


Велико ърново 
2019

ътят на ърцето 
в Бизнеса ~ от ъщността

Гергана авлова~ етрова



© Гергана Георгиева авлова- етрова – автор, 2019
© Издателство „ абер“, 2019

ISBN 978-619-00-1038-8

Гергана авлова- етрова

Я  А Е  
в Бизнеса ~ от Същността
•

ормат: 90 х 100/16
ечатни коли: 34,75

•
редпечат и печат:
АБЕ  – В. ърново, п.к. 241

(062) 600 650; www.faber-bg.com

Всички права запазени. Нито една част от тази 
книга не може да бъде използвана, съхранявана, 
размножавана или предавана под никаква форма 
или начин, електронен или механичен, включи-
телно фотокопиране, записване или чрез каквито 
и да е системи за съхранение на информация, без 
предварително писмено разрешение на автора.



Пътят на сърцето

Гергана авлова~ етрова

в Бизнеса ~ от Същността 



4



5

а всички мои чители по ътя 
към личното ми себеутвърждаване в света. 

Всички вие бяхте моят курсор и репер 
за моята си еверна Звезда.

а ео –
 благодарност за подкрепата, насоките и вдъхновението,

които ме съпътстват и до ден днешен. 
И за това, че ми посочи ътя в екота! 

а всички мои коучинг клиенти – 
Чрез вас аз продължавам да уча, да бъда и да творя

личния ми ът – от ъщността… 
Благодаря!



6



7

Д ЖА ИЕ

ъм итателя... ......................................................................... 15
ещо като пролог ..................................................................... 21

Част първа
АГ Е  Е А А

1. росто изпълнител .............................................................. 27
олите в екипа ........................................................................ 30
акво научих през годините? кромни  

съвети към собствениците и мениджърите ......................... 35
2. ениджър на 20 .................................................................... 38

За средния мениджмънт: ежду чука и наковалнята ..... 39
„Виновен до доказване на противното“: истема  
за стимулиране на резултатите ~ ърви опит .................. 41

акво е решението? ÎOwn Your Shit!Í ........................... 44
акво е решението от перспективата на екипа? 
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и следвайте собствения си път: Историята на Алекс ... 342
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а ламен – благодаря ти, че си до мен
и че заедно вървим ътя…

бичам те! 



14



15

ъм итателя…

рофесионалната реализация е просто част от цялост-
ната ни себереализация в пътешествието Живот. я не е 
нито по-важна, нито по-маловажна от цялото. я е просто 
част, макар и съществена. 

В тази книга ще ви споделя прозренията и осъзнавани-
ята, до които съм успяла да достигна в професионалните 
ми пътешествия досега. А те често са били резултат от не-
малкото одрасквания и болки, падания и ставания, съмне-
ния и предположения, които постепенно са се разтваряли 
във водовъртежа на живота.

За много неща продължавам да си давам сметка (още 
повече и с писането на тази книга) и да поглеждам на пре-
живяванията ми от друга, все по-осъзната светлина. ного 
други вероятно чакат да ми се открият, а трети може би 
никога така и няма да разбера. ри все това едно остава 
сигурно и неизбежно… ромяната, кодирана в Есенцията 
на Живота. А чрез нея – и безкрайното учене в училището на 
Живота. 

ромяната – която не се поколеба да ме настигне и сега, 
когато в навечерието на овата 2019-та отвори за мен поред-
ната врата, за да навляза в поредния си „reinvention“… акто 
винаги – нов и различен, но все така плътен и забележим с 
присъствието си в живота ми. Давам си сметка, че за първи 
път не го наричам „криза“, „бърнаут“ или „трансформа-
ция“. ози път инстинктивно избрах думата реновация. Дали 
това е признак, че съм пораснала и помъдряла? Или просто 
е друг сорт трансформация? е знам. о знам, че този път 
посрещнах случващото се с дълбоко приемане и смирение и 
действам в пълен синхрон с Вътрешния ми Глас, дори и това 
понякога да бъде неудобно за някои или да изглежда „не-
бизнес-мъдро“ за други.
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Възможно е да съм предусещала промяната, задаваща 
се иззад ъгъла, както и това, че след май’2018-та вече няма-
ше да бъда същата… Знам само, че след като пуснах „ анго 
на Живота“* за печат, „ ътят на ърцето“ започна да се 
създава в сърцето ми, пред очите ми, изпод пръстите ми… 

ямаше и три месеца, откакто бях положила първите 
редове на редисловието, и вече имах 90% от материала, 
при това във време, в което работният ми календар беше 
най-препълнен. помням си, че пишех късно нощем – чак 
до сутринта, а понякога и в обедните паузи по време на 
обученията, които водех. о струва ми се, именно това, че 
бях активна в работата ми, ме зареди с този мощен твор-
чески заряд и доведе до „ударното“ написване на първите 
почти-всички страници.

И така – до май 2018-та… огато водовъртежът на ра-
ботните задачи ме засмука обратно в себе си и постави на 
пауза творческия поток, захранващ „ ътят на ърцето“. 

Дойде и лятото, и лятната ваканция… Август е. тно-
во сме в есебър. И пръстите отново ме засърбяват. Ала 
изпод тях започва да излиза нова-нова книга – „ ътуване-
то“, посветена на шаманските теми и преживявания, кои-
то вече бяха започнали да променят живота ми по един 
съвършено нов, но и познат начин. И ето че отново сама 
си сложих пръта в колелото. И потокът изведнъж съвсем 
спря… и за „ ътуването“, и за „ ътят на ърцето“…

…
… допреди две седмици – една година след края на 

първото начало, – когато се завърнах към книгата, която 
държите в ръцете си сега, за да довърша започнатото и да 
я предам на вас…

ега съм другаде и друга. ега съм различна. ромяна-
та в крайна сметка не прощава на никого. о сега – по-добре 
отвсякога, – в настоящото ми още по-притихнало отшел-
ническо съществуване мога да видя и да оценя, че това, 

* „ анго на Живота“, Гергана авлова- етрова, изд. абер, 2018.
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което съм написала преди година, е все така съществено и 
актуално. Или най-малкото – поне за мен.

ътуването ми „навътре“ и „навън“ в бизнес света, 
което описвам на тези страници, ме кара да се чувствам, 
все едно съм преживяла цяла една ера.  нейните завои и 
обрати и с безценните уроци след това.  моите си битки 
и с победите над мен самата, отварящи вратата дълбоко 
под повърхността. ъс старите въпроси, които си задавам, 
но от ново място. И с новите въпроси, водещи към още по-
дълбоко скрити истини и тайни, които вече започват да се 
появяват на повърхността…

^y	y]

оже да гледате на „ ътят на ърцето“ като на сме-
сица между роман, практически наръчник за работата 
и живота или философски мемоар. Аз избрах да нарека 
този жанр „духовен реализъм“, тъй като написаното про-
изтича от преживяванията ми от живота в реалността, но 
е насочен и към търсенията на моя Аз в ъщността. ака 
и бизнесът е само фона – канавата, върху която рисувам 
всичките тези мои осъзнавания и уроци. о същностната 
тема са взаимоотношенията ми с мен самата и с другите, 
които съм срещала по пътя си.

а места изпадам в нещо като „научни“ или „фило-
софски“ отклонения, които навлизат в по-голяма дълбо-
чина и изискват повече време за осмисляне на същността. 

е съвсем естествено се появяваха в стремежа ми да задъл-
боча собственото си разбиране по дадената тема, а така и 
да осветля дори най-тъмните места, които е възможно все 
още да си нося заключени в „слепите петна“. акратко, за 
да мога аз да разбера, а чрез това, надявам се – и вие.

ака и всичко описано тук изразява моята истина, 
каквато е тя за мен към момента по отношение на изслед-
ваните въпроси, включително и споделените истории от 
миналото. А вас приканвам да ползвате тази книга като 
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„огледало“, в което да се огледате така, че да изследвате и 
да откриете каква е вашата собствена истина.

ървите три части са посветени на личната ми про-
фесионална история и описват началото, прехода и края на 
кариерата ми в корпоративния свят непосредствено преди 
оттеглянето ми от него… амо за да се завърна след това 
обратно в него, но този път вече от позицията на външен 
коуч и фасилитатор. 

оследната част – „ аръчник на Истино- ърсача“, пред-
ставлява сборник с модели, инструменти и съвети, създа-
дени в резултат от коучинг практиката ми през последни-
те години с индивидуални клиенти, групи и екипи. 

нигата е обогатена и с някои от коучинг моделите, 
заложени в програмата Intunity Coaches*, като същите тук 
са адаптирани за ползване от всеки, който търси истината 
в себе си и избира да създава от мястото на ъщността. За 
илюстрирането на някои от моделите или концепциите, 
които споделям, съм ползвала примери от коучинг прак-
тиката ми с клиенти. Имената им тук са спестени или про-
менени с оглед запазване на тяхната конфиденциалност.

ова, което предстои да прочетете, е преди всичко раз-
говор с мен самата. В огледалото на моя Аз от ъщността. 
Затова и ако на места ви се стори, че звуча в известна сте-
пен „поучително“, приемете го като изговор от Аза ми към 
мен самата… В търсене на същността. а вас оставям да си 
прецените какво ще вземете със себе си от мен и най-вече – 
какво избирате да видите в „огледалото“ на собствения си 
живот и път…

*  Intunity Coaches® (www.intunitycoaches.com) е собствена програма за 
обучение по трансформационен коучинг, която интегрира източна-
та философия и западното мислене ведно. ъздадохме тази програма 
заедно с моя партньор (и понастоящем съпруг) ламен етров. ове-
че за вълшебния процес по нейното сътворяване можете да прочетете 
в книгата ми „ анго на Живота“.
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 благодарност за това, че избрахте да попътувате заедно 
с мен… И с пожелание да се наслаждавате на пътешествието и 
винаги да намирате това, което търсите! 

Гергана авлова- етрова
16 май 2019 г., офия*

* P.S. е мога да не споделя (синхронично или не), но на същата тази 
дата – 16-ти май, точно преди 5 години стартирахме с първия клас на 
Intunity Coaches… акто ще видите тук, а и в „ анго на Живота“, тази 
дата (16.05.2014) е заредена с много смисъл и значение за мен, тъй като 
отбелязва края на последната наистина изпепеляваща криза в живота 
ми. – еведоми са пътищата Божии… – акво ми предстои оттук-насет-
не, тепърва предстои да разбера… 
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X�Z

ял живот съм си мислела, че съм тук с някаква опре-
делена мисия и цел… оради някакъв свещен замисъл и 
смисъл, който е предопределен, дълго преди да се появя 
на бял свят. Вероятно именно това ме е карало постоянно 
да търся отговора на въпросите: Защо съм тук? акво се иска 
от мен? оя съм аз? 

Имало е моменти, когато съм се докосвала до изжи-
вяването на този смисъл и в тези моменти съвсем забра-
вям за въпроса. росто защото го живея… о е имало 
и моменти, когато не съм виждала никакъв смисъл от 
това да живея и в които вътрешното търсене, с негово-
то неистово дълбаене и ровене, е взимало превес пред  
живеенето.

