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ИЗПЪЛНЕНИЕ: КАК ДА ИЗБЕРЕМ 
НАЙ-ПОДХОДЯЩОТО ДЕЙСТВИЕ

Когато става дума за действия в реално време и трябва да си
свършите работата в рамките на работния ден, как решавате как-
во да направите в отделния момент?

Както вече ви казах, най-простичкият отговор е да се довери-
те на сърцето си. На духа си. Или, ако сте алергични към подоб-
ни думички, доверете се на онова вът-
решно чувство, което усещате там, долу,
под бельото си, доверете се на интуици-
ята. 

Това в никакъв случай не означава,
че прахосвате живота си на вятъра. Аз
самият съм изминал този път и мога да
ви уверя, че въпреки многобройните
несполуки, усвоих редица безценни, да
не кажа незаменими уроци.*

Както вече отбелязах в Глава 2, три са приоритетните рамки,
които смятам за особено полезни в контекста на процеса на взе-
мане на решения:

 Моделът на четирите критерия за вземане на решения на
момента.

В крайна сметка
винаги трябва да се
доверявате на интуи-
цията си. Има много
неща, които може да
направите за затвър-
дяването на това до-
верие.

*Има много начини да зарежете всичко това. Можете да загърбите реалния свят
с неговите физически закони и да се доверите на вселената. Аз направих точно
това и трябва да ви кажа, че беше страхотно. Но едва ли някога ще пожелая да
го повторя. Да се предадеш пред вътрешната си чувствителност и цялата инте-
лигентност на света, в който живееш, означава да се изкачиш на ново, много ви-
соко ниво. Да се довериш на себе си и на източника на своята интелигентност е
другата, по-елегантна версия на свободата и личната продуктивност. – Бел. авт.



 Триединният модел за оценка на всекидневната работа.

 Шестетапен модел за ревизиране на свършената до момен-
та работа.

В йерархично отношение тази класификация би трябвало да
следва обратен ред или обратна на типичната стратегическа перс-
пектива в посока отгоре надолу. Придържайки се към методоло-
гията и замисъла на настоящото издание, установих за пореден
път колко е полезно да се работи отдолу нагоре или с други ду-
ми, ще започна от по-общите нива.

МОДЕЛЪТ НА ЧЕТИРИТЕ КРИТЕРИЯ ЗА ИЗБОР 
НА МОМЕНТНИТЕ ДЕЙСТВИЯ 

Не забравяйте, че решенията си ги взимате на основата на
следните критерии и в следната последователност:

1. Контекст;

2. Налично време;

3. Налична енергия;

4. Приоритет.

Нека да разгледаме внимателно всеки един от тях в светлина-
та на най-добрия начин за структуриране на личната система и
поведение, така че да се възползвате в максимална степен от ней-
ната динамичност.

Контекст

Във всеки един момент основното нещо, което трябва да
имате предвид, е какво бихте могли да направите, къде се нами-
рате на този етап, с какви инструменти разполагате? Имате ли те-
лефон? Имате ли достъп до човека, с когото трябва да разговаря-
те лично по три от точките от дневния ред? В магазина, от който
трябва да купите някои неща, ли се намирате? Ако не можете да
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си свършите работата, защото не се намирате на нужното място
или не разполагате с необходимия инструмент, не се притесня-
вайте.

Както вече отбелязах, винаги трябва да организирате
действията си според контекста – „Обаждания“, „Вкъщи“, „На
компютъра“, „Поръчки“, „Задачи за Джо“, „Дневен ред за съве-
щанието в службата“ и прочие. И тъй като контекстът е първият
критерий, според който правите избор на действията си, списъци-
те, съобразени с контекста, ви предпазват от ненужни преценки
на това какво трябва да направите. Ако ви чакат куп задачки за
довършване, но знаете предварително, че няма да можете да се
справите с по-голяма част от тях в същия контекст, ще се насили-
те да мислите за всички тях по няколко пъти.

Ако сте попаднали в задръстване на пътя и единственото, ко-
ето можете да направите, е да се обадите по мобилния си теле-
фон, просто ще си извадите списъка си за „обаждания“. Списъ-
ците ви за предстоящите действия трябва да позволяват изпълне-
ние и отгоре, и отдолу, в зависимост от това, което сте в състоя-
ние да свършите в дадения момент.

Второто сигурно предимство произтича от организирането
на всички действия според физическия контекст – това само по
себе си ви подтиква да бъдете решителни по отношение на след-
ващите си стъпки. Всичките ми списъци с евентуални действия са
структурирани по този начин, затова всеки път ми се налага да
решавам за всяко отделно физическо действие, преди да съм ре-
шил точно в кой списък да включа съответните си намерения (да-
ли трябва да използвам компютър, телефон или трябва да посетя
магазина?). Хората, които си правят и списък с „разни“ (тоест
без специфичен контекст), често пъти се плъзват неусетно към
решаване и на следващата си стъпка.

