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Ideali nam pokazuju čemu težimo. Oni oblikuju 
naše usmjerenje i budućnost.  

Mjera u kojoj im se predajemo definira naš osob-
ni integritet. Motivacije su iskonske sile volje 
koje često ostaju skrivene i ne izlaze na vidjelo 
dok se ne poduzmu radnje –  stoga može biti 
korisno potražiti ih.

Što vas motivira za ono što činite? Pravila 
su veze koje moramo prepoznati ako želimo 
pronaći pravilne načine njihove primjene. Učenje 
je ključno.

Kada su naše vlastite vrijednsoti i ideali očiti iz 
našeg ponašanja, otkriva se naš individualni, 
temeljni integritet.   

Jesu li vrijednosti koje su za vas ključne 
obrađene u prethodnim temama ekonomičnosti, 
učenja, suradnje i kakvoće?

Ovdje imate prostora za vlastite dodatke. Za 
koje se vrijednosti i ideale želite zauzeti? Jeste li 
spremni suočiti se i s posljedicama?

Ljubav prema kakvoći izražava kako vrednujemo 
svoje postojanje i ponašanje; ona stoga određu-
je naša opažanja, misli, osjećaje i djela.   

Naše samopouzdanje omogućuje nam da 
radimo savjesno i pouzdano. Ponos zbog posla 
je temelj na kojem proizvodimo svoje najbolje 
rezultate. Nulta stopa pogrešaka naš je ideal. 
Imamo unutarnju potrebu za neprestanim napr-
etkom. Taj temeljni stav podržavaju stabilni pro-
cesi i jasno definirane, mjerljive norme kakvoće.

Kada dođe do pada kakvoće, obično nastoji-
mo okriviti nekog drugog. Kako mogu prijeći iz 
privremeno udobne uloge žrtve u odgovornu 
ulogu aktera? Gdje da pronađemo potrebnu 
izdržljivost? Koji je odnos između kvalitete i 
kvantitete? Koje su vrste i priroda argumenata 
kojim se neprestani napadi na kakvoću služe i 
kako se od njih obraniti?



Učenje Ekonomičnost Suradnja 
Suradnja se u idealnom slučaju može izraziti 
formulom 1 + 1 = 3

Naše društvo svojoj biti predstavlja surad-
ničke napore jer postignuće pojedinca može se 
pretvoriti u smislenu cjelinu samo kroz suradnju 
drugih. Produktivan razgovor u kojem dolazi do 
razmjene znanja pokazuje kako se to što izgle-
da kao čudo pretvara u praksu. U stvarnosti je 
djelotvornost često manja od 2, očekivanog 
aritmetičkog odgovora. Potencijal za poboljšanje 
sadrži blago kojem trebamo pristupiti za svoju 
budućnost.

 Ključni sastojak uspješne suradnje je povjer-
enje; no odakle ono dolazi i kako ga možemo 
steći? Kako potaknuti istinsku želju za zajed-
ničku dobrobit? Što trebam učiniti da posta-
nem osoba koja stvarno jesam? Kada dođe do 
sukoba, formula ima negativan rezultat. Kako 
do sukoba dolazi? Kako se on može pretvoriti iz 
opasnosti u korist za društvo?

Naše plaće nisu jedino što dobivamo od rada u 
kompaniji: ono što ovdje naučimo važnije je od 
bilo čega drugog.

Želimo da naši zaposlenici u najvećoj mogućoj 
mjeri iskoriste koristi koje dobivaju učenjem i 
vraćanjem kući na kraju svakog radnog dana sa 
što više znanja. To od njih zahtijeva da pokažu 
interes i volju za prihvaćanjem novih ideja. Raz-
mišljanje je pritom ključno jer propitujemo rutine 
i tražimo bolja rješenja.

 U kulturi učenja na problem se ne gleda kao na 
nešto negativno, već kao priliku za učenje jer 
potiče ljude na razmišljanje.

U kulturi rješavanja problema, rad je zabavan 
jer svatko razmišlja i djeluje na isti način usre-
dotočen na rješenja. Učinak učenja jest proširiti 
razumijevanje. Širenje društva je glavna značaj-
ka naše strategije i ide ukorak sa širenjem naše 
svijesti.

Ekonomičnost zamišljamo kao biće koje se 
osjeća ugodno sa svojim članovima u društvu 
model.

Ekonomičnost točno zna što jest, što želi i što 
postiže jer se ponaša prema jasnim pravilima. 
Štedljiva je, oprezna, stvara vrijednost, precizna 
je, poštena, razborita i pažljiva jer joj ništa ne 
promiče i sve se pretvara u neku vrstu vrijednos-
ti. Tu nema mjesta otpadu.

 Ekonomičnost oživljava kroz svoju identifikaciju 
s pravilima. Tako stvaramo vrijednost, a stvaran-
je vrijednosti naš je razlog postojanja. Načelo 
ekonomičnosti također uključuje učinkovitost i 
djelotvornost. Resursima se koristimo s ciljem 
najvećeg mogućeg učinka. Naše odluke poštuju 
pravila ekonomičnosti i stalno su u službi jačan-
ja kompanije. Sve naše aktivnosti sustavno su 
usmjerene na stvaranje vrijednosti.


