
Daugeliui zmoniii pasitikejimas yra sunkiai 
suvokiamas ir neapciuopiamas reiskinys, jie ne-
sugeba i j i pazvelgti pragmatiskai ^ kaip [ realiai 
egzistuojanci^vertybQ, kuri^ beje, galima sukurti 
kur kas greiciau, nei kad jiems atrodo. 

Siandien matome, kaip musii visuomen^ drasko 
korporacijii skandalai, terorizmo gresme, politines 
machinacijos ir pasliJQ zmoniii santykiai - tai yra 
visuotinio pasitikejimo stygiaus rezultatas. Taciau 
as tvirtinu, kad t^ pasitikejimo^ galima atkurti ir 
isplesti. Tai yra butina, jei norime toliau augti ir 
siekti asmenines bei visuomenines geroves. Ir tai 
yra esminis veiksnys, lemsiantis pasaulines eko-
nomikos raid^. 

Taip pat esu [sitikin^s, kad pasitikejimo kupin^ 
atmosfer^ galim^ sukurti kiekvienoje gyvenimo 
situacijoje. Priesingai, nei daugelis mano, tai pri-
klauso tik nuo musij paciii. Jus esate pasitikejimo 
kurejai! 

NERA GREITESNIO 
DALYKO NEI 

PASITIKEJIMO GREITIS 

Greitis atsiranda tada, 
kai atsiranda tarpusavio pasitikejimas. 

- EDWARD MARSHALL 

Arba esi greitas, arba mir^s. 
- JACK WELCH 

N"iekada nepamirsiu epizodo, kuris [vyko, kai pries kele-
rius metus vykdziau vienos stambios Niujorko inves-
ticijii kompanijos uzsakym^. K^ tik baigesi [temptas 

susirinkimas, per kuri paaiskejo, kad kompanija susidure su 
rimta vidine pasitikejimo trukumo problema. Problema letino 
darb^ ir neigiamai veike kompanijos rezultatus. Mane pasi-
kviete vienas is vadovn ir tare: „Tokie susirinkimai yra grynas 
laiko svaistymas. Jie neatlieka jokios funkcijos. As nepasitikiu 
Maiklu. As nepasitikiu Elena. Ties^ sakant, netgi nematau, kuo 
galeciau pasitiketi." As paklausiau: „ 0 kodel nesistengiate 
sukurti tarpusavio pasitikejimo atmosferos?" Vadovas [de-
miai mane nuzvelge ir labai rimtai atsake: „Supraskite vien^ 
dalyk% Stivenai. Pasitikejimas arba yra, arba jo nera. Musii 
kompanijoje jo nera. Ir nieko cia jau nepadarysime..." 

Jokiu budu su tokia nuomone nesutinku. Ir is asmeninio, 
ir is profesinio gyvenimo patirties zinau, kad padaryti sioje 
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srityje galima labai daug. Mes galime pakelti pasitikejimo lygi 
kur kas greiciau, nei daugeliui atrodo. O tai padar?, tuojau pat 
sulauksime teigiamii rezultati^. 

Galite tureti visus skaicius ir faktus, 
galite gauti visii reikalingii zmoniiipritarimq, 

bet kol nebus pasitikejimo, jUs trypciosite vietoje. 
- NAILL FITZGERALD, buv^s Unilever kompanijos vadovas 

PASITIKEJIMO PROBLEMA A K T U A L I 
VISIEMS 

Kai [vairiose pasaulio salyse skaitau paskaitas apie pasi
tikejimo greiti, kai kurie nusivyl? ir nepatenkinti klausytojai 
ima guostis: 

Negaliu daugiau pakqsti intrigi{ savo darbe. Bendradarbiai 
mane ignoruoja. Kiekvienas rUpinasi tik savimi ir lipa kitiems 
per galvas. 

Praeityje jau buvau nudegqs pirstus, tad kaipgi dabar 
galeciau tiek pasitiketi zmogumi, kad uzmegzciau su juo nuo-
sirdziq draugystq? 

Mano kompanija skendi biurokratizmo Mne. Reikalai [ 
priekijuda letai. Net jei noriu nusipirkti piestukq, turiu gauti 
vadovii leidimq! 

Mano vaikai auga ir tampa vis nepaklusnesni. Kq man 
daryti? 

