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Въведение:
Вашето конкурентно предимство

Е

дни хора постигат невероятни неща в живота, а други – не. Разликата между двете
групи се дължи на майсторите на поемането на отговорност.

Истинска история. В началото на сезон 2009 година на бейзболния отбор „Минесота
Туинс“ мениджърът Рон Гардинхайър открива на бюрото си бележка от своя първи бейзман,
звездата Джъстин Морно. В нея пише: „Гарди, вчера след тренировката забравих да
пробягам спринтове; глобявам се.“ До бележката лежи стодоларова банкнота.
Дали Джъстин Морно е отговорен, защото е суперзвезда, или е суперзвезда, защото е
отговорен?
„Без повече извинения“ е начин да гледаме на света, стандарт, за който държим отговорни
себе си и другите. Това е жизнена и работна стратегия, която привлича другите към нас, тъй
като чувството на отговорност е обща черта на хората, на които се възхищаваме.
„Без повече извинения“ не е лозунг. Това е избор да бъдем конкурентноспособни.
Независимо дали опитвате да запазите работата си или да разширите бизнеса си, дали
опитвате да създадете нови професионални отношения или да подобрите комуникацията си
с ключови страни или се стремите да намерите нов клиент или да задържите някой от
основните си клиенти, винаги ще откриете, че личната отговорност ви отличава от вашата
конкуренция и ви дава конкурентно предимство. Чувството на отговорност не е следствие.
За да стане ваше конкурентно предимство, трябва да сте готови да промените очакванията,
които имате към себе си и другите.
„Без повече извинения“ е посветена на запълването на пропастта между там, където сме,
и там, където бихме могли да бъдем като отделни индивиди и като организации. Можем да
го постигнем, като научим и прилагаме петте изключително важни принципа, работещи за
разширяването на Зоната на отговорността, в чийто център се намираме ние.
В тази книга ще ви предизвикам да разширите вашата Зона на отговорността като
приемете Петте отговорности:
Правилни неща: Поемете отговорността да правите правилните неща. Това означава
етично изпълнение на дейностите, насочени към осъществяване на целите, които сте
избрали за себе си. Ако ръководите екип, трябва да давате пример, като сами правите
правилните неща; после трябва да дадете право на всеки член на вашия екип да
идентифицира своите правилни неща и да бъдете готови по всяко време да обсъждате
открито и честно какво действа и какво не действа.
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Ново пространство: Поемете отговорността да създавате пространство за нови
възможности. Това означава да бъдете готови да отстъпите и да се откажете от неща, които
работят, макар че са ви познати, за да направите място за нещо, което би могло да работи
по-добре.
Да, риск има, но тези, които го поемат, успяват… защото печалбата за цялото начинание
може да бъде значителна.
За да управляваш пространството си са нужни време и практика. Силата на навика ни кара
да повтаряме много поведенчески модели и инициативи, които не са това, което желаем
всъщност.
Процес: Поемете отговорността да управлявате процеса, когато се натъкнете на
препятствие. Трудностите и неудачите при реализирането на целите са неизбежни.
Въпросът е как ще ви повлияят трудностите и несполуките. Ще ви попречат ли да
предприемате нови творчески подходи за постигане на целите ви?
Очаквания: Поемете отговорността да създадете правилните очаквания. Целите, които си
поставяте, ще повлияят изключително много на постиженията ви. Как ще поставяте целите
за вас и вашия екип? Въз основа на това, което е познато, или на онова, което е възможно?
Прекалено високи ли ще ги поставяте, прекалено ниски или в онази идеална зона, където
целта изисква от участниците здравословно усилие?
Взаимоотношения: Поемете отговорността за вашите взаимоотношения и приноса ви в
тях. Именно човешкият контакт в тях е „лубрикантът“, който прави комуникацията
възможна и дава сила на отделни индивиди, групи и организации да постигат велики неща.
Без поемането на отговорността за поддържането и даването на своя принос за