Често насърчавам клиентите си да структурират категориите
от списъка си навреме, така че да имат възможност да обработят
входящата информация във „вътрешните“ си кутийки. Така авто-
матично приземяват намеренията си на реалистични основи, в ре-
зултат на което се очаква да бъде постигнат и някакъв прогрес.
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Налично време

Вторият фактор при избор на действие се свързва с количе-
ството време, с което разполагате, за да си свършите работата.
Ако срещата ви започва след десет минути, най-вероятно ще ре-
шите да предприемете нещо още на момента, което ще се разли-
чава от евентуалното ви решение през следващите няколко часа.

Очевидно е добре да знаете с колко време разполагате (оттук
и акцентът върху календара и точното време). Цялостна система
за напомняне на наличното време ще ви предоставя максимален
обем информация за това, което трябва да направите, и ще ви
улесни при съчетаване на свободното време и стъпките, които
трябва да предприемете. Или с други думи, ако ви остават някак-
ви си десетина минути до следващата среща, намерете си някак-
во занимание за тези десет минути. Ако в списъците ви фигури-
рат само „големи“ и „важни“ задачи, едва ли ще намерите нещо,
което да свършите за десет минути. Ако все пак намерите такова,
най-ефективният начин да свършите работа е, като използвате
прозорчетата с малко „нестандартно време“, които неизменно се
появяват във всяко работно всекидневие.

Налична енергия

На моменти може и да успеете да
повишите енергийното си ниво, проме-
няйки контекста и пренасочвайки внима-
нието си, но едва ли ще постигнете нещо
повече. Краят на работния ден, запълнен
с ангажименти около планирането на
бюджета, със сигурност не е най-удач-
ният момент за среща с перспективен

клиент, нито пък за преглед на фирмените продажби. Може би е
по-добре да звъннете в авиокомпанията и да отмените направена-
та резервация, след което да обработите някои изостанали факту-
ри или просто да прегледате пресата.

В живота на всич-
ки ни има моменти, в
които мислим по-
ефективно, но има и
други – в които изоб-
що не мислим.

Даниел Коен



Ако имате ясен поглед върху всички възможности за следва-
щите си стъпки, ще можете да се възползвате от „дупките“ във
времето, като знаете с какво ще трябва да се занимавате и какво
да направите във всеки определен момент. Това ще ви позволи да
съчетаете нивото на продуктивност с това на своята виталност.

Препоръчвам ви винаги да имате под ръка списък с нещата,
които трябва да свършите, без да влагате особена умствена и
творческа енергия. Когато сте в подобно нискоенергийно състо-
яние, свършете си работата. Произволното четене (на списания,
статии и каталози) на телефоните или адресите от личното ви
тефтерче, които трябва да бъдат вкарани в компютъра, ревизира-
нето и подреждането на файлове, поддържането на преносимия
компютър, дори самото поливане на домашните растения – тук
можем да изброим хиляди подобни неща, които по един или друг
начин трябва да свършите.

Ето ви една от най-основателните причини да поддържате
чисти и ясни отношения със своята персонална система за управ-
ление – те ви позволяват да бъдете продуктивен и тогава, когато
не сте във върхова форма. Ако нямате енергия за работа и мате-
риалите ви за четене са в пълен безпорядък, фактурите ви са
пръснати къде ли не, архивната ви система се пука по шевовете,
а входящата ви кошница изглежда безнадеждно препълнена, вие
просто се отказвате да свършите каквото и да било – след което
се чувствате още по-зле. Един от най-добрите начини да повиши-
те енергийния си заряд е да приключите с определени задачи. За-
това винаги се подсигурявайте с известно количество елементар-
ни задачи, които можете да свършите веднага.

Тези три на брой, първоначални и основни критерии за избор
на действия – контекст, време и енергия, са израз на необходимо-
стта от пълноценна система от паметни записки за последващи
действия. Понякога няма да сте в настроение да мислите по този
начин, затова работата трябва да бъде свършена предварително.
В този случай ще оперирате далеч по-спокойно в „своята зона“ и
ще можете да изберете онези действия, които най-добре подхож-
дат на ситуацията.
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Приоритети

Като се имат предвид контекста, в който се намирате, както
и времето и енергията, с които разполагате, следващият критерий
за избор на действие ще бъде относителният приоритет: „Коя е

най-важната от опциите, които са ми ос-
танали в наличност?“

„Как решавам приоритетите си?“ –
това е въпросът, който най-често чувам
от хората, с които работя. Той произтича
от тяхната претовареност, от невъзмож-
ността да се справят с притисналите ги

задачи. Те знаят, че трябва да направят труден избор, а в хода на
този процес някои неща изобщо няма да бъдат свършени.

В края на деня, за да се почувствате по-добре от факта, че не
сте си свършили работата, трябва да вземете някои важни реше-
ния за отговорностите, целите и ценностите си. Този процес не-
изменно ще обхваща и често пъти сложната игра с цели, стойнос-
ти и насоки както на личната ви организация, така и на организа-
цията на работа на други хора, отношенията с които са ви скъпи.
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Невъзможно е да
се чувствате добре
от направения избор,
освен ако не сте наяс-
но каква точно е ва-
шата работа.