Darbe mano pastangii niekas nevertina, netgi nemato, kaip 
as stengiuosi. 

Kadaise pasielgiau neapdairiai ir nepateisinau vieno man 
brangaus zmogaus pasitikejimo. Ak, jei tik galeciau grizti i 
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tuos laikus ir pasielgti kitaip... Deja... Ar galiu tiketis, kad 
atgaivinsiu santykius su tuo zmogumi? 

Darbe turiu elgtis atsargiai, lyg eidamas per kiausiniii 
lukstus. Jei tik pasakyciau savo tikrqjq nuomonq, mane tuojau 
pat atleistii o jei ir neatleisti{, tai niekas nesuprastii. 

Sefas darbe mane isnaudoja. Mano bendradarbius - taip 
pat. Jis elgiasi taip, tarsi mumis visai nebutii galima pasiti
keti. 

Aplink vien skandalai, korupcija, zmones visai nepaiso eti-
kos normii...jauciu, kad man is po kojii slysta zeme. Nezinau, 
ar begaliu dar kuo nors pasitiketi. 

Kaip elgtumetes, jei jusi^ situacija butii panasi [ kuri^ nors 
is paminetii? Ar priimtumete j ^ kaip savaime suprantam^ ar 
pasistengtumete [vykius pakreipti kita linkme? 

Noriu pasakyti, kad jus tikrai galite tokias situacijas pa
keisti. Ismok? sukurti ar atkurti pasitikejimo atmosfer^ jus 
galite isties smarkiai pakeisti ir esam^ padeti, ii" savo pacii^ 
bei savo kompanijos ateiti. 

Technika ir technologija yra labai svarbus dalykai, 
taciau pagrindine sio desimtmecio problema 

yra pasitikejimas. 

- TOM PETERS, verslo knygn autorius 

PASITIKEJIMO ATSIRADIMAS 

Kas yra pasitikejimas? Uzuot pateik^s konkretii apibrezim^ 
geriau pacituosiu buvusio General Electric kompanijos pre-
zidento Dzeko Velco (Jack Welch) zodzius. Jis pasake: „Kai 
yra pasitikejimas, jus tai jauciate." 
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Paprastai tariant, pasitikejimas reiskia tikrumq. O pasiti
kejimo priesingybe - nepasitikejimas - reiskia {tarumq. Kai 
pasitikite zmonemis, esate tikri, kad jie bus s^ziningi ir neabe-
jojate jvtsugebejimais. Kai zmonemis nepasitikite, jums viskas 
atrodo itartina: j u sugebejimai, profesine patirtis, veikla. Tai 
savaime suprantama. Visi mes is savo patirties zinome, kuo 
skiriasi pasitikejimu gristi santykiai nuo ti^, kur pasitikejimo 
nera. Skirtumas dramatiskas! 

Dabar pasistenkite prisiminti zmones, kuriais jus labai pa
sitikite. Gal tai jusii sefas, kolega, klientas, tevai, sutuoktinis 
vaikas ar draugas. Apibudinkite santykius su tuo zmogumi 
ar zmonemis. Kaip jus bendraujate? Kaip greitai sprendziate 
[vairius klausimus? Ar daug dziaugsmo jums teikia jusii san
tykiai? 

O kaip tie zmones, kuriais nepasitikite? Kokie jusii santy
kiai? Kaip jus bendraujate? Ar viskas vyksta sklandziai, ar jus 
jauciates taip, lyg eitumete per minit lauk^? Ar dirbate ranka 
rankon, kad tik visi reikalai kuo greiciau butii sutvarkyti, ar 
ieskodami bendrii sprendimii gaistate begales laiko ir jegit? 
Ar esate patenkinti tokiais santykiais? O gal jie jus vargina ir 
siurbia jusij energij^? 

Skirtumas tarp sii^ dvieju santykii^ tip4 visiskai akivaizdus. 
Pavyzdziui, jeigu bendraudami su zmonemis, kuriais pasitikite, 
netyciom pasakote ne tai, k^ reikejo, jus vis viena supras. O 
jei to pasitikejimo nebus, jus galite kalbeti labai apgalvotai ir 
pasverti kiekvien^ zodi, taciau vis tiek galite buti nesuprasti. 

