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ПЪРВА ГЛАВА

ЗАЩО ВСЕКИ ЛИДЕР
ИМА НУЖДА ДА СЕ ПРОМЕНЯ
„Промени се или умри.“
– Томас Еджли

О

тдавна искам да напиша книга за лидерските промени, тъй като през десетилетията,
откакто изучавам и практикувам лидерство, се промениха много неща. През
седемдесетте години на ХХ век, когато бях нов в моята кариера, книгите по въпросите на
лидерството се брояха на пръсти. По това време светът на бизнеса се управляваше от
мениджмънта и кралят беше Питър Дракър. Това започна да се променя към края на
осемдесетте години, когато няколко автори започнаха да пишат книги за лидерството.
Хората ги купуваха и ги четяха жадно. Защо ли? Защото усещаха, че животът тече по-бързо
и промяната се превръща в норма и затова се нуждаеха от начин за навигиране сред
сложните ситуации, които се превръщаха в по-голямо предизвикателство.
Необходимо е хората да изучават лидерството, за да успяват. Принципите на
мениджмънта, които бяха преподавани години наред, зависеха от стабилността и
известните фактори. Както казва Ерик Дж. Макнълти, директор на проучванията в National
Preparedness Leadership Initiative:
„Управленските системи и процеси обикновено са линейни. При тях се изхожда от
допускането, че когато на входа на дадена система се подават подобни елементи, получените
резултати също ще бъдат подобни. Лидерството обаче изисква по-нюансиран възглед за света,
защото е свързано с хора: какво ги мотивира, какви са интересите им и доколко се ангажират.
Механичните системи може и да са линейни, но включи ли се човешкият елемент, системата
става по-комплексна и адаптивна.“1

Докато мениджмънтът приема стабилността като нещо гарантирано, лидерството
предлага принципи, действащи пред лицето на неизвестността. През осемдесетте години
хората търсеха лидери, които да ги ръководят, а хората, управляващи организации,
осъзнаваха необходимостта да станат лидери. Започнеха ли да прилагат лидерските
принципи към своя свят, те неизменно преуспяваха. Ето защо през последните трийсет
години бизнес светът се управлява от лидерството.
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БЪРЗО Е ПО-БЪРЗО,
НАПРЕД Е ПО-КРАТКО
Колкото и забързано да беше темпото през осемдесетте години, сега, когато погледна
назад, то ми изглежда бавно в сравнение с днешните стандарти. Скоростта, с която трябва
да се справяме с промените и несигурността, може да се стори някому безумна.
От няколко години една от моите организации, „John Maxwell Team“, иска да правя кратки
видеозаписи под надслов „Една минута с Максуел“, които да публикува всекидневно.
Екипът ми ме поставя пред камерата и ми дава дума или фраза с молба да реагирам по
някакъв начин на нея или да споделя размислите си във връзка с нея. После видеозаписът
се публикува онлайн, за да научи гледащите го на нещо. Наскоро за един от тези сеанси ми
дадоха фразата „бърз напред“. Онова, което ми дойде веднага наум, бяха думите по-бързо
и по-кратко. Ето какво имам предвид.
Бъдещето като че ли стига до нас все по-бързо и по-бързо. То няма да забави хода си.
Някой би ли предположил сериозно, че утре ще тече по-бавно от днес? Технологиите,
социалните медии и бързината на промените никога няма да позволят това да се случи. За
да вървим напред е необходимо да се движим по-бързо. А като лидери е нужно да бъдем
отпред, да виждаме повече от другите и преди другите. Поради скоростта на промените е
необходимо също така да бъдем гъвкави. Помните ли песничката на Майка ми Гъската,
„Джак, бъди пъргав“?
„Джак, бъди пъргав,
Джак, бъди бърз,
прескочи свещника.“
Колкото по-пъргави, по-адаптивни и по-гъвкави сме, толкова по-бързо ще можем да се
развиваме и да се променяме.
При спортните надбягвания традиционно се признават първите трима финиширали и те
именно получават наградите. Днес, извън спорта, изглежда признават за победител само
първия. Както казват, да пристигнеш втори, означава да бъдеш първия от губещите. Ето
защо са толкова важни бързината и ловкостта.
Преди няколко години видях в „Ню Йорк таймс“ статия за гепарда, от който можем да
научим доста за важността на пъргавината, когато става дума за успех.
„Всеки, който е наблюдавал как гепард преследва антилопа, знае, че тези котки са
впечатляващо бързи. Но се оказва, че бързината не е тайната на удивителните им ловни
умения. Ново изследване на начина, по който гепардът лови плячката си, показва, че именно
неговата ловкост – умението му да скача встрани, да променя рязко посоката и да забавя бързо
– не оставя на антилопите особени шансове да се изплъзнат…

