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Televīzijas “realitātes” šovā "Shark Tank", kurā pieci kvalificēti investori izvērtē inovatīvus
projektus un to finansēšanas iespējas, kāds jauns uzņēmējs pieļāva lielu stratēģisko kļūdu. Viņš
nesagatavoja prezentāciju, lai iegūtu investoru ieinteresētību un atbalstu.

  

Šis topošais uzņēmējs nebaidoties piedāvāja pieciem investoriem, kurus sauc par “Haizivīm”,
tādēļ ka šo terminu dažkārt lieto, aprakstot agresīvus, ar asu uztveri apveltītus biznesa līderus,
investēt 1 miljonu dolāru viņa inovatīvajā projektā. Veicot kaut nelielu iepriekšēju izpēti, viņam
būtu skaidrs, ka šādas summas prasījums ir nenopietni augsts, īpaši tāpēc, ka nebija veicis vēl
nevienu pārdošanas darījumu un viņa produkts, lai arī teorētiski interesants, nebija pārbaudīts.

  

Uzsākošais uzņēmējs acīmredzami nebija sagatavojis atbildes uz “haizivju” pamatjautājumiem,
kuri ir tipiski šim šovam un kuri nav īpaši sarežģīti vai āķīgi. Patiesībā šie cilvēki varēja
nodrošināt nepieciešamos resursus, lai bizness varētu tikt uzsākts, bet viņš nespēja dot prasīto
informāciju. Viņa neizpratne par biznesa plāna izstrādāšanu un prezentēšanu noveda pie tā, ka
šovs bija jāpamet ar tukšām rokām un vilšanos.

  

Bībele piedāvā labu padomu, kā jārīkojas šādā situācijā. Salamana Pamācības 3:13-14 māca: "
Labi tam cilvēkam, kas atrod gudrību, un cilvēkam, kas dabū sev skaidru prātu! Jo ir labāk iegūt
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gudrību nekā sudrabu, un tās augļi ir vērtīgāki par zeltu."
Gudrāks biznesa uzsācējs būtu konsultējies ar kādu, kurš vai kura saskārušies ar to, kā un
kāpēc sākt jaunu uzņēmumu. Tad, izmantojot šo informāciju, varētu izstrādāt biznesa plānu, tad
lūgt, lai “mentors” to pārskata pirms tik svarīgās publiskās prezentācijas.

  

Iespējams, jūs negatavojaties sākt jaunu biznesu. Tomēr šis princips darbojas arī tad, ja
gatavojaties uzrunāt potenciālo klientu, lai tas pirktu jūsu produktus vai pakalpojumus,
pārliecināt klientu sekot jūsu ieteiktajai stratēģijai vai arī pārliecināt darbiniekus, kuri pieraduši
darīt visu “pa vecam”, sākt lietot jaunas tehnoloģijas vai procedūras. Pirms savu ideju
stādīšanas priekšā citiem, jums jāizpilda mājasdarbs, lai saprastu, kas sagaidāms.  Lūk, vēl daži
bibliskie principi, kuri varētu attiekties uz šādiem procesiem, neskatoties uz to, kas ir jūsu
auditorija:

  

Pirmās lietas vispirms. Dažkārt entuziasms saistībā ar jauno projektu liek mums skriet sev
pašiem pa priekšu, liekot izdarīt kļūdu – neveikt pilnvērtīgu sagatavošanos, kas ir svarīga
ilgstošiem panākumiem. “Padari savu darbu laukā un apstrādā savu
tīrumu, un pēc tam cel savu namu”  (Salamana
Pamācības 24:27).

  

Noenkuro sagatavošanos lūgšanā. Pildot nepieciešamo mājasdarbu un meklējot gudru
padomu, ir gudri lūgt, jautājot Dievam norādes katram speramajam solim. 
“Uztici Tam Kungam savus darbus, tad tavi nodomi sekmēsies”
Salamana Pamācības 16:3).

  

Uztici gala rezultātu Dievam. Ja esam pienācīgi sagatavojušies, tad esam varam pilnīgi
uzticēties Dievam saistībā ar sekojošiem lēmumiem.   “Ķēniņa
sirds ir Tā Kunga rokā tāpat kā ūdens strauti, un Viņš liek tai noliekties turp, kurp Viņš grib”
(Salamana Pamācības 21:1).

  

© Copyright 2016, Integrity Resource Center, Inc. Adapted with permission from "Integrity
Moments with Rick Boxx," a commentary on issues of integrity in the workplace from a Christian
perspective. 
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Jautājumi pārdomām/diskusijai:

  

1. Vai esat kādreiz pieļāvis kļūdu – pienācīgi nesagatavojis svarīgu prezentāciju? Jā jā, kā jūs
jutāties, un kāds bija rezultāts?

  

  

2. Kā jūs reaģētu, ja kāds veiktu jums prezentāciju un tās laikā kļūtu acīmredzams, ka viņš vai
viņa tai nav sagatavojušies?

  

  

3. Kāda, pēc jūsu domām, loma, gatavojoties prezentācijai, ir gudrībai, neskatoties uz apstākļu
sakritību?

  

  

4. Salamana Pamācībās teikts: “ Ķēniņa sirds ir Tā Kunga rokā tāpat kā ūdens strauti, un Viņš
liek tai noliekties turp, kurp Viņš grib.” Ko tas, jūsuprāt, nozīmē? Kurš ir “kungs”?

  

  

Piezīme: Ja jums ir Bībele un jūs vēlaties lasīt vairāk par šo tēmu, lasiet :
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Psalmi 37:4-5; Salamana Pamācības 12:15, 15:22,16:1,9,33, 19:20, 20:24, 27:1

  

  

  

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

  

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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