ака и тази история е за това – за търсенията на ърце-
то, което никога не спира да ни говори. И за намиранията 
на отговорите в земното битие. 

За откриването на невидимите нишки, които задвиж-
ват живота ни. И за трохичките по пътя, които ти показват 
посоката, докато се луташ в шубраците на деня… 

За доверието и смелостта. За куража и честността. ъм 
себе си и към живота. 

За нещата – такива, каквито са. И за живота, който се 
пресътворява от само себе си.

риятно четене!
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Е  А  Г

* * *
якъде между 2004 и 2008 г.

лагам набързо новите ми чехли (тип джапанки) и 
излизам. ще с първите крачки навън разбирам, че те 
изобщо не са толкова удобни, колкото ми се струваха в 
магазина. амо че закъснявам. акто обикновено!

ямам време да се върна, за да се преобуя, затова про-
дължавам – решена, че ще се справя (все някак си)…

Болката вече е започнала да пулсира по цялото ми 
тяло, а краката ми ме молят да спра и да ги освободя от 
това прорязващо усещане. Изведнъж си спомням думите 
на оджър Зелазни от една книга, която случайно ме беше 
намерила преди време. таваше дума за преодоляването 
на страха, като просто го посрещнеш и му се отдадеш. 

ешавам да пробвам този начин, като го приложа към 
случващото се с мен в този момент… 

тдавам се напълно на болката. озволявам ѝ да се 
разлее по цялото ми тяло. равя това едновременно с ми-
съл и с намерението ми за „пробив“, а след това и с цялото 
ми същество. ливам се с нея. тавам едно с нея… 

иг след това нея вече е няма!
съзнавам – нямаше и секунди, след като го реших!

чите ми сякаш за първи път виждат светлината и цве-
товете около мен. А аз продължавам по пътя си, вече дори 
подтичвайки към автобусната спирка и с разлята върху 
лицето ми усмивка.
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* * *
Август, 2004-та

 брат ми излизаме от входа. арамила съм раницата, 
която, както обикновено, е препълнена с много дрехи 
и принадлежности, които съм взела „за всеки случай“, 
сякаш се изнасям от вкъщи за 3 месеца, вместо да отивам 
на дву-седмична почивка на морето. икога не успявам 
да преценя какво точно да взема, или по-скоро решавам 
да сложа повече, че да имам избор.

Вървя до него с нежелание и усещам как тялото ми 
продължава да се движи напред, но вътрешното ми 
същество невидимо отстъпва. В главата ми се блъскат 
всевъзможни мисли, които се опитват да пренаредят кар-
тината в момента:

– За пръв път отивам сама на море… алко ми е стран-
но… И сякаш страшно…

– о няма да съм сама. али отивам в хотела на моята 
приятелка? Ако имам нужда от някого, ще се срещам с нея.

– акво ще правя сама по цял ден?
– Ще си чета. Ще ходя на плажа. Ще се разхождам по ули-

ците на итен…
– ай е по-добре да не ходя!
– о нали съм си купила билет за отиване и връщане? ега 

тези пари ще отидат на вятъра. оне да бях взела само за една-
та посока…

– Чакай малко! и нали искаше да отидеш на море?! е 
си пропускала морето от 9-месечна насам! А и копнееше за 
почивка от последните десетки месеци! Ето че вече я имаш, а 
сега се дърпаш?!

– Ами ако автобусът катастрофира? ай-вероятно ще 
катастрофира! ова го бях чела за зодията ми, когато бях на 
12. Вече виждам как се разпарчетосва и от мен нищо не оста-
ва…

бзема ме страх и пълно вцепенение от последната 
мисъл, която тайничко се е прокрадвала през последните 
дни. акво ли иска да ми каже тя? акво ли искам аз да си 
кажа?
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Брат ми – сякаш чул мислите ми, но повече усетил 
напрежението ми, изведнъж ме заговаря с твърдост и 
категоричност в гласа:

– Ама на теб май не ти се ходи там? А?
ълча насреща му… А лицето ми, осъзнавам, и цялото 

ми същество са се сгърчили в невъобразим тормоз, страх и 
нежелание… И вече дори ми напира да се разплача.

– а теб въобще ходи ли ти се? – пита ме той.
– Ами… май не… – отговарям вяло, преценявайки 

тежестта на Да-то и е-то в този момент. 
пирам на място, а двата отговора продължават да ме 

дърпат като с невидими ластици напред и назад…
– огава се връщаме! икъде няма да ходиш. е си 

останеш вкъщи и тук ще си почиваш!
– о нали вече съм платила билетите? А и защо да си 

взимам отпуск, ако ще си стоя вкъщи…
– Голяма работа! айната им на парите! ом не ти се 

ходи, защо ти е да си го причиняваш?! 

И в този миг осъзнавам сълзите, избухнали горещи по 
лицето ми. т облекчение… И от благодарност към брат 
ми. За това, че ме приема такава, каквато съм… е го е 
грижа за мен и ме разбира – така, както аз не успявам да 
проявя разбиране към себе си в този момент. И за кура-
жа – да вземе точното за мен решение, вместо мен, когато 
аз нямам силите да го направя за себе си.

регръщам го с благодарност и тръгваме обратно нагоре. 
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1

 ИЗ И Е

ъкмо съм се завърнала от 4-месечното ми пребива-
ване в Дания, което се е оказало достатъчно, за да отворя 
очите си за далеч по-големите ползи от практическото 
университетско образование и за смисъла от това „да ми-
слиш извън кутията“. 

Все още носена на крилете на вдъхновението, се опит-
вам да променя статуквото в университета. За жалост, 
безуспешно. Идвам от бъдещето и в нашето скромно на-
стояще все още не се е отворило пространство за такива 
простички неща, като например да си говорим на „ти“ с 
преподавателите или да ни позволяват да си правим копия 
на слайдовете, които ни прожектират на шрайбпроектора 
по време на лекциите…

Въпреки това обаче се чувствам щастлива от факта, че 
вече съм „вдянала“ какво всъщност означава „бизнес“ и 
как той се прави. За което значително ми помогна и ста-
жуването ми по-рано в международната търговска фирма 
на юси (бивша ученичка на родителите ми). я ме взе 
под крилото си, още докато бях в първи курс, и ми откри 
тайните на преговорите и как се общува с всякакви типо-
ве – от дребните търговци в магазините за кафе до едрите 
скотовъди в бизнеса с овчи кожи. 

т малкото, което бях научила досега, знаех, че бизне-
сът е преди всичко въпрос на човешки взаимоотношения. 
И щях да си го припомня години по-късно, така че да 
преодолея „сценичната треска“ в студените обаждания и 
продажбата на информация. А след това и да го използвам 
като курсор в изборите ми по пътя.

Един ден ишо, мой колега от университета, дойде 
при мен и ми сподели:
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– Гиго, ако случайно си търсиш работа – наскоро 
започ нах в една информационна агенция и сега там наби-
рат още хора за нощната смяна. рябва ти само да знаеш 
английски. арите са добри и освен това ще можеш да го 
съчетаваш с лекциите и упражненията в университета.

Дори и да е било така, до този момент не бяха осъз-
навала, че всъщност търся „сериозна работа“.  трудов 
договор и всичките му там екстри… За сметка на това 
обаче знаех, че „моето“ нещо винаги идва при мен и ме 
намира в точния момент, и то без въобще да го търся или 
да полагам каквито и да било усилия. очно, както се беше 
случило и сега! 

Затова и без много да му мисля, казах „Да“, като изпра-
тих CV-то си на ишо. А малко след това ми се обадиха, за 
да ме поканят на интервю. 

В крайна сметка нямаше какво да губя.

фисът на агенцията се намираше на една тиха улич-
ка в центъра на офия. о онова време изобщо не съм и 
подозирала, че тук щях да прекарам цели осем години от 
живота ми, а малко след това и да се завърна обратно в 
околността (само една пряка по-надолу) – за нови две. 

фисът беше пълен с хора, които жужаха като пчелич-
ки в някакъв странно подреден хаос и в приповдигнато 
настроение. аложи се да почакам известно време и след 
това бях поканена в малка стаичка, където ме посрещнаха 
две дами. Едната, доколкото успях да разбера, беше Из-
пълнителният директор на компанията, а другата – ени-
джър на екип. лед като си поговорихме известно време, 
накрая Директорката отправи и последния си въпрос:

– Виждам, че тук пише, че си учила в Дания за един 
семестър. Имаш ли планове пак да ходиш в чужбина, след 
като завършиш? За магистратура или нещо подобно?

– ямам идея. е изключвам възможността това да се 
случи, но към момента не мога да кажа със сигурност.
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тговорих откровено така, както си и беше. И това бе 
всичко. 

яколко дни по-късно (а дали не беше и още на същия 
ден) ми се обадиха, за да ме уведомят, че съм преминала 
успешно интервюто и ме канят да започна в екипа на нощ-
ната смяна, която работи в неделя, вторник и четвъртък. 

„Жалко, значи с ишо ще бъдем в различни смени, – помис-
лих си аз. – арай, може пък и да е за добро.“

ристигнах малко преди уреченото време. В същия 
този офис, който сега беше обгърнат от тъмнината навън 
и осветяван от светлината на лампите и блещукащите де-
сетки монитори вътре. ози път в залата имаше далеч по-
малко хора и беше доста по-спокойно и тихо. уваше се 
само приятна музика от уредбата (излъчваща музикални 
хитове от 90-те по станция Melody) и трескавото тракане по 
клавиатурите, което се произвеждаше изпод пръстите на 
насядалите по бюрата служители. Всички бяха с прикован 
в мониторите поглед и само от време на време се чуваше 
нечий глас, който проверяваше „как се кодира“ това или 
онова.

Влязох и казах „Добър вечер“, но никой не ми отвърна. 
якаш никой не беше забелязал, че съм там. ай-близо до 

мен беше един господин (с около 2 – 3 години по-голям от 
мен, доколкото успях да преценя), който впоследствие се 
оказа, че щеше да бъде шефът ми. о сякаш и за него бях 
невидима.

ъм онзи момент нямах никакъв опит в по-големи ор-
ганизации (или „корпорации“, както по-късно започнах да ги 
наричам), та не можех да преценя дали това беше „в реда 
на нещата“ или „извън“ него. амо малко се позачудих от 
посрещането. о бързо поставих случващото се в едно от 
чекмеджетата на паметта ми – за да го извадя оттам годи-
на и половина по-късно като „урок“, от който се поучих 
и който донесе със себе си промяна и за мен, и за хората 
около мен.



30

каза се, че не само аз бях „новата“. тартирах заедно 
с още пет или шест други човека, които (също като мен) 
имаха бегла представа какво беше предназначението на 
това „кодиране“ и как щяхме да използваме онези чарша-
фи с информация, с които ни бяха запознали по време на 
въвеждащото обучение. Започнахме да се опознаваме на 
терасата навън, докато чакахме някой отвътре да ни по-
вика за старта. И веднага разбрах, че повечето от „новите“ 
са колеги от университета и даже се познаваха с някои от 
служителите в отдела. 

