
СЕДМА ГЛАВА

ЛИЦЕМЕРИ И WYSIWYG 
(Получавате това, което виждате)

Той казва: Искам моите хора да поемат инициатива в свои-
те професионални сфери.

Той има пред вид: Ако се опитат да подронят авторитета
ми, ще им се разкрещя и публично ще им се подигравам.

Той казва: Не мога да си позволя коледни премии тази годи-
на. Годината беше слаба за компанията ни.

Той има пред вид: Трябват ми допълнителни средства за
новия Мерцедес, за таксата на сина ми в Йейл и пътуването до
Европа, което обещах на жена си. 

Той казва: Трябва да те освободя, защото компанията прави
съкращения. Не печелим достатъчно пари, за да плащаме на хо-
рата си.

Той има пред вид: Останалите служители могат да поемат и
твоята работа. А аз ще проверя докъде стигна луксозният ремонт
на офиса ми, чиято стойност е поне десет хиляди долара.

Изясни ли ви се картинката? С лицемерите „това, което виж-
дате“ определено не е „това, което получавате“. Тази ситуация е
перфектно описана в едно писмо, което получих наскоро. 

БУКЕТЪТ ОТ БАЛОНИ НА БЮРОТО МИ
представляваше цяла разноцветна дъга и на всеки пи-
шеше по нещо – „Поздравления!“, „Късмет“! Каква

приятна изненада от страна на шефа ми по повод при-
ключването на големия проект, с който моята компания се

занимаваше от месеци! Когато си тръгвах за уикенда, шефът
беше възхитен. А аз бях на седмото небе. Отворих картичка-



та и на нея пишеше: „Късмет на новата ти работа“. Каква но-
ва работа? Шефът излезе от офиса си, аз го попитах. „Работа-
та, която ще си търсиш от днес нататък. УВОЛНЕН СИ! Пре-
ди два месеца реших да те освободя, но изчаках да си свър-
шиш работата по проекта“, каза той.

Можете ли да повярвате? Често се удивлявам от начина на
мислене на такива хора. Защо си правят труда да се занимават с
балони и всичко останало? Нали просто искат да уволнят човека?
Тази преднамереност е сигурен знак за двуличие! 

Двуличието е разновидност на нечестността. Подвежда ви да
вярвате на нещо, но всъщност вярното е друго. Но може да се ка-
же, че двуличието е по-малкото зло. Двуличниците често не осъз-
нават поведението си. Но това не го прави по-малко лошо!

В такива ситуации лицемерът не просто реагира на ежеднев-
ните житейски промени, но открито манипулира с поведението си
останалите хора. В нашата компания уважаваме прозрачността.
Вярваме, че човек трябва да бъде честен с околните. Без маски,
без игри, без изпълняването на някакви роли. Целта е да получи-
те точно това, което виждате. 

Когато престанете да играете роли осъзнавате, че живота ви
не е толкова сложен. Отношенията ви с хората ще станат много
по-ползотворни. При възникването на проблем, поканете хората
на разговор. На срещата говорете открито и честно. Подходете
професионално към дискутираната тема. Избягвайте да споделя-
те с външни лица. Резултатите от директното поставяне на въп-
роса ще ви изненадат. 

В живота на всички ни е имало контакти с лицемери. Оправ-
данието за изменянето на истината на част от тях е, че искат
всички да бъдат доволни и нещата да вървят гладко. Други се
залъгват, че това е начин работата да върви. 

И двата типа лицемери са изцяло посветени на работата си,
въпреки това обичат да объркват и заблуждават хората. Те при-
чиняват проблеми, дори когато наистина се опитват да помогнат.
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А можеха да стигнат много по-далеч, ако просто се интересуваха
единствено от свършването на работата.

Най-зле влияят началниците, които със заблуди съзнателно
водят хората към провал. Никога не можете да бъдете сигурни, че
зад ъгъла не се крие поредният двуличник. 