Това е откъс от книга на издателство „Анхира“. www.anhira.com/knigi
Всички права за българското издание са запазени за Анхира ЕООД.
Гепардът бяга със скорост до 58 мили в час, а средната му скорост е 33 мили в час.
Изследователите установяват, че високоскоростните отсечки са малка част от цялото
разстояние, изминавано от гепарда всеки ден.
Те откриват също, че гепардът е в състояние да намали скоростта си до 9 мили в час само с
една крачка... а се оказва, че този подвиг е от по-голямо значение при лова от способността да
се поставят рекорди по бързина. Гепардът често намалява скоростта, преди да направи завой,
сочат фактите, и това му позволява да прави резките остри завои, които му дават предимство
пред неговата бърза и пъргава плячка.“2

Напред е също така по-кратко. Като млад лидер ме учеха, че за да водя ефективно
организацията си, трябва да създам дългосрочен десетгодишен план, петгодишен план и
краткосрочен двегодишен план. Сега това изглежда абсурдно. Днес дългосрочният план би
могъл да бъде за две години. Технологиите и нововъведенията се движат с такава скорост,
че всичко върви напред в по-кратки времеви рамки. Като лидери няма как да забавяме
крачка или да се бавим с преценките си. Необходимо е да се променяме, да правим
преоценка на ситуацията си и отново да се променяме. И да продължаваме да се променяме.
Как лидерът да постигне нещо повече от обикновеното задържане и оцеляване в подобна
среда? Ключът е да се научи постоянно да прави лидерски промени, т. е. да бъде готов и да
е способен да внася промени в начина си на ръководене, които ще повлияят положително
върху развитието както на организацията, така и в личностен план.
Възпитателката Бруна Мартинуци цитира проучване, проведено от организацията
Economist Intelligence Unit. То идентифицира трите лидерски качества, които ще бъдат найважни през идните години: „умението за мотивиране на екипа (35%); умението да работи
добре в различни култури (34%); и умението да улеснява промените (32%).“ И за трите
качества е нужна адаптивност. Мартинуци сравнява това с китайската поговорка, че
мъдрецът се адаптира към обстоятелствата така, както водата приема формата на каната, в
която я налеят. Може би в никой друг момент от по-новата история адаптивността не е била
по-важна, отколкото е сега. „Адаптивността – умението да се променяме (или да бъдем
променени) в съответствие с новите обстоятелства – е изключително важно умение за
лидерите.“3
По-ново проучване, проведено от Right Management и публикувано в The Flux Report,
демонстрира ясно, че необходимостта от адаптивност нараства. Според авторите му
наемането на работа в бъдеще ще се основава в 91% върху способността на човека да се
справя с промените и несигурността.4
Добрите лидери се адаптират и се променят. Те не остават статични, защото знаят, че светът
около тях не е статичен. Това винаги е било така, но никога не е било по-очевидно, отколкото
е днес, нито умението да се променяме бързо не е било толкова важно. Но като казвам, че
добрите лидери се адаптират, не говоря за конформизъм. Както посочва коучът на успеха
Дейв Мартин,
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„Разликата между адаптивност и конформизъм е дълбока. „Великите“ като че ли усещат тази
разлика инстинктивно и макар да презират конформизма, те уважават изискващата смелост
способност да се настройваме към променящите се обстоятелства. Конформизъм е
отрицателното качество да се сливаме, да ставаме средностатистически, да отказваме да се
отличаваме или да залагаме на своята уникалност. Адаптивност е положителното качество,
изразяващо се чрез способността да усещаме промяната в посоката на вятъра и творчески да
съобразяваме посоката си на движение така, че да се възползваме от промяната на посоката
на вятъра. Конформизмът е слабост, почиваща върху страха от отказ, докато адаптивността е
сила, опираща се на вярата в себе си и в собствените преценки и способности.“5