Turbut [sivaizduojate, kas butii, jei jums pavyktq, pakelti 
pasitikejimo lygi, kai bendraujate su svarbiais jums zmonemis 
asmeniniame ar profesiniame gyvenime. 

Jei nebus pasitikejimo, nebus ir sekmes... 
Argi kokie nors zmoniii santykiai gali klostytis laimingai, 

jei zmones nepasitiki vieni kitais? 
Ar gali be pasitikejimo gyventi seima, draugai, 
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socialines grupes? Galiigale tas patpasakytina ir 
apie verslo santykius, ypac jei tas verslas turi reikalu 

su placiqja publika. 

- JIM BURKE, 
buv?s kompanijos Johnson & Johnson prezidentas 

ISMEGINIMAS 

Reiksmingi ivykiai, parody man, koks svarbus yra pasiti
kejimo veiksnys, ivyko pries kelerius metus - kai dvi kompa
nijos. Franklin Quest ir Covey Leadership Center, susiliejo ir 
atsirado kompanija FranklinCovey. Kiekvienas, kuris patyre, 
kas yra kompanija susiliejimas, pasakys, jog tai - sudetingas 
dalykas. Naujoji kompanija buvo labai stipri. Mes turejome 
nuostabi^ komand^ didziuli buri lojaliq klientii ir siuleme 
puikius produktus. Tada as vadovavau Mokymo ir edukacijos 
skyriui ir man buvo pavesta vykti i Vasington^bei ten susitikti 
su mazdaug trecdaliu musii konsultantij. (Tai kompanijos dar-
buotojai, kurie tiesiogiai dirba su klientais ir veda seminarus.) 
Mano uzduotis buvo paaiskinti siems darbuotojams, kokia 
yra nauja skyriaus strategija. Vyliausi, kad susitikimas vyks 
sklandziai, taciau netiketai jis tapo tikru isbandymu. 

Mat pries kelias savaites visus konsultantus i susirinkim^ 
buvo sukviet^s naujas kompanijos prezidentas. Spaude del 
„daug zadancio" susiliejimo kilusios nemazos problemos. Pre
zidentas buvo suirz^s. (Beje, suirz? buvo visi.) Susirinkimas 
buvo organizuotas taip, kad didzioji dauguma dalyviij, galejo 
tik klausytis - patiems jiems pasisakyti neleido. 

Is pradziii buvo planuota, kad susirinkimas truks keturias 
valandas, taciau tos keturios valandos issit^se i desimties 
valandii nekonstruktyviij kalbii maratonq.. Tik maza dalis 
prezidento kalbos atspindejo tikrov§, taciau niekas negalejo 
jo nei pataisyti, nei papildyti, nei pakomentuoti, nei apskritai 
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issakyti savo poziurio [ problemas. Skyriij vadovams toks 
stilius nepatiko. Mes irgi norejome tarti savo zodi. 

Man susirinkimas paliko slogi^ ispudi. Priemiau visa tai 
labai asmeniskai. Volstrite buvau ne naujokas ir zinojau, kad 
kompanijii susiliejimas yra sudetingas procesas, taciau tike-
jau, jog mes padarysime visk^ kad nauĵ "̂ ^ kompanija lydeti^ 
sekme. 

Problema buvo ta, kad as tikejausi per daug ir is pat pradzii^ 
nepasistengiau igyti nauji^ bendradarbiii pasitikejimo ~ mat 
vyliausi, kad t^ pasitikejimo savaime sukurs mano vardas. 
Bet to neivyko. Puse zmoniij manimi pasitikejo, puse - ne. 
Viena puse priklause buvusiai Covey Leadership kompanijai, 
kita-Franklin Qwe*? kompanijai. Pirmieji mane gerai pazinojo, 
mes buvome daug dirb§ kartu, taigi jie vertino mano sprendi-
mus kaip nuosirdzias pastangas tobulinti musn veikl^ ir mano 
veiksmuose neizvelge jokiiiketinimiiproteguoti sen^^ Covey 
kompanijos komand^. Faktiskai jie net stengesi parodyti, kad 
toks elgesys jiems buti^ nepriimtinas. O stai tie zmones, kurie 
man^s pirmiau nepazinojo ir su kuriais man^s nesiejo ilgi 
bendro darbo metai, mano veiksmus vertino visiskai kitaip. 