Изглежда, само аз бях „новата-новата“ тук… ова оба-
че не ми попречи бързо да се сдружа с тях и също толкова 
бързо да навляза в спецификата на работата, а скоро след 
това и да достигна до „сърцето“ на екипа… 

росто защото цяла се отдадох в това ново взаимоот-
ношение. 

е след дълго разбрах и това „кой кой е“ в общността.

И Е В Е И А

огато наблюдаваш отстрани – стига да наблюдаваш 
достатъчно дълго и в любопитство, – би могъл лесно да 
уловиш различните закономерности, взаимодействия и 
взаимовръзки, както и задкулисното разпределение на 
ролите отвъд формалните титли. 

ака и аз, в резултат от опита ми със и във малки, големи 
и още по-големи екипи, успях да установя, че в съставките 
на един екип винаги има от следните представители:

„ ефът“ – стандартно това е човекът, комуто е да-
дена титла, за да „управлява“ тази съвкупност от хора. 

о който повече се грижи за управлението на процесите 
и спазването на процедурите и правилата, и чак тогава 
(евентуално) – за хората. ного често той е „шеф“ само на 
думи и титла и само донякъде – като въздействие, поради 
което е възможно да се допитва до стандартните методи за 



31

управление от типа „пръчката или моркова“, без реално да 
съумява да се свързва със сърцата на хората.

„Водачът“ на племето – това е този, който води пле-
мето, без задължително да носи титла. а него е отреде-
но почетно място, което той или тя сам си е осигурил. И 
обикновено има последната гласна или негласна дума при 
взимането на общите решения.

„Експертът“ в групата – това е този, който разбира 
от всичко в работата, що касае специфичното знание. И 
насън да го бутнеш, ще започне да ти рецитира правилата 
и принципите и да ти дава конкретни препоръки и реше-
ния. До него всички се допитват за един или друг „лек“ 
или съвет от техническо-експертно естество. И е нещо като 

айсторът в цеха.
„ сихологът“ в групата – това е нещо като „шаманът“ 

на екипа, към когото хората се обръщат със своите пробле-
ми (в търсене на еликсири за душата и сърцето) и с когото 
споделят най-съкровените си мечти или терзания. И тъй 
като споделящите често не търсят съвет, а по-скоро рамо, 
на което да си поплачат или ухо, което да ги изслуша, се 
случва така, че от „шаман“ или просто „психолог“ тези 
хора се превръщат в „кошчета за душевни отпадъци“. 

„ ногознайковците“ – това са онези от екипа, които 
„все много знаят“. е не се страхуват да се опълчват на ме-
ниджмънта или на порядките. Даже напротив, постоянно 
го правят, като винаги ще намерят какво може да се про-
мени и ще го декларират, без много-много да му мислят. 

есто дават много ценна и добра обратна връзка, но не 
винаги го правят по най-добрия начин. Затова и хората от 
мениджмънта не винаги успяват да ги чуят, дори и да усе-
щат, че „в това, там, може и да има нещо смислено…“

„ езнайковците“ – това пък е онази част от хората, 
които не знаят защо са там и какво правят в този екип, или 
в организацията въобще. е обикновено се лутат наляво и 
надясно. унктират действия. Вършат някаква работа от 
време на време. А през останалото време се стараят да не 
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бъдат забелязани, да не би да им възложат повече работа, 
или пък се чудят с какво странично нещо да се занимаят.

„ рънкачите“ – за разлика от „ ного-знайковците“, 
„ рънкачите“ никога не говорят по същество, камо ли пък 
да дават смислени предложения или сериозни решения. 

ъщественото при тях се състои в постоянното мрънкане 
и проявата на лична неудовлетвореност. А стремежът им 
е да „заразят“ колкото се може повече хора, които след 
това да приобщят към хоровото си изпълнение. росто ей 
така – защото това им е работата.

„ утът“ в групата – това е парти-животното в гру-
пата и този, който развеселява останалите. бикновено 
е пèрнат в устата (а понякога и пернàт) и изглежда, като 
да не му пука особено много от това какво мислят или 
не мислят останалите, пък било то и шефовете. Ако го 
слушате внимателно, веднага ще уловите невидимите, но 
съществени неща, които той осветлява на повърхността. 

акар и те често да са маскирани зад сарказъм, ирония 
или цинизъм, или просто да са поднасяни под формата на 
шега или виц. 

„ тарите пушки“ – това са хората, които са от най-дъл-
го време в екипа и към които се изпитва страхопочитание 
основно заради прослуженото време. якои от „ тарите 
пушки“ може отдавна вече да са изразходили патроните 
си и да са изпразнени от съдържание, но да продължават 
да висят на стената като значими артефакти. Други пък 
гърмят толкова силно, че няма начин да не се съобразиш с 
тях, ако все още ти е мил животът. ред тях има и такива, 
които може да бъдат „повишени“ в „ тожери“, а когато 
това се случи, ролята им става още по-съществена.

„ тожерите“ – това са представители от съсловието на 
„ тарите пушки“, но са със специфична роля и функция. 
Да пазят и да съхраняват паметта на екипа. Да бъдат като 
здравите основи и високите колони на „зданието“, което се 
е градяло през последните години и което иска да остане 
тук още дълго време. бикновено присъствието им, макар 
и ненатрапчиво, е напълно осезаемо в стаята и е такова, че 
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внася доверие, усещане за сигурност и бъдещност. тига 
това да е настройката на същите, разбира се. 

„ ладите зайци“ – това са пресните попълнения, по-
стъпили обикновено през последните 2 – 3 месеца, които 
все още се озъртат плахо, докато се опитват да схванат от-
къде и накъде духа вятърът, както и кой или какво би могло 
да им подсигури храната за вечерта. Ако междувременно 
самите те са успели да се превърнат в „храна“ за други-
те, включая и на особеностите и порядките в екипа или 
организацията, те автоматично достигат до следващото 
стъпало – „Гърмян заек“. о с течение на времето съвсем 
естествено преминават от „другата“ страна и в редиците 
на „ тарите пушки“.

„ ървенците“ – това са тези, които винаги са отли-
чавани като „първи“ или „най-добрите“, било по пости-
жения и резултати или просто поради това, че си вършат 
работата, като изпълняват надлежно всички правила на 
играта.

„ ерната овца“, или „ илавата крава“ – приличат на 
„ ного-знайковците“ по това, че все намират какво може 
да бъде направено по-добре, не си мълчат и го огласяват. 

о и се различават от тях по това, че не само говорят какво 
може да бъде направено, но и влизат в действие и го пра-
вят. бикновено недостатъкът им е, че взимат работата си 
прекалено на сериозно сякаш фирмата е тяхна. Затова и 
бързо може да достигнат до изхабяване или до бърнаут. 

свен ако преди това не бъдат изритани на улицата, след 
като на „организацията“ ѝ писне все да ѝ навират пробле-
мите в лицето (че и решенията на тези проблеми!) и да я 
напъват да променя едно или друго.

„ реативистите“, „Емоционалистите“ и „ огисти-
те“ – както и думите подсказват, това са хора, които или 
постоянно бълват много идеи, или преминават през рабо-
тата свръх-емоционално, или обличат идеите и емоциите 
си в логични умозаключения, процеси и форми. ойто и 
да е от тези представители, всеки от тях е съществена със-
тавка в организма на екипа, също както са мът, ърцето 
и ялото – за индивида. 
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„Визионерите“ – това са тези, които имат визията за 
организацията, гледат надалеч и виждат нашироко. а 
тях са им нужни много ръце, защото това, което виждат, 
често е прекалено голямо, за да могат да го случат сами. 
А и освен това, тях обикновено не ги бива толкова по 
самото изпълнение, колкото по дизайна на посоката и за 
вдъхновяването на изпълнението. есто тези хора са част 
от мениджърския състав, в случай че организацията е дос-
татъчно узряла, за да ги разпознае като такива. 

И не на последно място:
„Изпълнителите“ – те просто си вършат работата 

тихо и кротко и без да се оплакват. А дори и да проявяват 
резистентност към промените, които постоянно се случват 
пред очите им, го правят съвсем скромно и едва забележи-
мо. ези хора могат да останат в организацията толкова 
дълго, че да се окаже, че са посрещали и изпращали де-
сетки и стотици хора, сред които и CEO-та на компанията. 

И така, в коя роля съм влизала аз през моя корпоративен 
път? 

В различните, а вероятно и във всичките. ай-малко 
се разпознавам в „ езнайковците“ и „ рънкачите“, макар 
и да съм имала етапи от живота ми, когато съм практику-
вала последното (това с мрънкането). о дори и тогава съм 
имала алтернативи и съм предлагала решения за органи-
зацията. ези идеи и решения обаче почти винаги ми бяха 
излизали през носа… Докато един ден не получих един 
живото-спасяващ съвет от моя последен шеф и ментор 

ео – съвет, който ползвам и до ден днешен, макар и да ми 
трябваха цели шест месеца и един грандиозен бърнаут, 
за да го осмисля и осъзная напълно! ъветът беше много 
прост:

„Гери, когато организацията не е готова, престани да бу-
таш!“
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А В  А И  ЕЗ Г ДИ И Е?
Скромни съвети към Собствениците и Мениджърите

огато създаваш нова фирма, освен ентусиазъм, е 
необходима и голяма доза кураж – за да действаш! Да 
правиш, да създаваш. Да събираш хора на едно място и да 
им възлагаш, без много-много да му мислиш. тига, раз-
бира се, да имаш идеята за това, което искаш да създадеш. 
И желанието – за да го реализираш.

т самото начало влизай в ролята на аблюдател 
колкото се може по-често. Да гледаш и да съзерцаваш ця-
лата система отстрани. Да стоиш така. И да наблюдаваш… 

акво и как се случва? акво не се случва? И защо? акво 
е нужно да се промени? акво ти казва или ти показва сис-
темата? 

тговорите са в системата, не в теб! акар и през цяло-
то време да са си винаги в теб…

азширявай собствената си сензитивност, докато 
практикуваш наблюдение. Ако практикуваш наблюде-
ние, много лесно ще усетиш кога е време за промяна и каква 
точно да бъде тази промяна. свен това има един момент, 
който наричам „точка на пречупване“. ова е моментът, в 
който всичко може да се „счупи“ и да се срине – при това 
също толкова бързо, колкото и е стартирало. ова обаче 
е и точката, в която, ако проявиш значителна доза разум, 
ще можеш да предопределиш следващите 10, 20, 50 годи-
ни от живота на компанията. Ако наблюдаваш осъзнато, 
ще успееш да хванеш този момент и да дадеш тласък на 
системата в нужната посока. 

лушай системата, а това значи – и сигналите, които 
системата ти подава. ова изисква да си с широко отворе-
ни уши и очи, но означава също и да не се взимаш прекалено 
на сериозно. ова, че си „собственикът“ или „шефът“, не е 
нищо на фона на системата. ефове и собственици идват 
и си отиват. онякога биват замитани и запокитвани из-
под колелата на каруцата. А друг път – изваждани с меки 
ръкавици. Виждала съм и едното, и другото. За да не стра-
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даш много (в случай че това се случи и на теб), достатъчно 
е да помниш, че ти си просто една малка брънка в цялата 
машина, която е също толкова важна, колкото и всяка дру-
га част. о също така и че никоя част не е по-важна от 
цялото.

