
Създаване 
на корпоративния атлет

Резюме

Теориите за мениджмънт се опитват отдавна да дефинират кое точ-
но кара хората да преуспяват, а други да се провалят. Откритите
отговори са само частични: щедро възнаграждение, богата култура и уп-
равление според целите. Проблемът при повечето подходи е, че те разглеж-
дат хората само от шията нагоре, като свързват доброто представяне
само с умствените способности. Авторите Лоер и Шварц твърдят, че ус-
пешният подход към доброто представяне трябва да разглежда човека ця-
лостно. По този начин мениджърите се превръщат в „корпоративни атле-
ти“. Щом трябва представянето им да бъде на високо ниво за дълъг пери-
од, се налага да се обучават системно, на всички нива, както атлетите.

Основана на двадесетгодишна работа със световните атлети, интег-
рираната теория на представянето се базира на управление на тялото,
емоциите, мозъка и духа, което авторите наричат пирамида на предста-
вянето. В основата ґ са физическите данни. След това идват емоционал-
ното здраве, остротата на мисълта и накрая, духовните цели. Всяко ниво
влияе дълбоко върху останалите, като трябва да бъдат отчетени всички,
за да се избегне незадоволителното представяне. Усилените упражнения
например могат да доведат до чувство на емоционален подем, като разчи-
стват пътя към върховото умствено представяне. Процедурите, които
подсилват осцилацията – ритмичното изразходване и възстановяване на
енергията, – свързват нивата на пирамидата и водят до идеално предста-
вяне.

ДЖИМ ЛОЕР И ТОНИ ШВАРЦ



Авторите предлагат проучване случаите на мениджъри, използващи
този модел, за да подобрят професионалното си представяне и качество-
то на живота си. В корпоративна среда, която се променя с голяма ско-
рост, представянето на високо ниво е по-важно от всичко останало. Ком-
паниите не могат да си позволят да използват само умствените способ-
ности, игнорирайки физическите, емоционалните и духовните качества.

Ако съществува качество, което мениджърите да искат да при-
тежават за себе си и за подчинените си, то това е добре под-

държаното представяне пред нарастващия натиск и бързата про-
мяна. Но източниците на това представяне са неуловими подоб-
но извора на младостта. Теориите за мениджмънта отдавна се
стремят да идентифицират кое точно прави дадени хора успели,
дори когато са под натиск, а други се провалят. Ние твърдим, че
теориите отговарят частично на въпросите: щедро възнагражде-
ние, богата култура, управление според целите.

Смятаме, че проблемът при повечето подходи се крие в разг-
леждането на хората само от шията нагоре и свързване на доброто
представяне само с умствените способности. В последните години
обаче подходите се фокусират върху връзката между емоционал-
ната интелигентност и доброто представяне. Няколко теории се
обръщат към духовните измерения – колко дълбоко ценностите и
чувството за полезност влияят върху представянето. Почти никой
не обръща внимание на ролята на физическите данни. Ние откри-
ваме, че успешният подход към поддържаното добро представяне
може да помогне да се развият всички други елементи, ако разг-
лежда хората цялостно. Така нашата интегрирана теория за ме-
ниджмънта на представянето се отнася за тялото, емоциите, мозъ-
ка и духа. Ние наричаме това йерархия на пирамидата на предс-
тавянето. Всяко от нейните нива влияе върху другите и неспо-
собността да се разгледат останалите пречи на представянето.

Подходът ни има своите корени в двадесетгодишната дей-
ност на Джим Лоер и колегите му с атлети от световна класа.
Преди няколко години започнахме да развиваме изчерпателно
версия на тези техники, за да могат мениджърите да отговорят на
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изискванията на работното място. В резултат открихме, че тези
мениджъри са „корпоративни атлети“. Приемаме, че ако предста-
вянето им трябва да е на високо ниво продължително време, е
необходимо да тренират системно и разностранно, както атлети-
те на световно ниво. Сега ние тестваме нашия модел с хиляди ме-
ниджъри. (Виж „Пирамидата на доброто представяне“ за повече
подробности.) Те подобряват чувствително представянето си и
тяхното добро здраве и щастие потвърждават нашата хипотеза. В
следващите страници описваме подробно нашия подход.

