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Pirms kāda laika man piezvanīja draugs uz izstāstīja par to, ka plāno uzsākt jaunu biznesu. Viņš
man jautāja, vai es kā rakstnieks varētu izdomāt viņa uzņēmumam kādu mārketinga saukli “ar
āķīti”. Mani draugi mani pazīst kā tādu, kuram vārdi nav jāmeklē kabatā.

  

Pirms uzsākt sacerēt tekstus biznesa uzsākumam, pajautāju draugam, vai viņš ir veicis
pamatīgu izpētes darbu, noskaidrojis visus par un pret šāda veida uzņēmumam. Viņš teica, ka
esot to izdarījis un tagad vēloties ātrāk uzsākt darbību. Man nebija pieredze šāda veida
uzņēmējdarbībā, bet diviem maniem draugiem bija. Tādēļ es rosināju viņam kontaktēties ar
viņiem un pajautāt atsauksmes. Es nevēlējos viņam atņemt drosmi vai arī likt mainīt domas, bet
gan lai viņš izvērtē visus nākamā biznesa aspektus un izvairītos no nākotnē iespējamām
problēmām.

  

Jau pirms vairākiem gadiem es biju iemācījies svarīgus lēmumu pieņemšanas principus. Mums
ir tendence lēmumus pieņemt, balstoties uz emocijām, un tad šos lēmumus pamatot ar faktiem
– faktiem, kuri apstiprina mūsu vēlamo darbību. Dažkārt tas darbojas, bet citkārt “emocijas
vispirms, fakti pēc tam” pieeja mūs noved pie nedienām. Sajūtas var un nereti arī aizplīvuro
skaidru skatu uz saprātīgu spriedumu.
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Tad kā lai mēs izvairāmies no potenciālām lamatām? Meklējot padomu un gudru ieteikumu no
cilvēkiem, kuriem mēs uzticamies, – arī no tiem, kuri mums nepiekrīt un neatbalsta visā, ko
darām.

  

Bībelē  Salamana Pamācībās par šo tēmu ir runāts vairākkārt. Piemēram: “Kur nav krietnas
vadības, tur tauta iet bojā, bet, kur daudz sapratīgu padomdevēju, tur viss izdodas labi”
(Salamana Pamācības 11:14). Līdzīga Rakstu vieta mums vēsta: 
“Kur padoma nav, tur nodomus neizved galā, bet, kur ir daudz padomdevēju, tur tie piepildās”
(Salamana Pamācības 15:22). Lūk, vēl daži principi no  Salamana Pamācībām, kuri attiecas uz
lēmumu pieņemsanu un padomu meklēšanu:

  

Esiet uzmanīgi, pieņemot lēmumu vienpersoniski. Lēmumi – īpaši sasteigtie – var tikt viegli
attaisnoti. “Šāda iespēja ir tikai vienreiz mūžā un, ja es tūlīt nerīkotos, tā ietu” mēs
attaisnojamies. Vai arī iestāstām sev: “Viņi (tie, kuri mums nepiekrīt) vienkārši nesaprot.” Bet
Salamana Pamācības 28:26 brīdina: “Kas
paļaujas vienīgi uz savu sirdi, ir vientiesis, bet, kas iet caur dzīvi ar gudrību, tas izvairīsies no
visām briesmām.”

  

Meklējot pie citiem padomu, varam atklāt kļūdas domāsanas procesā. Vai lēmuma pamatā
ir emocijas, vai arī nav ņemti vērā visi aspekti? Gudri padomdevēji var dot papildus pārliecību
vai arī parādīt, kur savos spriedumos kļūdāmies. 
“Neprašam šķiet viņa ceļš taisns viņa paša acīs, bet gudrība mīt tanī, kas uzklausa padomu”
(Salamana Pamācības 12:15).

  

Būt pazemīgam un uzklausīt padomu ir gudrības pazīme. Prasīt padomu no citiem var šķist
kā pazemības akts, īpaši, ja esam pārliecināti, ka mums ir taisnība. Bet, ja mērķis ir pieņemt
pareizu lēmumu, pazemība, konsultējoties ar citiem, ir kā vērtība. 
“Paklausi padomam un iedziļinies audzināšanas pamācībās, lai tu pēc tam būtu gudrs”
(Salamana Pamācības 19:20). 
“Pārstāj, mans dēls, klausīties mācības, un tu novērsīsies no gudrības vārdiem”
(Salamana Pamācības 19:27 (tulkots no a.v.).

  

Ir teikts, ka “pēc kaujas visi gudri”. Meklējot gudru padomu, it īpaši, ja jāpieņem sevišķi sarežģīts
lēmums, citi var piedāvāt savu “kaujas” pieredzi, ļaujot izvairīties no sāpēm, ko sagādā
nesaprātība un neveiksmes.
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© Roberts Dž . Tamasi ir viceprezidents bezpeļņas organizācijai Līderu Mantojums, Atlantā,
ASV.

  

  

  

Jautājumi pārdomām/diskusijai:

  

  

1. Vai esat kādreiz pieņēmuši svarīgu, varbūt pat dzīvi mainošu lēmumu, nekonsultējoties ar
citiem un nejautājot padomu, – tādu, ko pēc tam bijis jānožēlo? Ja jā, kas tas bija par lēmumu
un kādas bija sekas?

  

  

2. Cik jums ir viegli vērsties pie draugiem vai cilvēkiem, kuriem uzticaties, pēc padoma?
Jūsuprāt, kādēļ dažiem ir tik grūti vaicāt padomu?

  

  

3. Cenšoties nonākt pie sarežģīta lēmuma, kādām īpašībām jāpiemīt tiem cilvēkiem, kuriem
gribētu lūgt padomu? Kādus izvēles kritērijus jūs lietotu?
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4. Kādi ir iespējamie izaicinājumi sarežģītu lēmumu pieņemšanas procesā, un kā vislabāk
noteikt, ka pienācis laiks konsultēties ar uzticamiem padomdevējiem?

  

  

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

  

  

Psalmi 19:7-11; Salamana Pamācības 3:5-6, 13:1, 20:18, 24:5-6; 2. Timotejam 3:16-17

  

  

  

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

  

  

 5 / 5