Ако искаш хората да поемат отговорност – дай им 
пространство за това. е може да „изискваш“ от някого 
да поеме отговорност, а в същото време, когато той или 
тя направи нещо, постоянно да му намираш кусури или 
да го критикуваш, задето не е направил „това“ или че е 
направил „онова“ не по „твоя“ начин. тговорността си 
е лична работа. И освен това човек бързо се учи както на 
хубавото, така и на не-хубавото. А хората са умни и ако 
им прилагаш техники по модела „Виновен до доказване на 
противното!“, съвсем скоро ще достигнеш до ответното 
решение: „Винаги когато направя нещо, той ме скастря и ме 
кара да се чувствам като последния тъпанар. Затова по-добре 
да не правя нищо… ака поне съм сигурен, че няма да бъда уни-
жаван, при това пред всички!“.

рограмите за ангажираност на служителите, които 
последно време заляха пазара, повече подкопават анга-
жираността, отколкото да я създават. Защо? Защото „раз-
глезват“ хората. И защото посланието към тях е: „твоята 
ангажираност е моя работа“ (разбирай на ениджмънта, а 
често и само на отдел „ овешки ресурси“). о обърнете 
внимание – каквото повикало, такова се обадило. Ако му 
даваш, той ще продължава да чака да му даваш и няма да се 
научи сам да създава – от себе си, чрез себе си и заради себе 
си. Затова трябва да знаеш кога и в какви случаи е по-добре 
да питаш и да искаш и как точно да изискваш, вместо винаги 
да даваш наготово. 

Бъдете осъзнати за това, че хората „под“ вас не са 
вас, нито могат да видят нещата от вашата перспекти-
ва. Вашата перспектива си е ваша. ъщо както и ролята, 
която сами сте си избрали да играете в тази игра. Затова 
забравете да карате хората си да погледнат през „вашата 
призма“. ова е causa perduta и само хабите излишно енер-
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гията си. За сметка на това обаче научете техния език и им 
говорете на него. огледнете вие от тяхната камбанария и 
ги вдъхновете за това, което е важно за тях (и за вас) – но 
през техните очи и хоризонт.
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Е ИДЖ  А 20

убавото на това да бъдеш изпълнител в голяма орга-
низация е, че не се иска друго от теб, освен да си вършиш 
работата… добре!  други думи, да усвоиш основните 
прийоми, да схванеш механиката и алгоритъма на работа 
и просто да станеш „майстор“ в това, което са ти възложи-
ли да правиш. И ако продължиш да го правиш, не след 
дълго „звездата“ ти ще започне да изгрява на хоризонта, 
а „отгоре“ може да те поканят да стъпиш на следващото 
стъпало на кариерната пътека. 

ака се получи и при мен. о не защото бях станала 
„майстор в кодирането“ (имаше колеги, които бяха далеч 
по-добри от мен) и не защото съм го искала или съм се 
стремяла към израстване в кариерата. А просто защото си 
бях себе си. И ето че един ден ме извикаха и ми съобщиха, 
че искат да ме правят идер на мяна. а другата нощна 
смяна. 

В крайна сметка все пак щях да работя рамо до рамо с 
ишо, макар и в ролята на негов „шеф“. ак се завърта коле-

лото само…

аучила урока от моето „посрещане“, набързо съз-
дадох система за въвеждане на новите хора в екипа и 
организацията. Беше подплатена с красиви презентации, 
приятни разговори и съдържаше цяла част, която нарекох 
„ познаване и свързване с новите хора“. ака подсигурявах, 
че те знаят къде се намират, защо са тук и какво точно се 
очаква от тях. А от друга страна, това ми даваше възмож-
ност да се сближа с тях като с човеци и да ги приобщя към 
„новото им семейство“.
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ЗА ЕД ИЯ Е ИДЖ
ежду чука и наковалнята

Ако има роля в организацията, която е най-необлаго-
детелстваната, то несъмнено това е позицията на редния 

ениджмънт. he Middle Man. 
акто се казваше в испанския сериал „ иньо лято“ от 

детството ми – „ осредникът ти е лайно“, – така се оказва 
и в корпорациите… осредникът винаги е „лайно“. о за 
Бога, братя, не убивайте вестоносеца! 

ака бях и аз известно време. И вестоносец. И укроти-
тел на опърничеви. И усмирител на лъвове. А вероятно за 
много хора – и „лайно“. 

блъсках се с предизвикателствата на тази роля на 
много крехка възраст. Или поне така го преживях аз по 
мое време. ямах никаква идея как се управляват хора, 
затова хванах една-две книги за мениджмънт. азтворих 
ги. Затворих ги… И понеже нищо не намерих там по мо-
ите въпроси, реших да действам, водена от интуицията и 
ценностите си. 

Години по-късно установих, че през цялото време в 
корпоративния свят съм била водена от принципа „хората 
в екипа да се чувстват добре“. езависимо от позицията и 
ролята ми в организацията и независимо от ежедневните 
дейности и цели, това винаги е бил основният лайтмотив, 
който ме бе водил като локомотив през прериите на про-
фесионалния живот. амо че, когато си „по средата“ и се 
опитваш да „угодиш на всички“, без да имаш кой знае 
колко власт, често попадаш на най-болезненото място. 

ова между Чука и аковалнята. 
пуска се решение отгоре за повече „количество“ и ти 

вдигаш всички на „ ра!“. ората работят извънредно, ид-
ват дори и в събота (защото без да искам, съм им обещала, 
че ако покрием таргета, ще танцувам за всички на маса!) и 
„количеството“ е оправено. Засега… осле, след като вече 
сме се справили с битката с „количеството“, се оказва, че 
трябва да обърнем повече внимание на „качеството“. И ти 
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забавяш темпото и се опитваш да обясниш на хората защо 
сега качеството е по-важно, та, ако може, да не бързат чак тол-
кова… И накрая излизаш кàлен от битката (а надявам се, и 
по-калèн), защото е трябвало да гледаш и на количеството, и 
на качеството с „еднакъв“ приоритет. А уж всичко си беше 
окей допреди броени дни…

Дори и да казват, че по високите позиции е най-вет-
ровито, ми се струва, че няма друго такова място като на 
средно-мениджърските нива, които са постоянно връхли-
тани от бури и торнада и сякаш са закотвени в епицентъра 
на нестихващо земетресение. 

За мой късмет обаче, имах екип от чудесни хора и се 
вслушвах в тях. лушах ги и ги чувах да казват:

– Гери, ние сме един екип. А те (Висшият мениджмънт) 
постоянно говорят в „ ие“ и „Вие“. яма ли да разберат 
най-накрая, че ние сме едно и без нас няма да се върши 
работата? Искаме да ни чуят!…“

А екотът им отекваше като глас в пустиня…
ова, че аз ги чувах, изглежда, не означаваше, че и „ е“ 

ги чуваха. оже би защото не съм била достатъчно гръмка 
и ясна, когато съм предавала информацията „нагоре“? А 
може и да е поради това, че не съм знаела как точно да я 
предавам, така че да ме чуят…

* * *
Бях толкова отдадена на това да си върша работата 

„добре“ (разбирайте да съм изрядна по всички парагра-
фи, да се грижа за интересите на компанията и да правя 
всичко възможно, та всички хора от екипа ми да са на 
„макс“), че имаше моменти, в които се чудех „човек ли съм, 
или не съм“… 

помням си един такъв момент много ясно. И до ден 
днешен не мога да си обясня какво ме е владеело тогава 
(макар и вече да почвам да проумявам), че да не си позволя 
да проявя простичко човешко съчувствие… 

бади ми се по телефона, за да ме уведоми, че няма да 
идва на работа. Един от неговите родители беше починал 
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и трябваше да се погрижи за всичко като глава на семейс-
твото. Ако и да съм усетила съчувствие и съпричастност, 
въобще не им бях позволила да се проявят. азах само 
„ ъжалявам… оите съболезнования“. А следващата ми 
мисъл беше: „трябва да ми донесе бележка, че е отсъствал по 
уважителни причини“. ова и изрекох на глас… 

акар и също толкова млад като мен, мъжът от дру-
гата страна на линията прие казаното от мен по мъжки и 
ми отвърна с твърдост и спокойствие в гласа, че точно така 
смята да направи.

е се бях замисляла за тази случка дълго време, защото 
сякаш към онзи момент (а може би и до съвсем скоро) това 
бе единственото, което ме вълнуваше. аботата, работата 
и пак работата. И отново – да си свърша работата!

о какво всъщност означава това?…

* * *

„ВИ ВЕ  Д  Д АЗВА Е А ИВ “
истема за стимулиране на резултатите ~ ърви опит

– Защо си направил това?
– Защо не си направил онова?
– ой е виновен?!

„¡За да го линчуваме публично и да го обезглавим!“

озната ли ви е тази формула за търсене на отговор-
ност и „стимулиране“ на инициативността? реща се в 
много компании по света. поко! е е само във вашата 
градина и грешката не е само във вашия телевизор.

удя се поради какво мениджърите преминават към 
този модел на работа и избират да го утвърждават за смет-
ка на далеч по-съзидателните подходи?
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•  Дали е от непознаването на други възможни начи-
ни за преглъщане на „негативните“ резултати?

•  Или е от прекомерна емоционалност или липса на 
зрялост и неумение да се справят със себе си?

• Или от липсата на добър пример?
•  Или пък от липсата на достатъчно ясна и вдъхновя-

ваща визия и цел?
• А може би се дължи на комбинация от горе-посоче-

ните, плюс едно-две-три други неща?

Без значение каква е причината за тези проявления, 
резултатът от прилагането на тази „стратегия“ (която чес-
то преминава в системен модел на поведение) винаги е един 
и същ. И включва следните особености:

• ора се скатават
• ора се окопават
• ората се обвиняват
• Всеки сочи другия с пръст
•  Егото нараства право-пропорционално на личните 

успехи
•  И се смалява отново право-пропорционално на об-

щите неуспехи
• икой не поема отговорност
• ъздават се враждуващи лагери
•  Ако някой търси да помири двете враждуващи 

страни, то той бива обявен за „отстъпник“ или за 
„предател“, а в някои случаи и за „двоен агент“, в 
резултат на което всички започват да го избягват.

• якои се слагат – на мениджмънта
• Други се бунтуват – срещу мениджмънта
•  Има разединение, няма сътворение – или поне не 

такова, каквото всички биха желали да има…
Ех, ако знаехме само как да общуваме помежду си…

Вината… акво е вината? 
увство? Или емоция? Или може би и двете?

Аз я наричам „вторична“ емоция, такава, която е 
породена от преплитането на две или повече други 
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недокрай изразени емоции, като например {гняв + омраза} 
или {чувство за несправедливост + яд}. 

Вината често върви ръка за ръка със своя побратим – 
срама. ще една такава „вторична“ емоция. А двете заедно 
чудесно се допълват, защото играят по най-фините струни 
на човешката душа.