взаимоотношенията, няма истинско лидерство и ефективно прилагане на която и да е от
другите отговорности на нивото нито на групата, нито на организацията.
Когато поемате отговорността да поддържате взаимоотношенията си и да давате своя
принос в тях, вие признавате, че не съществува такова нещо като „групова отговорност“ –
съществува само отговорността на един човек към друг.
Това са петте стълба на личната отговорност, които правят възможна общата отговорност
на организацията. Вярвам, че всяко истински значимо постижение и всяка голяма
организация стартират с един отделен индивид, създал своя Зона на отговорността – място,
където прозрачността е голяма, ценностите са ясни и всеотдайността към Петте
отговорности е несъмнена.
Тези Пет отговорности са ваша отговорност, преди да станат отговорност на някой друг.
Нещо повече, те се разрастват: в състояние са да въздействат и да поставят акцента върху
всеки аспект от вашия живот, както и на живота на хората, до които се докосвате. Тези Пет
отговорности не само преобразяват компании, организации и общности; те ни помагат също
така да правим по-добър света, в който живеем, нашия свят.
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В ЗОНАТА ЛИ СТЕ?
Когато сте в Зоната на отговорността, действията ви са в пълна хармония с обещанията
ви към заинтересованите страни. Наричам го „съответствие“.
Това означава да бъдеш същият човек по всяко време. Означава да действаш достатъчно
почтено, за да говориш открито и ясно за своята стратегия и тактики.
Когато сте в Зоната на отговорността, знаете какво правите и защо го правите. Аз
наричам това „стратегическо намерение“.
В тази книга многократно ще става дума за стратегическо намерение. То е движещата,
енергизиращата цел, която ви мотивира и вдъхновява. Това е целта, която имат всички… не
тактиката, която поддържа тази цел. (Тази тактика са вашите правилни неща.)
Стратегическо намерение е да отидеш до Луната за първи път и да се върнеш невредим; да
стартираш стартъп, който създава цяла нова индустрия, като привлечеш 100 000 нови
клиенти през първата година; да изкараш 250 000 $ лични доходи през годината, макар
никога да не си правил това досега.
Стратегическо намерение е голяма цел, която може лесно да бъде разбрана и приета.
Когато сте в Зоната на отговорността, насърчавате открития диалог и дискусия, вместо да
се затваряте за тях. Аз наричам това „ангажираност“. Ангажираност означава да се
свързваш с други хора. Ако не сте готови да комуникирате с хората и да им съобщавате как
им се отразява това, което правите, значи не сте в Зоната на отговорността. Много често
лидерите на държави, корпорации и други по-големи организации трябва да поставят
специален акцент върху откриването поне на една личност, чиято задача е да подпомага
работата, като стимулира диалога и изслушва участващите страни. Този ангажимент може
да не изисква много усилия и затова да сте в състояние да го изпълнявате сами, но не е
изключено да се наложи да потърсите помощта на един или повече хора. И това е напълно
обяснимо – едни имат да изслушват само неколцина участници, други – стотици или дори
хиляди, а някои – милиони!
Когато сте в Зоната на отговорността, всички страни знаят какво правите, къде се
намирате и защо. Действате почтено. Ето това наричам „прозрачност“. Повечето
сензационни скандали, в които се оказват замесени бизнесмени, политици и известни
личности, са следствие от взето по-рано решение да напуснат Зоната на отговорността, като
държат на тъмно във връзка с важните избори ключови участници. Това привидно
незначително решение неизбежно поражда значителни последствия и с времето става подестабилизиращо.
Когато работя с организации за създаване на атмосфера на отговорност, клиентите ми
понякога питат: „Как да създадем Зона на отговорността?“ Според мен по-скоро трябва да
разберат кога са я напуснали. Личната ви Зона на отговорността винаги е тук и ви очаква.
Ето един бърз лесен тест, който може да си направите както на лично, така и на
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организационно ниво. Ако няма съответствие, ако няма ангажираност, ако няма