Пред лицето на несигурността конформистите се оттеглят на безопасно място, за да се
предпазят. Адаптивните лидери, осъществяващи лидерски промени, не бягат от
несигурността, а се изправят лице в лице с нея. Харесвам това, което казва по този повод
Пол Карофски, изпълнителен директор на Center for Family Business към Североизточния
университет, макар да използва думата неопределеност вместо несигурност:
„Възможно е неопределеността да държи хората будни нощем, но този, който се стреми към
прелестна простота в кариерата си, трябва да търси нелидерска позиция.
Лидерите, по природа, имат последователи. Последователите се нуждаят от посока. За
определянето на посоката се налага да се вземат решения. За вземането на решения е нужно
разглеждане и обсъждане на варианти. А при обсъждането на варианти неминуемо се срещаме
с несигурността.“6

Ако искате да имате успех като лидер, е необходимо да се научите да съжителствате
комфортно с несигурността и постоянно да се променяте. Необходимо е да бъдете гъвкави
и да се справяте с несигурността, без да губите фокуса си. За да осъществяват лидерски
промени, лидерите трябва да бъдат като водата – трябва да „текат“. Водата намира път,
после проправя път. Първо се променя с обстоятелствата. Средата диктува промените. Но
течащата вода е също така могъща. Първоначално тя заобикаля обекта, но същевременно
започва да го променя. В състояние е с времето да пробие твърдия камък. Привидно дребна
промяна е в състояние да доведе до значителни промени. Може да е просто и очевидно, но
не е несъществено.
Истината е тази: всеки напредък, който правите като лидер, изисква да промените
начина, по който мислите, действате и ръководите. Не може да бъдете същите, да мислите
по същия начин и да действате по същия начин и да се надявате да успеете в свят, който не
остава един и същ.
Както казва Малкълм Гладуел, „Ваша отговорност като личност, като човешко същество
е да актуализирате позицията си по колкото може повече въпроси. А ако не си
противоречите редовно, значи не мислите.“7 Може би като лидери е необходимо да
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осъзнаем ценността на менталното пречистване; то ни е нужно, за да се освобождаваме от
старото мислене и да допринесем за по-доброто здраве на лидерството си.
Когато бях на двайсет и няколко години, бях вдъхновен думите на живелия през ХIХ
век проповедник Филипс Брукс, автор на известната коледна песен „O Little Town of
Bethlehem“. Той пише:
„Тъжен ще бъде за всеки човек денят, когато започне да се чувства напълно доволен от своя
живот, от мислите си, от действията си, когато на дверите на душата му не чука вечно някакво
голямо желание да направи нещо по-значимо, което знае, че е предназначен и създаден да
извърши.“8

Научих тези думи наизуст и често ги използвам, за да ме водят към по-голям растеж и
постижения.
Лидерските промени ни придвижват напред въпреки естественото изкушение да бъдем
ментално неизменни. Те ни подтикват да бъдем по-изобретателни и да излезем от своята
зона на комфорт, да поставяме под въпрос конвенционалната мъдрост и да приветствате
промяната. Всяка лидерска промяна, която осъществявате, има потенциала да ви направи
по-добри лидери.

ГОТОВИ ЛИ СТЕ ДА СЕ
ПРОМЕНЯТЕ КАТО ЛИДЕР?
Преди да засегна практиките, свързани с лидерските промени, искам да поставя основите,
като обрисувам настройката, необходима за тяхното осъществяване. Доколко сте отворени
към промените? Готови ли сте да започнете да задавате повече въпроси, вместо да давате
повече отговори? Готови ли сте да станете по-добър слушател, по-добър наблюдател?
Готови ли сте да разчитате повече на интуицията и креативността си? За лидерските
промени се налага да разчитате на ценностите, принципите и стратегията, както и на
новаторството, да търсите варианти, да впрегнете на работа креативността. Ще трябва също
така да се освободите от някои неща и да се ангажирате сериозно с усъвършенстването си.
Лидерските промени не са лесна работа, особено в началото, когато започнете да ги
правите. Често човек се отказва от нещо, което му е вършело работа, за да се заеме с нещо
неизпробвано. Ще трябва да се справите с напрежението между стабилността, която дава
сигурност, и адаптивността, която отваря дверите пред възможностите. Това ще ви даде
силата да ставате по-добри, да израснете и да се превърнете в нещо ново. Желанието да се
усъвършенствате ще ви мотивира да учите непрестанно. А ето и добрата новина: научите
ли се да правите лидерски промени, ще станете по-добър лидер!
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