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Kādu dienu, laika posmā, kad mūsu uzņēmumā notika sarežģītas pārmaiņas, es vienai
darbiniecei pajautāju, kā viņa jūtas. Viņa atbildēja, ka labi. Palūkojies viņai acīs, es teicu: "Nē.
Kā jūs patiesībā jūtaties?" No viņas uzvedības es varēju redzēt,
ka apvērsums mūsu biznesā bija atstājis uz viņu ļoti negatīvu ietekmi.

  

Nākamajā rītā ar asarām acīs šī darbiniece vērsās pie manis, sakot, ka mans sirsnīgais
jautājums viņu patiesi aizkustinājis. Es biju licis viņai saprast, ka manas rūpes ir patiesas. Tad
viņa izklāstīja svarīgas domas par to, kā viņa uztver izmaiņas un kas viņu
uztrauc visvairāk.

  

Kādas pētījumu kompānijas aptauja parādīja, ka 33% no darbiniekiem būtu gatavi manīt darbu,
ja būtu pārliecināti, ka saņems lielāku empātiju un 40% teica, ka būtu gatavi strādāt ilgākas
stundas, kamēr vien būtu pārliecināti, ka tie, kuru labā viņi strādā, patiesi
ieinteresēti viņu labklājībā.

  

Tas ir interesanti, jo empātijai biznesa skolās netiek izrādīta īpaša uzmanība, ja vispār. Pat
vadības apmācībās un kursos parasti koncentrēšanās ir uz produktivitāti un efektivitāti, nevis to,
kā piepildīt darba darītāju izjustās vajadzības.

  

Empātija tiek definēta kā spēja saprast uz līdzdalīties citu jūtās un sajūtās. Biznesa un
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profesionālajā vidē mēs diezgan viegli varam ignorēt citu jūtas. Peļņas maksimizēšana un
ieinteresēto pušu interešu apmierināšana parasti ņem virsroku. Bet
patiesas rūpes par citiem var radīt ievērojamu atšķirību darbinieku lojalitātes izveidē un tie būs 
apmierinātāki un ražīgāki, jo jutīsies novērtēti.

  

Bībelē, Jaunajā Derībā, vēstulē Galatiešiem 6:2, mācīts: "Nesiet cits cita nastas, tā jūs piepildīsit
Kristus likumu."  To var izteikt arī kā
dalīšanos slodzē. Emociju svars, sasprindzinājums ko rada problēmas, kuras nav ātri
atrisināmas, var 
nomākt. Dažkārt mēs varam palīdzēt noteiktā, taustāmā veidā. Citkārt tas var būt arī TIKAI
apliecinājums, ka mums 
patiesi rūp - un dažkārt tas ir pietiekami. Mēs varam pārliecināt, ka lūdzam par viņiem. Palīdzība
kādam nastas 
nešanā var būt tāds cilvēkmīlestības akts, kuru nevarēs aizmirst.

  

Raksti šos principus apstiprina arī citos veidos:

  

Gatavība citus likt pirmajā vietā. Vienalga, vai esam augstākā, vai vidējā līmeņa vadītājs vai
kolēģis, izrādot  līdzcietību mēs citiem signalizējam, ka viņi
mums ir svarīgi. "Bet mums, kas esam stipri,
pienākas nest to vājības, kas nav 
tik stipri, nedzīvojot par patikšanu sev pašiem."
(Romiešiem 15:1).

  

Rīkoties tā, kā vēlētos, lai citi rīkojas attiecībā pret mums. Ja esat apstākļos, kas šķiet nav
pārvarami, vai gribētu  piedzīvot,
ka citi jums palīdz tos pārvarēt? 
"Jo visa bauslība ir vienā vārdā izpildīta, proti, tanī: tev būs savu tuvāku mīlēt 
kā sevi pašu."
(Galatiešiem 5:13).

  

© Copyright 2018, Integrity Resource Center, Inc. Adaptēts ar "Integrity Moments with Rick
Boxx" atļauju. Komentāri saistībā ar integritāti, raugoties no kristieša perspektīvas. Lai
uzzinātu vairāk par Integrity Resource Center vai pierakstītos Rika Boksa ikdienas Integrity 
Moments, apmeklējiet www.integrityresource.org. Viņa jaunā grāmata: "Unconventional
Business", nodrošina "Five Keys to Growing a 
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Business God’s Way".

  

  

Jautājumi pārdomām/diskusijai:

  

1.  Kopumā ņemot, cik bieži jūs darba vidē esat novērojuši empātijas izpausmes? Kā tā
izpaudās?

  

  

2.  Vai varat atcerēties kādu gadījumu, kad saņēmāt patiesu līdzcietību un rūpes? Kā jūs
jutāties?

  

  

3. Daži cilvēki dabiski ir iejūtīgāki kā citi. Kā jūs sevi vērtētu "empātijas līmenī" - ļoti iejūtīgs,
zināmā mērā iejūtīgs, ne visai iejūtīgs? Paskaidrojiet savu atbildi.

  

  

4. Pat ja empātija nav viena no jūsu iedzimtajām rakstura iezīmēm, vai cenšaties to attīstīt, būt
vairāk uzmanīgs pret citu raizēm un vajadzībām, kad tie saskaras ar grūtiem laikiem?
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Piezīme: Ja jums ir Bībele un jūs vēlaties lasīt vairāk par šo tēmu, lasiet :

  

Salamana Pamācības 12:14,18, 15:4, 16:24, 20:5,12; Salamans mācītājs 4:9-12; 1.
Korintiešiem 12:12-20,26.

  

  

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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