Следващите цитати ще ви шокират с невероятното лицеме-
рие на някои началници. Те не са в час, ако смятат, че някоя цел
оправдава такива средства. Ако искате да разберете какъв им е
проблемът, не ви трябва кристално кълбо.

КАКЪВ ФАЛШ! Веднъж шефът обвини секре-
тарката си в нелюбезност и некомпетентност. На
другия ден тя откри на компютъра си картичка по

случай деня на секретарката. В нея той благодареше за
усилената є работа и неоценимо сътрудничество. Друг път

временно отстрани един служител от работа за пет дни. Това
беше на пети декември, а на осми го покани на „вино и сире-
не след работа“. После нае един консултант и след това го
уволни, а човекът загуби 20 000 долара. След това изпрати на
уволнения картичка за рождения му ден с пожелания за при-
ятно прекарване!

НЕПОСТОЯНСТВОТО НА МОЯ НАЧАЛНИК ме докарва
до нервна криза. Преди по-малко от месец ми изпрати съобще-
ние, че използвам неправилно ресурсите на компютъра си, като
играя игри в свободното си време. А после, точно преди крайния
срок на един важен проект, ми загуби най-малко пет часа скъпо-
ценно време с искането да инсталирам нова игра на компютъра
му!

ТОЙ ИМА НАДНОРМЕНО ТЕГЛО и носи перука. По вре-
ме на летните жеги се носи из офиса по тениска и къси пантало-
ни, но нас задължава да обличаме рокли и найлонови чорапи.
Веднъж годишно вдига заплатите с петнадесет цента. Но когато
реши да строи нов офис, това разхищение беше прекратено. Це-
лият последен етаж на сградата бе зает от личната му кухня, ба-
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ня с всички фантастични аксесоари и билярдна маса, плюс някол-
ко заседателни зали и помещения за почивка. Бюрото му пред-
ставлява огромно извито парче махагон. Въпреки това ние
продължаваме да се блъскаме в тесните остъклени клетки … и да
печелим пари за него. 

МОЯТ ШЕФ не позволява хората да се развиват. Забранява
всякаква управленска дейност. Е, прави и изключения – най-вече
при закъснението на някой проект, дължащо се на собственото
му некадърно ръководство. Тогава бърза да прехвърли въпросни-
ят проект на някой свой подчинен, когото след това обвинява за
проблемите. Миналата година до нас достигнаха слухове за сли-
ване и всички се почувствахме несигурни за местата си. Шефът
свика специално събрание и обяви, че компанията не планира
съкращения. А миналият месец обяви, че все пак ще ни съкратят,
при това именно заради сливането, за успешната реализация на
което – забележете! – той лично бил работил упорито от четири-
надесет месеца насам.

В НАВЕЧЕРИЕТО НА Денят на благодарността шефът на-
прави известни корекции в заплащането на почивните дни, в ре-
зултат на които всеки от новите служители в компанията загуби
по четири надници. Разбира се, тези корекции не засегнаха НЕ-
ГОВОТО заплащане. Той заяви, че не може да даде допълнител-
ни пари на никого, а компанията изпитвала такива затруднения,
че не била в състояние да отдели средства дори за най-елементар-
ните консумативи. В същото време компанията намери пари да
плати новия му Мерцедес, а в офиса всеки ден пристигат скъпи-
те му тропически риби... А скоро след това го чух да казва: „Мо-
же би ще се наложи да продам този Мерцедес, BMW-то или ня-
коя от другите две коли, с надеждата нещата да потръгнат.“