стратегическо намерение, ако няма прозрачност… сещате ли се за какво става дума? Просто
сте излезли от Зоната си на отговорност!
По-добър от „Как да създадем Зона на отговорността?“ е въпросът: „Как да разширя
Зоната на отговорността?“. А отговорът е: като превърнете Петте отговорности в част от
вашето всекидневие. През над трийсетте години, през които притежавам бизнес,
наблюдавам хората, разговарям на професионално ниво и пиша, установих, че Петте
отговорности, представени в тази книга, са най-мощните инструменти за личностно и
организационно израстване, с които разполагаме. Подозирах, че идентифицираните от мен
Пет отговорности вече присъстват като опора в живота на най-успелите хора и организации
по Земята. И след като интервюирах десетки от тези хора открих, че те също са използвали
всички или повечето от Петте благодарности, за да създадат Зони на отговорността за себе
си и за своите организации.
Някои от интервюираните от мен хора бяха овладели Петте благодарности бързо, почти
инстинктивно; на други им бяха трябвали години на прилагане и много опити и грешки, за
да овладеят тези принципи. Независимо колко време отива за овладяването на тези идеи и
независимо как ги наричате, поуката остава една и съща: Петте отговорности действат,
ако сте готови да ги използвате, за да промените собствения си живот първо като разширите
настоящата си Зона на отговорността, а впоследствие и като създадете нови.
Тази книга представя интервюта с изключително отговорни хора с различни професии и
начин на живот, в това число с корпоративни главни изпълнителни директори,
професионални спортисти, преподаватели, един от покорилите връх Еверест и дори с
човека, възглавил усилията по написването на новата конституция на Южноафриканската
република. Тези изключително отговорни хора са представители на бизнеса, държавното
управление и академичните среди, както и на шестте континента. Всички те са съгласни с
основните принципи на отговорността, с които ще се запознаете. Както ще разберете
скоро, те са използвали Петте отговорности, за да отварят нови врати, да се възползват от
нови възможности и да разширяват Зони на отговорността в своя живот, в своята кариера и
в организациите си. Когато разширявате вашата Зона на отговорността, вие създавате
култура на отговорност във вашата организация и подпомагате съществуването ѝ.
„Без повече извинения“ ви дава нужните инструменти за изграждането и изживяването на
живот без извинения. Ако сте мениджър или директор, ще откриете и идеи как най-добре
да моделирате Петте отговорности във вашия екип. Мисля, че всички можем да използваме
за пример онези, които особено успешно са превърнали тези пет отговорности в свой начин
на живот. Нещо повече, вярвам, че това е основата на всички велики постижения, както на
нивото на отделния индивид, така и на зели организации.
Петте отговорности промениха невероятно живота ми… и аз вярвам, че мога да направят
същото и с вашия живот. Да започваме!
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Как да използвате тази книга

Р

азширяването на вашата Зона на отговорността е толкова лесно, колкото да…

Едно: Да прочетете Първа и Втора глава. Ще си изясните защо поемането на
отговорност е от значение, ще откриете колко скъпо ни струват в действителност
извиненията, които си даваме, и ще видите Петте отговорности през погледа на всички
истински успели хора.
Две: после да се отнесете сериозно към петте отговорности. Всяка от следващите глави
ще ви помогне да овладеете една от Петте отговорности и ще ви предложи
практически примери и прозрения от изключително отговорните хора, които
интервюирах за тази книга. Затвърждавайте наученото като изпълните дейностите за
Проверка на отговорността в края на всяка глава. (Може да намерите допълнителни
инструменти за прилагането и стабилизирането на всяка отговорност на
www.SamSilverstein.com. )
Три! Прочетете Осма глава за съвети как в дългосрочен план да създадете култура на
отговорността във вашата организация, взети от изключително отговорните хора,
споделили опита си в тази книга.
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