Вината има много силна задвижваща сила и предиз-
виква мощен импулс за действие или за бездействие съоб-
разно желаното от „обвинителя“. ова действие или без-
действие обаче най-често е точно обратното на това, което 
човекът, изпитващ вината, желае за себе си съзнателно 
или не.  други думи вината работи срещу теб, а не за теб! 
Затова и „вменяването“ на вина е един доста ефективен 
начин да накарате някой друг да ви се подчини и да под-
вие опашка, докато изпълнява вашите „команди“ и влиза 
в транса на „програмата“, която сте му приготвили.

Възможно ли е някой друг да ви накара да се чувствате ви-
новни?

Да. Възможно е.
ак?
ато ви обвинява за това, което сте направили или не 

сте направили. И като ви обстрелва (макар и несъзнателно) 
право в собственото ви усещане за пълноценност и Аз-
овост. А докато прави това, разбива щита на крехката ви 
идентичност и се синхронизира с честотата на вътрешния 
ви „ ъдник“, който винаги е на разположение при всеки 
един от нас.

И все пак възможно ли е някой да Е накара да се чувствам 
виновен, ако АЗ не му позволя?

И да. И не. 
е. Защото от вас зависи чий глас ще слушате – дали 

на ъдника във вас, или Гласът на ъщността.
И да. Защото всички хора изпитваме нужда да се 

чувстваме част от „племето“, да бъдем приети и да се 
почувстваме оценени и утвърдени за това, което сме. 
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Да си го кажем простичко – имаме нужда от любов. И 
най-често я търсим от другите вместо в себе си. А докато 
я търсим от другите, предаваме собствените си защити 
и самооценка и се принасяме в „жертва“ на другия и на 
неговите правила. амо и само след това да свършим в 
канавката на самосъжалението и в капана на отрицанието – 
на себе си и на другите.

акво се случва, когато се чувствате виновни?
ай-напред, вашата сила започва да отслабва, а оттам 

и вашата автентична заявка и твърдост. аред с това 
естествената ви защита – което всъщност са вашите собст-
вени граници, – започва да става на решето с всяко следващо 
обвинение и скоро заприличва на швейцарско сирене.

И накрая влизате в нескончаем цикъл, от който няма от-
ърване. олкото повече и колкото по-често ви бомбардират 
с „обвинения“, толкова повече вие се стремите да се 
защитавате. Затова и преди следващата екипна среща, 
вместо да сте помислили над истински съществените 
въпроси (като например какво ни показват резултатите 
и как бихме могли да ги подобрим), вие несъзнателно се 
подготвяте, като градите вашата защита. Защото знаете – 
без да знаете, че знаете, – че ще се явите на съд, в който вие 
ще бъдете едновременно и бвиняемият, и бвинителят, 
че даже и видетелят в полза на бвинението. 

А В  Е Е Е ИЕ ?
Î Own Your Shit! Í

ъжалявам за „френския“ ми, но така ми идват отго-
ворите. (Вероятно, защото напоследък се нося в енергията на 
Eli Gold от сериала „Добрата съпруга“…) 

о да видим какво на практика означава „Own Your 
Shit!“? Ето какво:

• Да се вземете в ръце. 
• Да се погледнете в огледалото.
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• Да си припомните колко струвате.
•  Да се вчесате грижливо (и да си сложите грим, в слу-

чай че сте жена).
• Да се позагладите и поизтупате.
•  Да влезете гордо в офиса с бодра крачка и с кафе в 

ръка (също като по американските филми).
•  Да се изправите пред вашия „обвинител“ с високо 

вдигната глава и с най-новите си обувки на краката 
(по възможност с високи токчета, така че да сте по-
високи от него или нея; а ако нямате такива, застане-
те на по-горното стъпало в коридора).

И никога повече да не позволявате на когото и да 
било да ви казва как се правят мекици! И дали попарата се 
прави с мляко с какао! ова са си вашите мекици! И вашата 
попара! ака че всяка жаба да си знае млекаря!

А В  Е Е Е ИЕ   Е Е ИВА А  
А Е И А?

Î азбийте модела! Излезте от матрицата! Í

ак?
ай-напред поспрете за малко и се огледайте около 

себе си.
акво забелязвате? рупове? Или живи хора? Ако е вто-

рото – моля, отнасяйте се към тях с уважение, в това чис-
ло и към себе си. А дори и да е първото (което също не 
е изключено, метафорично казано), отново следва да се 
отнасяте към тях с уважение. В крайна сметка всички сме 
се запътили натам…

Ако забелязвате, че никой не спира с обвиненията, а 
вместо това всички продължават да рецитират познатите 
речитативи – изкрещете така, че всички да ви чуят!

лед това се запитайте: акво правим сега, в този 
момент? 
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И ако отговорът ви е: „всичко друго само не и да водим раз-
говор, който да ни придвижва напред“ – спрете да говорите! И 
започнете да слушате!

рето. езултатите. 
„ акво ни показват резултатите?“ – вместо – „ акви 

са резултатите?“
езултатите, драги мои, са просто резултати. И те са 

такива, каквито са! ито добри и нито лоши! ВИЕ ги пра-
вите да изглеждат „добри“ или „лоши“. А и както казваше 
добрият стар Дядо Айнщайн – „всичко е относително“!

олкото и да се взирате в резултатите, няма да ги 
промените. е в крайна сметка са такива, каквито са. И 
колкото и да обвинявате другите или себе си за тях, от-
ново няма как да ги промените. ожете само да се измо-
рите (от прекаленото надговаряне) или да се нараните (от 
свърх-активното сочене с пръст), а в най-добрия случай – да 
сложите очила (от прекомерното взиране в недостатъците 
на другите).

Затова, вместо да се вкопчвате в класификации от типа 
„добри“ или „лоши“ резултати и вместо да се надпри-
казвате с епитети по адрес на резултато-носителите – ви-
жте какво ви показват тези резултати.

етвърто. елта. 
акво искате да постигнете? 
езултатите могат да ви кажат само едно: къде сте сега. 

И до голяма степен могат да ви бъдат ориентир за това 
какво е нужно да направите, за да постигнете целта. 

о целта, това е нещо съвсем различно. я обикновено 
живее във вашата глава, където съществува в бъдеще пожела-
телно време и е аспект на „тук и сега“ дотолкова, доколкото 
да ви ориентира за отговорите в настоящето. 

Затова, вместо да спорите и да се обвинявате, припом-
нете си: аква е целта? акво искаме да постигнем? До 
какво искаме да достигнем? И защо? 

И преминете нататък…
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ето. ътят напред.
огато съберете 2 и 2 (целта от бъдещето и резултатите 

от настоящето), получавате 5. од формата на:
1. акво научаваме от ситуацията сега?
2.  акво още, друго или по-различно е нужно да на-

правим, така че да постигнем целта?
3.  ои са конкретните стъпки, които ще предприе-

мем?
4. ой с какво се ангажира? И докога?
5. И как ще следим за изпълнението по целта?

ет.

есто. ипете си едно и поспете. 
трото е по-мъдро от вечерта. Или поне така съветват 

възрастните…

А ЕГА – Е И З
акво е добре да помним?

бвинението не води доникъде!
ито пък стимулира инициативността. 
робвайте да замените думата „виновен“ с думата „от-

говорен“. А нагласата „виновен до доказване на противното“ – 
с настройката „да видим какво правим оттук-насетне“. И 
вижте какво се получава… 

о трябва да замените и двете! Едното без другото не 
може.

акво означава „отговорност“?
амата дума отговорност съдържа в себе си и отго-

вора на въпросите, които засягаме тук. А ето какъв е той…

* * *
Дълго време влачех със себе си една сериозна корпо-

ративна „маска“, която грижливо бях създавала още от 
детските ми години. аската казваше следното: „Щом съм 
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обещала да го направя, трябва задължително да го направя, ина-
че ще се проявя като безотговорна!“. И така… до един ден, 
години по-късно, когато реших да изговоря нещо с ео 
(шефът ми от последното корпоративно място). 

За да разберете дълбочината на осъзнаването и широ-
тата на смисъла от това, което се случи, най-напред ще се 
опитам да ви представя…

ео.
Визионер. тратег. Действен.  изключително бърз ум. 

 широки и дълбочинни познания във всякакви области. 
Fast-learner за всичко, което му е необходимо в работата. 
Директен. естен. И добър човек. оуч по природа.  вро-
дена дарба да кара хората да му се доверяват и да бъдат 
най-доброто си Аз във всеки един момент. портюнист и 
реалист. атерач и планинар. творен. ъдър. ебе си.

Зодия Близнаци. Защо последното е важно в контекста 
на случилото се? оже би защото това до известна степен 
го отдавам на зодията му – сега каже едно, а след малко ще 
му хрумне нещо друго, което е също толкова важно и също 
толкова съществено за изпълнението на целите. 

акво правех аз, от моята страна? ващах всяка топка, 
която ми подаваше и дриблирах с нея, докато не я вкарвах 
в коша.  други думи захващах всяка една задача, която 
ми подхвърляше и я вършех, докато не я свършех – при 
това „перфектно“, тъй като по онова време все още бях в 
плен на бруталния ми перфекционизъм, граничещ с ма-
зохизъм. 

ака постепенно бях достигнала до най-високото ниво 
на мултитаскинга, познато на планетата Земя, и заслуже-
но се бях превърнала в астър ултитаскър. ова си беше 
самата истина. Аз бях астър ултитаскър, макар и сега, 
от перспективата на настоящето, да не мога да си го пред-
ставя, че даже и да не искам да си го представям, защото 
само мисълта за това ме кара да се изприщвам.

Един ден – беше петък, около 5 следобед, – ео с бърза 
крачка и още по-бърз изказ дойде при мен и ми каза:
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– Гери, презентацията, която ти пратих преди малко, 
ще ми трябва преведена до края на деня.

етък следобед… Знаех, че ще ми бъде нужен пове-
че от един час „до края на деня“, но въпреки това нищо 
не казах. Изоставих всички останали задачи, въпреки че 
много от тях бяха също така важни и спешни. бадих се 
на срещите ми, за да предупредя, че няма да успея за тях. 
И включих на пета скорост. 

аботих без прекъсване в продължение на няколко 
часа. чите ми вече се притваряха от хроничното недос-
пиване и умората, трупана през последните месеци, но 
продължих да работя. И към 9 вечерта (а дали не беше и 
по-късно?) триумфално я изпратих. 

икендът мина, както обикновено – бързо и като на-
сън. А това буквално си беше така, защото спах почти през 
цялото време, като изключим моментите, в които работих.

Дойде понеделник. А след това и вторник. И едва в сря-
да следобед ео ме попита нещо по презентацията. В този 
момент осъзнах, че моето стоене до 9 вечерта предишната 
седмица е можело да бъде спестено и че съм можела „да се 
повеселя“ поне веднъж в петък вечер… Затова реших да 
адресирам въпроса директно и по същество:

– ео, моля те да имаш предвид, че когато ми подаваш 
задачи, аз веднага се наемам да ги върша, на момента. И се 
случва да жонглирам с не една или две по едно и също вре-
ме. Затова те моля, когато ми даваш задача, да преценяваш 
наистина за кога ще ти е необходимо тя да бъде свършена. 
Защото иначе аз я свършвам, а после се оказва, че е можело 
да разполагам и с повече време.

