir autors grāmatai par digitālo
fotogrāfiju: „Augstas veiktspējas fotokameras vienkāršiem cilvēkiem.” Iepriekš viņš vadīja
kafejnīcu kā arī bija Kanzasas pilsētas CBMC izpilddirektors Misūri. 

 2 / 5



IZLEMJIET, KAS IR SVARĪGĀKAIS, PĀRĒJO ATMETIET

Autors IZLEMJIET, KAS IR SVARĪGĀKAIS, PĀRĒJO ATMETIET - Pēdējās izmaiņas Trešdiena, 26 augusts 2015
23:00

    

  

  

Jautājumi pārdomām/diskusijai:

  

  

1. Cik grūti ir atmest lietas, kuras ir mazāk svarīgas vai pat pilnīgi nebūtiskas un kuras patērē
būtisku laiku un  enerģiju? Kā jūs pieņemat lēmumu, kas ir vai nav patiesi svarīgs?

  

  

2. Kuras lietas jūsu dzīvē pašlaik būtu jāpārvērtē, raugoties pēc ieteikuma atmest visu
mazsvarīgo? Ja piekrītat šai koncepcijai, kādus soļus jūs drīzumā varētu spert, lai sāktu šo
procesu?

  

  

3. Tiek ieteikts, ka dzīvē lielākajai vērībai no mūsu puses, jābūt pievērstai kalpošanai Dievam un
ticībai. Vai jūs piekrītat? Cik praktiski tas ir priekš mums, kuri dzenas pēc savas iztikas
mūsdienu izaicinošajā un konkurences pilnajā pasaulē??

  

  

4. Raugoties no ikdienas darba pozīcijām, ko, pēc jūsu domām, nozīmē  “dzīties pēc Dieva
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valstības un pēc Viņa taisnības”?

  

  

  

  

Piezīme: Ja jums ir Bībele un jūs vēlaties lasīt vairāk par šo tēmu, lasiet :

  

Mateja 6:21; Efeziešiem 2:10; Filipiešiem 3:12-14; 2. Timotejam 3:16-17, 4:6-8

  

  

  

  

Lai reģistrētos uz regulāru Pirmdienas mannas saņemšanu sūtiet pieteikumu uz:
Manna@cbmc.lv

  

CBMC – LATVIJA: Dainis Šmits, prezidents (e-pasts: dainissmits@gmail.com)

  

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2014 / www.cbmc.lv

  

CBMC INTERNATIONAL: Jim Firnstahl, President
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2850 N. Swan Road, Suite 160 ▪ Tucson, Arizona 85712 ▪ U.S.A.

  

TEL.: 520-334-1114 ▪ E-MAIL: mmanna@cbmcint.org

  

Web site: www.cbmcint.org Please direct any requests or change of address to:
nbrownell@cbmcint.org
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