Идеалното представяне

При трениращите атлети не се фокусираме върху основните
им умения – как правят сервис, как стрелят в голф клуба или как
вкарват в коша баскетболната топка. По същия начин в бизнеса
ние не търсим основните умения, като говорене пред публика,
преговаряне или анализиране на отчета. Нашите усилия са насо-
чени към това да помогнем на мениджърите да изградят способ-
ности, които се приемат за подкрепящи основната компетент-
ност, като: издръжливост, сила, гъвкавост, самоконтрол и конце-
нтрация. Нарастващите способности на всички нива позволяват
на атлетите и мениджърите да доведат своите таланти и умения
до състояние на горене и да имат успешно представяне във вре-
мето – което наричаме Състояние на идеално представяне
(СИП). Очевидно мениджърите могат да се представят успешно
дори ако пушат, употребяват алкохол или са с наднормено тегло,
липсват им емоционални умения или амбиция в работата. Добро-
то представяне изисква разгръщане на целия потенциал – за себе
си, за семейството или за корпорацията, в която работят. С други
думи най-добрите мениджъри преливат от позитивна енергия на
всички нива на пирамидата на представяне.

Изчерпателното проучване на спорта потвърждава, че в ос-
новата на СИП е способността да се мобилизира енергия. Наша-
та собствена работа показва, че ефективният мениджмънт на
енергията има два ключови компонента. Първият е ритмичното
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движение между изразходването на енергия (стреса) и подновя-
ването на енергията (възстановяването), което наричаме „осци-
лация“. От живата лаборатория на спорта научихме, че истински-
ят враг на доброто представяне не е стресът, както се смяташе,
нито стимулът за израстване. Реалният проблем е в липсата на
дисциплинирано равномерно възстановяване.

Хроничният стрес, при който няма възстановяване, изчерп-
ва резервите от енергия. Ритуалите, които подкрепят осцилаци-
ята – ритмичния стрес и възстановяване, – са вторият компонент
на доброто представяне. Редовно повтаряйки се, тези прецизни,
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Духовни 
способности

Осигурява източник на
мотивация, решимост

и издръжливост.

Умствени способности
Фокусира върху физическата и

емоционалната енергия за изпълнение на
задачите.

Емоционални способности
Създава вътрешен климат, който води до Състоянието на

идеално представяне.

Физически способности
Изгражда издръжливост и подпомага умственото и

емоционално възстановяване.

Пирамидата на доброто представяне

Върховото представяне в бизнеса често се определя като въпрос на интелигентност, но ние
разглеждаме представянето в пирамида. В основата са физическите показатели, остротата
на мисълта, а на върха – чувството за цел. Идеалното представяне се постига на всички ни-
ва на съвместна работа.
Процедурите, които подсилват осцилацията – ритмичното изразходване и възстановяване на
енергията – свързват всички нива на пирамидата. Така например енергичните упражнения мо-
гат да създадат чувство на емоционална пълноценност, което прокарва пътя за върховното
умственото представяне.
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съзнателно развити процедури, с времето се превръщат в авто-
матични.

Същите методи, които позволяват на световноизвестните ат-
лети да постигат СИП според нас са ефективни и в случая с биз-
нес лидерите – и дори по-съществени за техния живот. Искания-
та на мениджърите да поддържат отлично представяне ден след
ден и година след година е предизвикателство за всеки атлет, кой-
то обучаваме. Професионалният атлет на средно ниво прекарва
по-голямата част от времето си тренирайки, и само малък про-
цент – няколко часа на ден – за състезания. За разлика от него ти-
пичният мениджър не отделя почти никакво време за тренировки,
а е на разположение 10, 12, 14 часа на ден. Атлетите не тренират
извън сезона, докато повечето мениджъри са щастливи, ако раз-
полагат с три или четири седмици за ваканция. Кариерата на
средния професионален атлет продължава седем години; от сред-
ния мениджър се очаква да работи от 40 до 50 години.