лед цялата тази тирада, която споделих съвсем спо-
койно и на един дъх, ео ме погледна изненадано и с 
изумление ми отвърна: 

– Гери, а ти защо не ми казваш, когато не можеш да 
поемеш нещо?

И тряяяссссс! съзнаването се отвори в съзнанието ми 
като бомба слънчева светлина, мигом озарила дълбока 
тъмна пещера…
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азбира се, че той няма как да знае Аз какво и колко 
мога да поема и докога ще мога да го свърша! Аз съм тази, 
която трябва да знае! И само Аз мога да кажа! е той! А 
той ще научи това само когато Аз му го кажа!

* * *

__________________________________________________
Ето ви и отговорът за Отговорността:

Г В  <=> Г В  <=> _ Г В А
Или с други думи, „В началото бе ловото“… 

И във всяко начало винаги е словото!
__________________________________________________

Ако си поел нещо, което не можеш да довършиш или 
с което не можеш да се справиш – Г В И! 

ажи го. светли го. аправи нещо, за да подсигуриш, 
че то ще бъде свършено, дори и това да означава някой 
друг да го свърши вместо теб. оискай помощ. ровери 
възможна ли е отсрочка. аправи нещо! 

ова е истинското проявление на личната ти отговор-
ност.

тговорност не означава никога да не променяш 
отговора си. ъкмо обратното! значава, че когато тво-
ят отговор се промени, ти ще го изговориш пред когото 
трябва. 

а нали всичко се променя и всичко е относително… ака 
и твоят отговор може да претърпи промени в бъдещето. 
Защото, когато някога „там и тогава“ стане „тук и сега“, 
нещата може да са се променили, а понякога дори и ко-
ренно. И вследствие на това ти може и да можеш, а може и 
да не можеш да свършиш това, което си обещал. оже и да 
искаш, а може и да не искаш да го направиш.

Проверете със себе си: олко често отговорът, който 
давате „навън“, е идентичен с отговора, който е в сърцето 



51

ви в момента? И колко често има разлика между това, кое-
то ви се иска да направите и това, което в действителност 
правите? 

И въобще колко често си задавате подобни въпроси?

Ето ви и един простичък пример…
онеделник сутрин е. Ваш приятел или колега ви 

предлага да се видите на по бира в края на седмицата. 
росто така – за да се видите и да си поговорите. 

едмицата минава и вече е петък. съзнавате, че се 
чувствате напълно изтощени и единственото, което ви се 
иска да направите, е да се приберете вкъщи, да си вземете 
душ и да забодете празен поглед в тавана. 

акво правите? асилвате се да отидете на бира, „за-
щото отдавна вече сте обещали“? Или се прибирате вкъ-
щи, да си похортувате с точката на тавана, защото това Е, 
което ви се прави?

Вие избирате!

Виждате ли колко е просто?
о след като е толкова просто, защо тогава не го пра-

вим? 
тговорът е също толкова прост. 

Защото повече предпочитаме да се морим, докато вър-
шим работата (каквото и да ни коства това), отколкото да 
се червим, докато от другата страна ни критикуват или 
„обвиняват“ за щяло и нещяло.

Или защото прекалено много се интересуваме „какво 
ще си каже другият“, вместо да изберем „какво да кажа аз“.

Или защото си казваме „поел съм ангажимент и не мога 
да се отметна“ и така си вдигаме „акциите“ (докато съще-
временно си поставяме и „капаците“) в собствените ни 
очи.

Или защото бъркаме „издевателстването над себе си“ с 
„личната отговорност“.

Или просто защото сме Човеци?

тново… Вие избирате!
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3

ЕДИЗВИ ВА Е В ДАЖБИ Е

Беше изминала една година от постъпването ми във 
фирмата, а после и още година и половина, откакто ме 
бяха повишили в идер на смяна. И ето че една вечер, ня-
къде към края на 2003-та, двамата ми шефове ме извикаха 
в една малка стаичка и ми оповестиха:

– Гери, фирмата ни възнамерява да излезе със собст-
вени продукти на пазара на информационни услуги и 
искаме ти да се заемеш с продажбите. акво ще кажеш?

* * *
Действително последно време си бях представяла как 

сменям позицията и се развивам в компанията, само че го 
виждах по малко по-различен начин…

ърво си представях, че ще разширя работата си в отдела 
по Човешки ресурси… 

До този момент бях съдействала там частично (дори 
бях заемала временно позицията пециалист ) и вече 
ми се искаше да обхвана съвсем официално и цялата фир-
ма. И бездруго досега бях един от основните организатори 
на оледните партита за всичките 200 – 300 служители във 
фирмата, повечето от които познавах лично. А и ми беше 
приятно да общувам с хората и да експериментирам с 
измислянето и осъществяването на различни подходи и 
системи за създаването на добра работна среда, в която 
резултатите се постигат безусилно…

А след това, – представях си аз, – ще „изляза и извън 
организацията“… с нещо като „PR“ например? е поради 
друго, а защото не ми се искаше да правя кой знае какви 
„гигантски“ промени, та по-лесно щеше да ми бъде само 
да заменя „HR“ с последващото „PR“.
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икога обаче не ми беше хрумвало и да си помисля, 
че това „извън“ можеше да бъде под формата на нещо като 
„ родажби“. И ето че сега ми го предлагаха. 

* * *

Замълчах за кратко, докато се опитвах да подредя 
мислите в главата си (като е възможно през това време да 
съм се питала „какво трябва да отговоря“ и „дали това не е 
някаква клопка“…), когато чух шефът да казва:

– ова е „life-time chance“, Гери. анс, който ти се пред-
лага веднъж в живота! е мислиш ли?

„ ай-вероятно е така“, помислих си аз – „щом вие така 
смятате“…

Четири години по-късно щях да осъзная… ова, че аз приех 
тогава, си беше същински „life-time chance“ за организацията!

И така, в онзи ден аз приех. Веднага. е заради друго, 
а защото събитията така ме настигаха, че не исках да ги 
оставям да ме подминат. ък и изобщо си нямах на идея, 
че „съм можела да избирам“. али досега „системата“ все 
го беше правила за мен: първо отиваш на детска градина, 
след това в началното училище, после в про-гимназията и 
в гимназията, а оттам и в университета. ова е пътеката и 
няма какво толкоз да му мислиш.

В онзи момент, когато приех поканата, може би щеше 
да е добре да си бях припомнила какво постоянно пов-
тарях на новите хора, когато постъпваха в моята смяна. 

ещо, което бях осъзнала съвсем сама (просто защото уме-
ех да „чета“ и да „мисля“) и се чувствах длъжна да им го 
осветлявам постоянно: 

– рудовият договор е договор между две страни. Вся-
ка от двете страни дава и получава нещо насреща за това, 
което дава. Затова и двете страни са еднакво важни. ака 
че ти имаш силата да заявиш какво искаш и да промениш 
нещата, които не ти харесват. Възползвай се от това!“
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Въпросът е доколко аз самата се възползвах от собствени-
те ми съвети, които раздавах на килограм…?

Е Е  – Е !

ървият месец (декември 2003-та) беше и последният, 
в който щях да работя като идер на нощната смяна, а 
също и последният, в който организирах оледното парти 
на фирмата. 

За сметка на това обаче „последното“ парти беше 
„един път“! 

За по-малко от 20 дни събрахме група от 20-ина енту-
сиасти от различни отдели и направихме 2-часова забавна 
програма, която остана в сърцата и паметта на 200 и по-
вече човека. Или ако не на всички други – то поне на нас, 
главните действащи лица.

Имаше танц със специална хореография (на песента 
„Free Your Mind“* на En Vogue), изпълняван от хора, които 
допреди това може и да са си мислели, че „не могат“ да 
танцуват, но се справиха блестящо на дансинга. Имаше 
и сценки, които анекдотираха живота ни във фирмата. И 
кавъри на популярни български песни, чиито текстове бя-
хме променили така, че да илюстрират основни акценти 
от дейността на фирмата и всички да се припознаят в тях. 
И какво ли още не…

ова, давам си сметка сега, беше един доста добър фи-
нал на първия етап от професионалния ми живот, който 
завърши по възможно най-хубавия за мен начин, като 
донесе със себе си припомнянето от минали запомнени 
времена, когато танцувах по сцената, пеех с групите и се 
радвах на живота. ози финал бе за мен огледалото, в което 

*  ази песен може и да е била своеобразен „знак“ за това, „да освободя 
ума си“ (както се пееше в нея) и да позволя на „останалото да се нареди“ 
(както също „съветваха“ En Vogue). огато прекалено много се взираш 
в дървото обаче, не успяваш да видиш гората, а така и по-трудно на-
мираш изхода от нея.
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щях да се огледам „като за последно“ и към което дълго 
след това щях да се връщам, за да си припомням коя съм аз 
и в какво ликува сърцето ми…

И така в този първи (и последен) месец нощем по три 
пъти в седмицата ходех да „лидерствам“, а денем се учех 
и навлизах в новата ми работа. И едновременно с това 
продължавах надлежно да посещавам всички лекции и 
упражнения в университета… 

Ако „ идерстването“ ми се отдаваше и бях навлязла в 
него без кой знае колко сътресения, то с „ родажбите“ хич 
не се понасяхме. Или поне не и в началото. 

А това „начало“ продължи цяла една година!

чакваше се от мен да се заема с нещо, което дотогава 
дори не бях осъзнавала колко силно ненавиждам и което – 
благодарение на този „life-time chance“ – успях да установя! 

остоянно ме затискаше мисълта, че „трябва да бъда „нахал-
на“ и да карам хората да си купуват, а след това и да им взимам 
парите“. ри това да си купуват нещо, което все още ня-
маше форма, за да можеше да се нарече „продукт“, а още 
повече пък нещо толкова невидимо като „информацията“!

Да не говорим, че по онова време (2004-та), в зората 
на информационната ера, ако и „информацията“ да се 
считаше за „най-ценната“ стока и постоянно да се среща-
ха лозунги от типа на „Information is Power“*, в България 
всички се смятаха за извънредно вещи по всички въпроси. 
Вероятно, защото тогава (а може би и сега?) не правеха раз-
лика между „клюки“ и „информация“? о коя съм аз, че да 
ги уча какво значение да придават на думите!

 други думи беше си затворен пазар, който аз съвсем 
сама трябваше да отворя някак си… Да предложа това, 
което все още нямаше вид на завършен продукт… И да 
накарам хората да го пожелаят, а след това и да решат да 
заплатят за него.

* Information is Power – (от англ.) Информацията е сила.
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В началото правех всичко друго, само не и продажби. 
И няма да сбъркам, ако кажа, че през първата година като 
„ ърговец“, преминах през следните функционални об-
ласти, които изучих отвътре и отвън:

• азработване на продукти
• правление на проекти
•  енторство (на лидера на екипа, който създаваше този 

информационен продукт)
• овешки ресурси
• аркетинг, реклама и PR.
А докато правех всичко това, все се упреквах, че „не 

продавам“. Без изобщо да осъзнавам, че за да мога да 
продавам, трябва да има и какво да продавам! рез цялото 
време обаче се успокоявах с това, че „се учех“. 

