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Viasz nélküli a munkád? 
Írta: Robert J. Tamasy 

 

Mivel a Monday Mannát a világon sok ezer, különféle nyelvet beszélő és kultúrájú ember megkapja, veszélyes 
lehet egy témát egy egyszerű angol szóra alapozni. De remélem, hogy érthető lesz minden olvasó számára. 
 
A szó, mely nagyon izgalmas számomra, a „sincere”: igaz, becsületes. Volt egy népszerű „Are you sincere?” 
című szám néhány évvel ezelőtt. Az egyik előadó, aki felvette ezt a számot, a legendás Elvis Presley volt. De mit 
jelent valójában becsületesnek lenni? 
 
A szó a latin „sincerus”-ból ered, mely tisztát jelent. Egy szótár úgy definiálja, hogy „képmutatás vagy 
megtévesztés nélküli”. Mostanában hallottam egy másik jelentést: egyesek szerint az antik korban a „sincere” 
szó szerint azt jelentette, hogy „viasz nélkül” a latin „sine” (nélkül) és „cera” (viasz) szavakból. 
 
Régebben, mikor a kerámia edények vagy szobrok eltörtek vagy megsérültek, gyakran viasszal ragasztották 
össze őket. Mivel a viasz átlátszó volt, jól eltakart minden hibát. Legalábbis addig, amíg fel nem melegítették az 
edényt, és a viasz el nem olvadt.  Így leestek a törött darabok, amelyeket a viasz összetartott, vagy a cserepek 
teljesen széthulltak. Tehát mikor az emberek kerámiát vagy szobrot vásároltak, mindenképp „sincere”, vagyis 
„viasz nélküli” után néztek.  
 
Sok jellemző van, amit keresnek az emberek az üzletben, legyen az a munkahelyük, vagy egy cég, melynek 
megveszik a szolgáltatását vagy termékeit. Tudni, hogy az ottani emberek becsületesek, sokat vet a latba. 
Mindnyájan szeretnénk, hogy a másokkal való üzlet „viasz nélküli” lenne. 
 
Sajnos a becsületességet gyakran nem tartalmazza az egyenlet. Legyen szó akár nem megfelelő munkáltatói 
gyakorlatokról, a vásárlóknak tett ígéretek megszegéséről, vagy a megígért szint alulteljesítéséről, sok 
vállalkozásnál előfordul a becsületesség hiánya. 
 
Legtöbben nem várnak el tökéletes, hibák nélküli üzletet, mivel egyik sem áll tökéletes emberekből, 
mindenkinek vannak hibái. Azonban, mikor vásárolunk valamit – legyen az egy számítógép, élelem, autó, vagy 
bármi más – elvárjuk, hogy az ígéreteket betartsák. Ha valaki, aki az előrelépés és fejlődés lehetőségében bízva 
nyer felvételt egy szervezethez, jogosan várja el, hogy a vezető beosztásban lévők becsületesen végigkövessék 
a személy teljesítményét.  
 
Itt van néhány elv, melyet figyelembe vehetünk, mikor egy „viasz nélküli” szervezetet igyekszünk építeni:  
 
Mindig törekedj arra, hogy odafigyelj másokra. Mások szükségleteit a sajátunk elé tenni egy módja annak, 
hogy biztosítsuk a becsületességet. „A szeretet ne legyen képmutató… a testvérszeretetben legyetek egymás 
iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők.” (Római levél 12,9-10) 
 
Légy transzparens az üzletkötésben. Minden megállapodás és tranzakció legyen nyílt, megtévesztés nélküli. „A 
bűnös elfogadja a titokban adott vesztegetést, és elferdíti az igazság ösvényét.” (Példabeszédek könyve 17,23) 
 
A nehézségek ellenére is maradj hűséges. A nehézségek sok mindent megmutatnak, próba elé állítják a 
becsületes kapcsolatokat. „Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik.” (Példabeszédek könyve 
17,17). 