Pavyzdziui, kart^ buvo iskeltas klausimas, ar verta vienos 
miisii lyderiavimo meno programos uzsiemimus organizuoti San-
danso (Sundance) kurorte, kaip kad mes darydavome anksciau. 
Pasigirdo siulymnpasiieskoti kitos vietos (es^ten kilo tam tikni 
problemiO, taciau programos direktorius primygtinai reikalavo 
likti Sandanse, nes si vieta patiko musii klientams - finansine 
statistika bylojo, jog cia mes gauname 40% daugiau pelno, nei 
vykdydami program^kitose vietose. As tada pasakiau: „Kadangi 
programos direktorius taip rekomenduoja ir ekonominiai rodi-
kliai yra geri, mes liksime Sandanse ir ieskosime budij, kaip 
isspr^sti ten kylancias problemas." Tai buvo pagristas verslo 
sprendimas, ir as tikejausi, kad zmones mane supras. 

Taciau tie, kurie manimi nepasitikejo, nesuprato. Jie padare 
isvad^ kad as proteguoju senosios Covey kompanijos komand^, 

ir ginujos nariiipoziiiri. Jie itare, kad mano motyvai neskaidrus, 
ir svarste, „ko is tiknjjij, reiske" toks mano sprendimas. 

Jei zmogaus motyvai {tartini, tai viskas, kqjis darys, 
bus abejotina. 

- MAHATMA GANDHI 

Kitoje situacijoje as nutariau vien^^ talenting^ kompanijos 
vadybinink^ vardu Ronas, perkelti ikitas pareigas. Ronas ture-
jo tikro lyderio bruozii, jis buvo is senosios Covey komandos, 
taciau po susiliejimo eme blaskytis tarp dviejij stovyklii, kaip 
ir daugelis kiti^ musii darbuotojii. I Rono viet^ emiau ieskoti 
visiskai naujo zmogaus - ne is kompanijos. Norejau, kad jis 
nepriklausytii ne vienai stovyklai - nei Covey Leadership, nei 
Franklin Quest. 

Kai apie si savo sprendim^ pranesiau visiems, tikejausi, 
kad jie palaikys idejX priimti i darb^ nauj^ talenting^ vadov^. 
Taciau tie, kurie manimi nepasitikejo, net neisgirdo, kad as 
ieskau naujo zmogaus - jie situacija suprato taip, kad as tik 
noriu pasalinti Ron^. 

Taigi mano veiksmus ir ti], veiksmq motyvus susijungus 
dviem kompanijoms darbuotojai daznai interpretuodavo netei-
singai. Taip budavo netgi tada, kai as, priimdamas sprendimus, 
tardavausi su abieji^ stovyklq, atstovais. Kaip galite suprasti, 
atsirado ir tokii^, kurie, nezinodami mano ankstesninprofesiniit 
laimejimit, kuzdetis, es^ dabar as aukstas pareigas uzimu 
tik todel, kad esu Stiveno R. Kovio sunus. 

Tokio nepasitikejimo rezultatas buvo neigiamas - mano 
darbo tempas suletejo. Pries priimdamas sprendim^ imdavau 
svarstyti, kaip j i supras abi stovyklos. Jsiveliau i intrigas, nors 
man tas dalykas buvo visai svetimas ir niekaip nederejo su 
mano tikraisiais isitikinimais bei paziuromis. 

Isigilin^s i situacija padariau isvad^ kad jei nesuimsiu 
vadziii i rankas, reikalai pabloges dar labiau. Kiekvienas mano 
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sprendimas, kad ir koks jis butii, bus vis karsciau aptarineja-
mas. Dirbti taps nebeimanoma. Kilo gresme, kad iklimpsime 
i apkalbii ir biurokratizmo liun^ zmones visiskai praras su-
sidomejim^ darbu. Be to, taip dirbdami mes visai be reikalo 
svaisteme pinigus, laik^ ir energij^. Nuostoliai buvo dideli. 