А учене ли бе това, да го опишеш…

фисът ми
Другото интересно от този период беше моят офис. 

ой беше много специален и на много специално място – 
точно между „чука“ и „наковалнята“. Иначе казано, 
между офиса на Изпълнителния и този на перативния 
Директор на компанията, разделен само от две стъклени 
стени, с две стъклени врати на тях. 

ехните офиси, разбира се, бяха по-големи от моя. о 
то дори и тоалетните в сградата бяха по-големи от моя 
кабинет, който беше с изящните фън-шуи размери 2,5 х 2 
метра (че ако не и по-малки). 

За сметка на това обаче вече имах офис, който си 
имаше и прякор… аричаха го „аквариумът“. ам вътре 
бяхме все едно изложени на показ. амо дето, вместо във 
вода, плувахме в ограниченото количество кислород, по-
стъпващо от… не помня колко прозореца, но помня, че 
въздухът все не ми достигаше. 

ъй като стените бяха стъклени, а разстоянието между 
двата директорски кабинета – не толкова голямо, те 
двамата често си говореха през мен, като си подвикваха от 
единия до другия край. ова не ме притесняваше особено 
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много, макар и нерядко да ме стряскаше, когато се случеше 
да ме извадят от концентрация. 

сезаемото им присъствие обаче започна да ми 
натежава в момента, в който трябваше да се захвана със 
студените обаждания. Всяка дума, която изговарях, про-
кънтяваше между четирите страни на „аквариума“ и 
знаех, че и те я чуват. А на мен хич не ми беше комфортно 
да тренирам притесненото си пелтечене по телефона пред 
очите и ушите на шефовете. Затова дебнех и двамата да ги 
няма по местата им и едва тогава развъртявах телефона. 

ък ако се случеше от другата страна някой да ми вдигне, 
въздишах с облекчение – въпреки изгарящото ме отвътре 
напрежение.

АВ ИЗА Е В ДАЖБИ Е

ъвсем в началото на моя „продажнически“ опит и 
малко преди съвсем да заприличам на призрак, който се 
носи в отвореното пространство на офиса, без да осъзнава 
какво го е споходило (като от време на време се блъска в 
стъклената врата на кабинета си, челно!) – реших да се 
ограмотя за това как се правят продажби.

Бях подходила със съмнението, че нямам никаква идея 
„как се прави това“ и че то изобщо не е в моята природа. И 
понеже не знаех към кого да се обърна, реших да потърся 
отговора отново в книгите, като се надявах този път да 
имам по-добър късмет от преди.

упих си една единствена книга и веднага я „изгъл-
тах“ с кориците. Авторът беше Bill Caskey и много се рад-
вам, че първите ми стъпки в продажбите бяха подкрепени 
именно от него, най-вече заради философията, която той 
споделяше. Благодарение на него започнах да гледам на 
продажбите вече не като на „необходимото зло“ или като на 
„насилствен акт, насочен срещу личността“, а повече като 
на партньорство. о ми беше нужно и още нещо… ещо, 
създадено от мен самата. 
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И така, с намерението да се самосъхраня, но и за да 
мога да продължа, избрах да се придържам към следните 
3 основни принципа, които сама си изковах:

1.  родажбите, също като бизнесът, са въпрос на чо-
вешки взаимоотношения. Аз просто ще си говоря 
с тези хора и ще се опознаваме. ък ако те решат, 
че това, което им предлагам, може да им послужи – 
ще си и продаваме. И ще бъде също като едно време, 
когато като деца си играехме на продавачи пред блока.

2.  ези, на които продавам, са също хора като мен, 
без значение от титлата или позицията им. Зад 
всяка титла стои човек, а всички хора сме равни. И 
те като мен сутрин стават рано. Влизат в задръства-
ния. онякога се карат с близките си. традат и се 
радват на нещата от живота. И също като мен и като 
вас – ходят до тоалетна.

3.  е се променя, за да вляза във „формата“, която 
се изисква от мен, за да мога да си върша работа-
та. о ценностите си никога няма да предам!

ИЗА А
И ето че през тази първа година постоянно се търсех, 

ала така и не се намирах. Или се намирах – но само в 
поезията, която идваше при мен, без дори да я търся. 

Животът продължаваше и аз продължавах заедно с 
него…

Животът… 
ойто скоро след това мигом потъмня… И потъна в 

тъмни краски… 
А в мен настъпи зима и тъма…
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KxJ
Из „ ак да горим, без да прегаряме?“

Електронна книжка, май 2017*

1. ЖИВ
Годината е 2017-та. итам се какво ли съм си мислела, 
когато съм си мислела, че никога през живота си не съм 
преживявала „бърнаут“? ищо. ищо не съм си мислела. 

росто се оказа, че съм го наричала по друг начин. о 
сега, с тази нова информация, вече виждам проявленията. 
И те ми крещят! За разлика от тогава – в далечната 2004-
та, когато почти не говорех, а още по-малко пък да крещя! 

огава за пръв път, изглежда, съм преживявала (при това в 
продължение на цяла една година) това, което сега експер-
тите наричат „професионално прегаряне“. И то от такъв 
порядък!

Липсата на всякакъв смисъл
е разбирах какво се случваше с мен. Знаех само, че не 

виждам нищо, което да прави смисъл. ито това, което 
беше вътре в мен. ито това, което създавах извън мен. 

рудех се неуморно, а бях постоянно уморена. о не от 
друго, а от липсата на смисъл. Ден след ден ставаше все 
по-тъмно, безлично и сиво. И колкото повече „правех“, 
толкова повече сякаш усилията ми отиваха на вятъра.

Мълчанието
поменът, който имам за този период от живота ми, е за 

живот, потънал в мълчание. ълчание и нищо-та, пропи-

* Електронната книжка „ ак да горим, без да прегаряме?“ (части от която 
съм цитирала в настоящата книга) е посветена на темата за „бърнаута“ 
и е резултат от участието ми в рети ариерен орум „ рофесиите 
на Бъдещето“, организиран от Джуниър Ачийвмънт България през 
2017-та. Бихте могли да си я изтеглите на следния линк: http://www.
equinox-partners.bg/e-books.html (Забележка: текстовете от електронна-
та книжка тук са допълнително редактирани)
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ли се чак до мозъка на костите ми и потопили всичко око-
ло себе си. ипса на звуци и ритъм. ипса на каквито и да 
било цветове. ълчах денем в малката стъклена стаичка 
в офиса. ълчах и нощем, свита на кравай в леглото ми. 

ълчах, докато гледах филми, взети под наем от видеоте-
ката. ълчах дори и в мислите си. Денем и нощем. свен 
в случаите, когато пишех. Или рисувах.

За цялата година сигурно бях изгледала 80% от филмите 
във видеотеката до нас. И това беше, малко преди видео-
теките въобще да изчезнат от офийските улици и точно 
преди видеото ми вкъщи (съвсем ново) да се развали (него-
вият живот трая точно една година), сякаш ознаменуващо 
по този начин и края на моя бърнаут. е знам колко бяха, 
но ясно си спомням, че само през месец август си взимах 
да гледам по 3 филма на ден. Всякакви. т безкрайно ин-
тересни до безкрайно безсмислени и безинтересни. аки-
ва, в които днес най-вероятно не бих вложила и минутка 
внимание. о тогава във филмите откривах живота, който 
търсех. ващах се като удавник за сламка, като търсех сми-
съла и в най-безсмисления филм. якаш те бяха моят мост 
към старото ми Аз, онова дивото, буйното, усмихнатото, 
жизненото, търсещото… Докато в един момент и те не 
престанаха да ми помагат…

ълчанието беше най-звучно в араклисчето. Всички 
го знаят в квартала, но за мой късмет имаше малко по-
сетители. собено през деня. одех често там. За да се 
усамотя (не че не се чувствах до болка сама и самотна) и 
за да мога да чуя отново собствените ми мисли. ядах на 
някоя пейка. И пишех. тихове и импресии. А думите се 
лееха… трябваше само да поставя молива на листа и да 
започна. Идваха в рими и без рими. Истински, дълбоки и 
проникновени. рочувствени, сякаш за да ми припомнят 
за моята чувствителност. лачех тихичко и самотно. Без 
да знам защо. И без да знам какво всъщност търся… А аз 
всъщност съм търсела ебе си. Връзката със ебе си. И с 
живота в мен.
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Вината
Всеки ден на работа се чувствах виновна за нещо. Всъщ-
ност, като се замисля, изпитвах вина за всичко. И за резул-
татите, и за липсата на такива. И за това, което правех, и 
за това, което не правех. Възлагаха ми нови и нови задачи, 
а аз трябваше да се справям с тях „сама“… е че щяха да 
ми откажат, ако поисках помощ. росто не се сещах да си 
искам. ито пък да си давам… оемах всичко. Бях реши-
ла, че „не може да казвам Е“, щом „го искаха от мен“. И 
мъкнех ли, мъкнех… Виждах, че някои неща не следва да 
се правят, или поне не по този начин. о сякаш не можех 
да говоря. е можех да мисля и да разсъждавам. А още по-
малко пък да се аргументирам.

о-късно – години по-късно, – провидях докъде бе стигала 
моята отговорност и откъде нататък е започвала чуждата. 
И си спомням един ден, в който единият от мениджърите 
ми каза, в отговор на мое споделяне: „ ова, че този проект 
не работи, не е по твоя вина. ие не бяхме преценили добре 
нещата и го поехме, без да предвидим доста неща.“. За пръв 
път – след кошмарни за мен месеци, – някой изказваше на 
глас това, което усещах, но не можех да изкажа ясно, дори 
и пред себе си. И за пръв път – след толкова много време, – 
някой ми подаде сигнал, че мога да снема от плещите си 
поне част от вината, която изпитвах. 

Апатията
устота. И нищо-та. о не красива нищо-та, а празна. ус-

та. И осиротяла. ищо не ми беше интересно. А до преди 
това винаги бях била „човек с всестранни интереси“. В 
този период за мен… от мен… нямаше нищо. ищо от 
предишното ми Аз не беше останало. якаш се беше изпа-
рило. ищо, за което да се захвана или което да подхвана. 
И в което сърцето ми да трепти, а мисълта ми да подскача 
радостно на бързи обороти и да плете нови връзки и от-
крития. ова бях била аз. о това бях била преди. А тогава 
бях вече друга. иво-тъжна, без тъга.  много доза самота. 
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лицетворение на нищо-тата. ато изсъхнало цвете или 
безжизнено животно, проснато на паважа. Даже не и като 
камък. В камъка има много повече живот, отколкото в мен 
имаше тогава. Вървях с глухи стъпки по земята, а обувки-
те ми дрънчаха на кухо и кънтяха в главата ми. разни 
и кухи. Все едно искаха да ми припомнят за живота. И за 
това, че докато стъпвам по тази земя, трябва да го правя с 
радост и в лекота… о не чувах това. увах само сивотата 
и нищо-тата, безсмислието и кривотата на всичко, което 
създавах.

