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Kopš "Monday Manna" saņem neskaitāmi cilvēku tūkstoši visapkārt pasaulei, kuri runā daudzās
un dažādās valodās un dzīvo dažādās kultūrvidēs, ir bīstami sākt raksta ievadu ar vienu vārdu
angļu valodā. Tomēr, es ceru, ka tas labi tulkosies visiem lasītājiem.

  

Vārds, kurš mani ieintriģēja, ir - patiess (neliekuļots). Patiesībā, pirms daudziem gadiem bija
populāra dziesma "Are You Sincere?" (Vai tu esi patiess?). Viens no izpildītājiem bija
leģendārais Elviss Preslijs. Jautājums ir - ko nozīmē būt patiesam?

  

Šis vārds cēlies no latīņu valodas "sincerus" un nozīmē "tīrs, īsts". Viena no vārdnīcām to
skaidro kā "Būt neliekuļotam vai tīram". Nesen es dzirdēju skaidrojumu, kurš man patika vēl
labāk - daži uzskata, ka antīkajos laikos sincere burtiski nozīmēja
"bez vaska", no latīņu val. "sine" (bez) un "cera" (vasks).

  

Tajos laikos, ja māla trauki vai statujas tika sabojātas, tie tika salaboti ar vaska palīdzību. Tā kā
vasks bija caurspīdīgs, tad tas viltīgi nomaskēja visas nepilnības. Vismaz tik ilgi, kamēr to
neuzkarsēja un vasks neizkusa. Tad saplīsušās daļas atdalījās viena no
otras, un māla izstrādājums saplīsa pilnībā. Tādēļ, kad cilvēki devās pirkt jaunu trauku vai
statuju, viņi
uzstāja, lai izstrādājums būtu bez vaska.
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Ir daudzas kvalitātes, kuras cilvēki sagaida biznesa vidē, vienalga, darbā vai pērkot uzņēmumu
produktus vai pakalpojumus. Apziņa, ka cilvēki ir patiesi, tiek vērtēta ļoti augsti. Biznesa
attiecībās mums visiem visticamāk patīk darījumi "bez vaska".

  

Diemžēl, pārāk bieži atklājam, ka vienādojumā trūkst patiesuma. Vai tā būtu neapmierinoša
attieksme pret darbiniekiem, solījumu nepildīšana klientiem, daudzi uzņēmumi demonstrē
patiesuma trūkumu.

  

Daudzi cilvēki negaida, ka bizness noritēs bez aizķeršanās, būs perfekts. Tādēļ, ka viņi paši ir
nepilnīgi. Tomēr, iegādājoties, vienalga, datoru, ēdienu, auto vai ko citu, mēs gaidām solījumu
pildīšanu. Ja kāds tiek pieņemts uzņēmumā darbā ar solījumu izaugsmes
iespējām, tad, ja viņa darba sniegums ir sekmīgs, viņš ir tiesīgs gaidīt, ka 
solījumi tiks "patiesi" pildīti.

  

Lūk, daži principi, kurus vērts apsvērt, ja cenšaties būvēt organizāciju vai arī būt cilvēkam "bez
vaska":

  

Centieties vienmēr būt orientēti uz citiem. Viens no veidiem, kā parādīt, ka esat patiess jeb
neliekuļojat, ir likt citu  intereses pirms savējām. "Jū
su mīlestība lai ir neliekuļota... . Brāļu mīlestība jūsu starpā lai ir sirsnīga. Centieties cits citu 
pārspēt savstarpējā cieņā" (Romiešiem 12:9-10).

  

Biznesam jābūt caurspīdīgam. Visām vienošanām un darījumiem jābūt caurskatāmiem, bez
maldināšanas. "Bezdievis labprāt pieņem slepeni dāvanas, lai
apzinīgi locītu taisnības ceļus" (Salamana pamācības 17:23).

  

Palieciet uzticīgi arī grūtos laikos. Grūtībās var atklāties attiecību patiesums. "Draugs arvien
mīl draugu un likstas 
gadījumā viņu izjūt kā brāli" (Salamana pamācības 17:17).

  

© 2017. Roberts Dž. Tamasi ir viceprezidents bezpeļņas organizācijai Līderu Mantojums,
Atlantā, ASV. Roberts ir autors grāmatām Business at Its Best: Timeless Wisdom from
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Proverbs for Today's Workplace; Tufting Legacies; un līdzautors, kopā ar David A. Stoddard, 
The Heart of Mentoring, u.c. Viņš publicē blogā: www.bobtamasy.blogspot.com.

  

  

Jautājumi pārdomām/diskusijai:

  

1.  Vai viens no kritērijiem, lai uzticētos biznesa vai profesionālās vides cilvēkam, varētu būt tas,
vai ticat personas patiesumam? Kāpēc jā vai nē?

  

  

2. Vai varat atcerēties gadījumu, kad atklājāt, ka kāds uzņēmums vai cilvēks, ar kuru kopā
strādājat, nav patiess? Kāda bija situācija, un kā jūs uz to reaģējāt?

  

  

3. Kādas ir jūsu domas attiecībā uz patiesuma (sincere) interpretēšanu kā "bez vaska"?
Paskaidrojiet savu atbildi.

  

  

4. Ko tas prasa no cilvēka - palikt patiesam, "bez vaska", darba vietās, kad ir intensīvs spiediens
uz apjomu, peļņu un termiņiem?
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Piezīme: Ja jums ir Bībele un jūs vēlaties lasīt vairāk par šo tēmu, lasiet :

  

Salamana pamācības 4:23, 11:3, 16:2, 20:14; Jēkaba 2:15-16; Jēkaba 5:22; 1. Pētera 1:22.

  

  

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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