Taigi situacija pries prasidedant musq susitikimui Vasingto-
ne buvo tokia, kad as visai neturejau ko prarasti. Todel pacioje 
pradzioje pasakiau: „Susirinkome cia pakalbeti apie strategij^. 
Jei tai ta tema, kuri^ jus norite aptarti, tai mes j£(. aptarsime. 
Taciau jei jums dabar labiau rupi musq kompanija susiliejimo 
reikalai, tai mes kalbesime apie juos. Kalbesime apie visk^ 
kas siandien^ mums yra svarbu: kas kokiq, viet^ turi uzimti? 
kas priima sprendimus? kokiais kriterijais mes vadovausimes? 
kodel mums truksta informacijos? kas bus, jei mes nepasiti-
kesime zmonemis, kurie priima sprendimus?.." 

Susirinkimo dalyviai, isgird? tokius mano zodzius, apstulbo. 
Juos nustebino, kad as palieciau tokio„sunkio" tem^. Daugelis 
eme svarstyti, „kotai gaiety reiksti", taciau jie greitai pamate, 
kad jokiii slapti^ tikslij as neturiu. Elgiausi skaidriai ir nuosir-
dziai. Tiesiog stengiausi padaryti visk^ kad musiikompanijos 
reikalai klostyti^si sklandziai. 

Buvau suplanav?s, kad susirinkimas truks apie valand^ 
taciau mes drauge praleidome vis^ dien^ ir aptareme daugyb^ 
svarbiii klausimij,: katros is kompanijij pastatus pasiliksime? 
kokio laikysimes paslaugi^ pardavimo piano? kokia yra mano 
kompetencija ir profesine patirtis? kokie turetn huti musi^ 
kriterijai? 

Atvirai pasakiau, kad tai yra labai svarbios temos. Paskui 
pakomentavau savo sprendimus, paaiskinau, kodel jie tokie, 
pagrindziau juos realiais duomenimis. Tada pasistengiau is-
girsti, kokie yra J4 rupesciai, ir pazadejau i juos atsizvelgti. 

Dienai baigiantis, visi pajutome vilting^ jauduli. Vienas 
darbuotojas pasake, kad as per si susirinkim^sugebejau pelnyti 
daugiau pasitikejimo nei per kelis praejusius menesius. O as 
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visli pirma supratau, kad tai yra tik pradzia - mes ivertinome, 
Icoks svarbus yra atviras bendravimas. Nuo dabar zmones ims 
i mane zvelgti kitomis akimis, j n zvilgsnin netemdys nepasi
tikejimo seselis. 

Zinia apie si susirinkim^^ pasklido visoje kompanijoje. Per 
kelis kitus menesius as susitikau su likusiais konsultantais 
ir aptariau su jais tuos pacius reikalus. Greitai visame musii 
padalinyje isivyravo pasitikejimas. Padetis pasikeite is esmes. 
Sumazejo finansines s^naudos, padidejo darbo sparta, pagerejo 
rezultatai. Nors veliau as isejau is FranklinCovey ir ikuriau savo 
kompanija esu laimingas, kad man pavyko isspr^sti problemas, 
kilusias del dviejii kompanija susiliejimo. Sie ivykiai padejo 
man suprasti pasitikejimo svarb^kur kas geriau, nei ankstesne 
veikla dar savarankiskoje Covey Leadership kompanijoje, kai 
reikalai klostesi puikiai ir pasitikejimo lygis buvo aukstas be 
jokiii papildomii pastang^. 

Supratau dar kelis dalykus. Visii pirma turiu prisipazinti, kad 
is pradziii as tikejausi gerokai per daug. Pervertinau situacijq.. 
Maniau, kad nauji zmones manimi pasitiki, nors viskas buvo 
atvirksciai. Maniau, kad jie zino, kokie yra mano ankstesnieji 
profesiniai laimejimai (kai dirbau Covey Leadership), nors is 
tiknyii apie tai nauji zmones nebuvo net girdej?. Ir dar maniau, 
kad visi supras, jog sprendimus priimu remdamasis tik musii 
verslo interesais, taciau darbuotojams atrode kitaip. 

Buvau naivus. Zinoma, as klydau. Bet mane kaltino ne tomis 
klaidomis, kurias buvau padar^s. Didziausia mano klaida buvo 
ta, kad is pat pradzii^ elgiausi gana pasyviai ir nepasistengiau 
sukurti pasitikejimo atmosferos. 

Ir galii gale as supratau, kad pasitikejimas keicia visk^. Kai 
tik pavyksta sukurti pasitikejimo kupin^ darbin? atmosfer^ 
visos kitos problemos issisprendzia beveik savaime. 
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