Страхът
В средата на август 2004 бях решила, че ще ходя на море. 

ама. За да изляза от това пространство на нищо-та и си-
вота. И за да си потърся обратно живота. И затръгвах… Бях 
си купила двупосочен билет до итен и обратно. ях да 
отида на хотел при моя приятелка, която беше управител 
там и ме очакваше. И да правя каквото и аз не знаех, че ми 
се иска да правя. 

одготвих багажа. арамих раницата. Брат ми слезе с мен 
да ме изпрати до не-знам-и-аз къде. А аз треперех. Вътреш-
но, а може би и външно. В продължение на няколко дни 
преди отпътуването, всеки ден си мислех как автобусът ни 
се преобръща и аз умирам. оже да е било и ехото от един 
хороскоп, който като с пирон се беше закачил в паметта 
ми. Години по-рано бях прочела, че родените под моя знак 
сме щели да загинем в автомобилна катастрофа… ега се 
хващам за главата и се чудя на тези хора, които пишат по-
добни неща, но още повече – на себе си, че да им вярвам! 

е бяхме направили и десет крачки от входа на блока, ко-
гато брат ми ме погледна. Буквално ме сканира с Душата 
си сякаш в търсене на моята. Аз се просълзих и започнах 
да дишам учестено, с усещането все едно отивам на зако-
ление. А той ме попита: „ а теб въобще ходи ли ти се?“ е 
проговорих. ямах сили да отговоря. Впрочем не знаех 
какво да отговоря. Вече не знаех нито какво искам, нито 
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какво не искам. ито какво е добре за мен, нито какво не 
е. В главата ми се блъскаха две реки от мислещи се мисли. 
Едната, която казваше, че „трябва да отида, за да предизвикам 
себе си и за да изляза от тоя застой!“. И другата, която казва-
ше, че „всичко се случва с тези автобуси и какво, ако…“.

Добре че беше той, че да ме извади от тази неравностойна 
и безсмислена битка и ясно да заяви това, което всъщност 
исках: „ оо, я се връщай! Защо въобще си причиняваш това?!“. 
Заяви го с твърдостта, която на мен самата ми липсваше в 
тези дни, за да взимам моите си решения и да правя моите 
си избори. А в този момент аз имах нужда точно от това… 

т твърдостта за изобрите ми – дори и тя да е назаем… 
рибрахме се обратно. Аз се затворих в стаята ми. И така 

прекарах целия ми отпуск. В гледане на филми. И в писа-
не. исане към себе си, на себе си, за себе си. 

* * * 
рез декември 2004-та издадох първата ми книга с пое-

зия. Дадох ѝ името „Живот“. Знаех, че това е заглавието 
още щом събрах стиховете и ги подредих в хронологична 
последователност. ега си давам сметка, че това за мен е 
бил един недвусмислен триумфален акт за връщането на 
живота в мен. За тържествуването на живота над преход-
ното. За откриването на искрицата, без която не можем. 
Искрицата, наречена Живот.

о-късно разбрах, че всяко сътворение съдържа в себе 
си и разрушението. е са като двете половини Ян и Ин. 
И че всичко е Едно. А това Едно е такова, каквото Е. ак-
то и Животът е такъв, какъвто е… 

„ ъга. Безкористност. До болка осезаеми
са двете половини – Ян и Ин.

Във мен – дълбоко скрити тайните.
т мен остана само прах и пръст… 

Амин.“ 
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ЕД ИЗА А…

азвиделяване…
Добрата новина е, че след всяка нощ идва ден, а и нали 

казват, че е най-тъмно точно преди зазоряване… ака беше 
и при мен. „Живот“ се появи, а аз нямах друг избор, освен 
да материализирам първата ми книга. ака поне щях да 
имам поне едно нещо, което да бъде завършено докрай и да 
е видяло бял свят. 

 „Живот“ – рансформация 1.0 бе приключила за мен. 
спешно.

лед „Живот“ – вече имах един дългосрочен клиент и 
няколко други, които встъпваха в „длъжност“. 

азгръщане
станах на тази позиция общо четири години. Заедно 

с мен се сменяше и офисът, и физическото пространство, 
и екипът, и хората. 

т един човек, отговарящ за продажбите на един 
продукт в началото – аз, само след година и половина 
пораснахме с два обособени продукта (единият от които 
в 5 разновидности) и общо 6 Бизнес Информационни 

онсултанта. А по времето, когато се създаде и цял нов от-
дел аркетинг, който приобщихме към „играта“, вече се 
вихрех на полето и по конференциите и продавах на воля.

Забавлявах се, докато упражнявах ново-придобитите 
умения. Имаше моменти, в които дори успявах да „пред-
видя“ и „предскажа“ следващите стъпки, че даже и въпро-
сите на хората, с които се срещах или си пишех по мейла. 

сещах, че като направя това „X“, ще последва точно това 
„Y“, което очаквах (или което може би бях „програмира-
ла“?) да се случи. И се забавлявах с тези синхроничности.

аучих се да се заявявам и самата аз да казвам „ е“ – в 
резултат от десетките откази, които получаваш на еже-
дневна база и на които те учи тази професия. 
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Изградих си и собствена философия за продажбите, 
подкрепена от солиден фундамент от принципи и прави-
ла, която работеше безотказно и която предавах на новите 
хора: „Целта ти винаги е „Договорът“, но е нужно да „забра-
виш“ за целта, докато си в процеса. огато си в процеса – си в 
процеса. И присъстваш изцяло и наравно с човека срещу теб.“. 
Ето това бе печелившата (за мен) формула. 

одех да плувам почти всеки ден, за да се държа в добра 
физическа форма и не преставах да чета, да пиша (отново 
поезия, този път на английски) и да рисувам. Записах се 
и на курс по испански, организиран от фирмата, а в края 
на първия месец вече имах няколко стихотворения и на 
този език – La Lengua del Alma (Езикът на Душата), както го 
нарекох тогава.

осрещах и изпращах хора от екипа, но така и не 
исках да ставам „ ениджър“. е ми се връщаше там, от-
където бях тръгнала… А и нещо повече – харесваше ми да 
продавам. Да! Харесваше ми! И то много!

Екипът
В екипа си имахме и термин за разпускането, което 

правехме насред обажданията по телефона. аричахме 
го „олигофренясване“, което на практика представлява 
следното.

а равни интервали от време (горе-долу през около 
час) някой от нас, след като току-що е затворил телефона, 
подема някаква „глупост“. В следващите 5 минути 
всички останали хорово се включват със своя принос 
от „качествени глупости“, като допълват и надграждат 
казаното от прежде-говорящите. ака в края на петата 
минута вече се е създала цялостна завършена история, с 
привкус на интелект от „висш порядък“ и послевкус от 
дълбокомислие. лед това историята бива последвана 
от дълга пауза в тишина, нарушавана единствено от 
остатъчните изблици на смях, въздигащи се от единия 
или от другия край на залата, и отмивана с последните 
радостни сълзи по лицата на смехотворците.
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а нима не е истина, че само интелигентните хора зна-
ят как да „простеят“ качествено? ри това, като не прес-
тават да излъчват финес и изящество през цялото време!

ова с „олигофренясването“ може и да не беше съвсем 
по вкуса на шефа ни, но един ден и той го припозна като 
съществен елемент от ежедневието на екипа. 

Беше ни събрал, за да съгласува с нас профила на хо-
рата, които предстоеше да наемаме, както и да изясним 
какви точно качества търсим да видим у тях. акрая, 
след като бяхме разгледали стандартните изисквания и 
типичните за тази позиция качества, той добави макар и 
с половин уста:

– м… и за да се впише в екипа, трябва да може да… 
хм… олигофренясва?

Всички хорово избухнаме в смях, последван от радост-
ни възклицания и „High Fives“. ай-сетне и шефът беше 
вдянал каква значима част е това в екипния ни фолклор и 
как няма друг начин човекът да се впише, ако не умее да 
„олигофренясва“… качествено! 

богатяване
акар и в началото да бях стартирала с банковия сек-

тор, преброждайки всичките 35 банки в България, налич-
ни към онзи момент, с времето се бях специализирала в 
два основни: Енергетика и едвижими имоти. А първият 
ми беше особено интересен и предпочитан.

равеше ми впечатление, че всеки сектор някак фор-
мира (а може би и „форматира“?) хората, които работят в 
него, и на свой ред – се формира от тях. Докато наблюдавах, 
за много кратко време успях да уловя специфичните ха-
рактеристики на всеки от тях, а оттам и да се ориентирам 
какви точно стратегии и похвати да използвам в продаж-
бите. 

ака например хората от „тежката“ енергетика (с из-
вестни разлики между Е , Е  и АЕ ) бяха сдържани 
и с много силно присъствие и осанка – направо си стояха 
тежко на мястото, – като с това създаваха усещане за сигур-
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ност, доверие и надеждност. свен това с тях веднага раз-
бираш дали има смисъл „да продължаваме да си говорим“ 
или не. Ако ще се прави бизнес, ти го казват директно. Ако 
ли не, те уведомяват също толкова директно, но и учтиво. 

ато инженери, каквито бяха повечето от тях, със своето 
процесно мислене и фокус върху детайла, за тях е много 
важна точността и яснотата. И това особено силно ме впе-
чатляваше на фона на хората от сектора на недвижимите 
имоти, с които се влачех по барове и ресторанти в продъл-
жение на месеци и така и не разбирах ще си купят или не. 

т другата страна, отново от редиците на енергети-
ците, бяха хората от „по-леката“ енергетика. ези от ВЕИ* 
сектора. е бяха далеч по-флуидни и с тях се общуваше с 
естественост и лекота. 

ежду Ветро-енергетиците и оларите също имаше 
разлика. Ветро-енергетиците, макар и привидно „вятър-
ничеви“ (както по-късно се шегувахме с ео), бяха точни 
и заземени. И ако успееш да им уловиш фокуса на вни-
мание, с други думи, да се синхронизираш с посоката на 
вятъра в този момент – са готови да те чуят и веднага да се 
задействат. А оларите? е определено бяха слънчеви и 
усмихнати, но все не успявах да разбера кога точно и мен 
щяха да огреят…

И не на последно място, ърговците на електро-енер-
гия (Energy Traders). е бяха заквасени от съвсем различна 
мая и повече ги причислявах към търговците на фондовата 
борса, отколкото към енергетиката. Бързи, динамични и с 
гъвкав ум, те бяха също и забавни и умееха да се забавляват 
добре. раят на работния им ден задължително включва-
ше коктейли или купонясване по барове и дискотеки, с 
което се разтоварваха от сериозната умствена работа през 
деня. А решенията при тях се взимаха много бързо, стига, 
разбира се, да уцелиш точния момент, в който да им пред-
ложиш „кол опцията“, която да ги заинтригува. 

* ВЕИ – Възобновяеми Енергийни Източници.
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И така… Изучавах индустриите и хората, обогатявах 
се и се обучавах по темите от техния бранш и усещах пул-
са на пазара…

Докато един ден вятърът не задуха в друга посока… 