ПАРТНЬОРИТЕ В ЮРИДИЧЕСКАТА КАНТОРА, в която
работя, имаха една отлична година и в резултат си разпределиха
много добри премии. Веднага след това обаче те поставиха пер-
сонала на 4-дневна работна седмица и орязаха заплащането с
20%. И това съвсем не беше всичко, тъй като началникът ми –
господин „Чувствителност“ – настоя да му занеса сметките си и
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той щял да ми помогне да се оправя с личния си бюджет (което
внушаваше, че не мога да го свърша сама). През есента старши
партньорът смени служебната си кола с ново Волво, което кара
само два месеца и го смени за джип, тъй като идваше зима. На-
пролет пък остави джипа и си взе Мерцедес След няколко месе-
ца се появи ново Порше, разбира се също за сметка на компания-
та. Автомобилният бизнес не ме интересува, но отново съм на че-
тиридневна работна седмица и от заплатата ми липсват двадесет
процента. На всичкото отгоре шефът имаше благоразумието да
ни предупреди, че няма да търпи никакви кисели физиономии
край себе си! Никакво цупене, ясно?

НАШАТА ФИРМА Е РОДНО място на цяло стадо студе-
нокръвни акули, а шефката спокойно може да бъде окичена с
прозвището „Голямата бяла“. Тя най-редовно злослови зад гър-
бовете на висшестоящите, но пред тях винаги прелива от любез-
ност и славословия. Към подчинените си действа според Закона
за извънредното положение, но никога не го признава пред вис-
шестоящите. Превъзнася на висок глас принципите на екипната
работа, след което най-спокойно заявява: „Тези хора са мои ра-
ботници, мои подчинени, които си вършат работата според мои-
те указания.“

Това поведение определено държи на нокти служителите и е
най-подходящият начин за спад в морала и възникване на проб-
леми на работното място. Нека бъдем откровени: атмосферата на
една работно място може да бъде или позитивна, или негативна.
Но ако шефът ви действа според максимата „Слушай какво ти го-
воря, а не ме гледай какво правя“, позитивен климат няма да има-
те никога. Той едва ли ще изрече горната максима гласно, но
действията му ще бъдат достатъчно красноречиви… 
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ДА СИ ВЕРЕН НА СЕБЕ СИ

Непоследователните действия и лицемерието в отношението
с хората опират до честността на всеки от нас. Но когато се опит-
вате да измамите някого заради лични облаги, въпросът вече не
се отнася единствено до честността. С лъжци и измамници ще си
имаме работа във всяка следваща глава на тази книга. Но тук ста-
ва въпрос за друго – да кажете нещо на хората с ясното съзнание,
че имате нещо друго пред вид. А необходимостта постоянно да
контактувате с такива началници стресира и деморализира слу-
жителите. 

Служителите ценят справедливото и честно отношение и
отвръщат със същото. Те започват да се отнасят по същия начин
не само с началниците си, но и с колегите и клиентите. Ние нари-
чаме това ефектът на доминото. 

Ефективните и преуспяващи мениджъри осъзнават този
факт. Ако искат служителите им да се отнасят добре с клиентите,
трябва самите те да получават добро отношение. Толкова е прос-
то. Зле третираните на работното си място служители няма да бъ-
дат любезни с клиентите. А растежът и оцеляването на компани-
ята е под въпрос, ако липсва основата от лоялни клиенти.

Но нека да видим отношението на истински успешните ме-
ниджъри към тази тема. Ще забележите контраста в сравнение с
горните цитати. Причината за това е, че следващите началници са
направили почтеността своя житейска философия. 

МОЯТ ШЕФ СЪЧЕТАВА бизнес стратегията си с
доброта, щедрост и загриженост към своите служите-

ли. Той не се хвали с постиженията си и честно си признава
грешките. Очаква от нас да вършим работата си качествено.
Държи на професионализма, но окуражава и забавленията в
подходящото за тях време. 

АЗ РАБОТЕХ „със“, а не „за“ Крейг в продължение на цели
десет години. Той успяваше да създаде невероятна атмосфера на
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работното ни място. Отнасяше се по еднакъв начин с всички хо-
ра в компанията и не се съобразяваше с йерархията. Виждал съм
го да спира по средата заседания, само за да поздрави работници-
те в кухнята. Отнася се с тях по същия начин, по който се държи
и със спонсорите на нашата болница. 

ВЪЗМОЖНО Е идеалният началник да не съществува. Но
моят шеф Питър наистина Е идеален. Той ни доставя истинско
колумбийско кафе с двойна сметана, а и сам пие същото. Една от
най-добрите ни медицински лаборантки претърпя мозъчна опера-
ция и остана с физически нарушения, които є пречеха да върши
голяма част от задълженията си. Вместо да я пенсионира по бо-
лест (както изисква застрахователната политика), Питър просто
промени задълженията є. Грижеше се тя да не загуби имиджа си
на ценен служител пред останалата част от персонала.

ГОДИНИ НАРЕД БИЛ ИЗПЪЛНЯВАШЕ ДЛЪЖНОСТТА
първи вицепрезидент на банката и упорито се стремеше да изгра-
ди онази атмосфера на доверие, която е най-краткият път към
постигането на общите цели и изграждането на истински топли
чувства между подчинените му. Той има пълно доверие към хора-
та под себе си и вярва в техните качества. Винаги изисква макси-
мумът от тях, но е също толкова взискателен и към себе си. Не
обича да шофира при лошо време, но винаги е готов да се откло-
ни и с двадесет километра, ако трябва да прибере някой от свои-
те подчинени, който умира от ужас да кара по заледени пътища. 

Ода за Едуард

Той притежава рядкото качество да държи на дума-
та си.

Ако има работа за вършене, ще го намерите при нея.

Не е наперено нищожество, но не хвали без причина.

Живее праведно и без да проповядва, думите и
действията му са угодни на Бога.
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Старая се да бъда максимално обективен, като каз-
вам,че той е пример за подражание.

МАЙК Е ПОВЕЧЕ ОТ НАЧАЛНИК. Той умее да мотивира
хората и да работи в екип. Не се колебае да похвали някого за
добрата му работа, а когато се налага да критикува го прави по
възможно най-конструктивния начин. Той е последователен и ви-
наги мога да разчитам на честността му. Веднъж се провалих с
един проект. Това беше най-срамния момент в цялата ми профе-
сионална кариера. А Майк просто каза: „Може нещата да не са
потръгнали в желаната от теб посока, но ти пое риск и опита не-
що ново. Уважавам те за това.“ Директен, предизвикателен, подк-
репящ – той е всичко това, че и отгоре.

УПРАВЛЕНСКИЯТ СТИЛ НА ЛИНДА в банката е прост и
ясен – тя се стреми да създаде такава атмосфера, при която всич-
ки служители се обединяват за постигането на общите цели. Це-
ни приносът на всеки поотделно, но отношението є към всички
подчинени е еднакво. Включва ни във взимането на решенията,
защото те касаят нас. Загрижена е за всичките си служители, не-
зависимо от тяхната позиция. Тази зима температурите паднаха
до минус двадесет и два градуса и тя организира безопасното
прибиране на децата ни у дома след училище. 

В интернет жаргона съществува съкращението WISIWYG,
което всъщност е анаграма на английския израз WHAT YOU SEE
IS WHAT YOU GET, или в превод: „получаваш това, което виж-
даш“. Няма съмнение, че точно така стои въпроса с горните ше-
фове. В основата си тези началници са едни и същи. Няма значе-
ние дали са спечелили сърцата на служителите си чрез раздаване
на награди, или като проявяват най-обикновено човешко състра-
дание. Те са верни на своите убеждения, на етиката и честния
подход към своите служители. Днес тези качества се срещат ряд-
ко на работното място. Получихме множество писма с описания
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на честни и добри началници, които печелят доверието на служи-
телите си и стоят неотлъчно до тях. Хората им споделят, че не се
притесняват от критиките и дисциплината. По-важното за тях е
почтеното отношение на шефа. Служителите искат началници, на
които могат да се доверяват. 

Лицемери и WYSIWYG  115