Разбира се, дори корпоративните атлети, които тренират на
всички равнища, имат лоши дни и се изправят пред предизвикател-
ства, с които не могат да се справят. Животът е труден, и за много
мениджъри, които страдат от липса на време, той е още по-труден.
Точно това искаме да посочим. Тъй като нямаме власт да променим
външните условия, можем да тренираме да подобрим нашето вът-
решно състояние. Нашата цел е да помогнем на корпоративните
атлети да използват пълния набор от способности за справяне с
трудните условия и да излязат от стресиращите периоди по-силни,
по-здрави и готови за следващите предизвикателства.

Физически способности

Енергията се дефинира най-просто като работоспособност.
Нашият процес на обучение започва на физическо ниво, защото
тялото е основният източник на енергия – в основата на пирами-
дата на представянето. Най-вероятно добрата парадигма за изг-
раждане на способности е спадането на килограмите. В продъл-
жение на няколко десетилетия науката за спорта е приела, че
ключът към повишаването на физическата сила е известен като
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суперкомпенсация – по същество създаване на баланс между ра-
бота и почивка. При свалянето на килограми това означава пре-
товарване на мускулите. В подходящия период за възстановява-
не (обикновено 48 часа) мускулът не само оздравява, но и става
по-силен. Но когато се упорства с претоварването на мускулите
без почивка, резултатът е остро и хронично увреждане. Обратно,
неспособността да се натоварват мускулите води до слабост и ат-
рофия. (Помислете само за ръка, която не се натоварва няколко
седмици.) И в двата случая врагът не е стресът, а линейността –
неспособността да се осцилира между разхода на енергия и
възстановяването є.

Ние първи разбрахме силата на процедурите, които способс-
тват възстановяването на тенисисти от световна класа в мачове-
те. Открихме, че най-добрите играчи използват процедури за
възстановяване на всеки 15 до 20 секунди между сериите – чес-
то, без да го съзнават. Техните действия между всяка серия
включват концентрация върху кордажа на ракетата, за да се из-
бегне преплитане, заставане в подходяща стойка и визуализира-
не на следващите точки в играта. Тези рутинни действия имат по-
разителен физиологически ефект. Когато измерихме ударите на
сърцето по време на мачовете, състезателите, ползващи най-мно-
го процедури, имат драматична осцилация, като техните удари на
сърцето се покачват бързо и спадат с 15% до 20% между сериите.

Умственият и емоционален ефект от рутинните действия е
еднакво важен. Той позволява на играчите да избягват негативни-
те чувства, да се фокусират и да се подготвят за следващата се-
рия. От друга страна, играчите, на които им липсват процедури,
или не ги практикуват постоянно, остават линеарни – те израз-
ходват прекалено много енергия, без да я възстановят. Независи-
мо от техните способности или подготвеност, те са по-уязвими на
напрежението, възбудата и липсата на концентрация и не издър-
жат на натиска.

Същото важи и за корпоративните атлети, които обучаваме.
Проблемът не е в това, че техният живот става все по-стресов, а
в това, че те са безмилостно линеарни. Характерно за тях е, че се
напрягат прекалено много умствено и емоционално и твърде мал-
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ко физически. И двете форми на линеарност подкопават предста-
вянето.

Когато започнахме работа с Мерилин Кларк, изпълнителен
директор на Solomon Smith Barney, в нейния живот нямаше осци-
лация. Кларк, която бе в средата на 30-те си години, управлява-
ше фирмата от офис в Кливланд. Тя бе също майка на 3 малки де-
ца, а нейният съпруг бе висш мениджър. По всичко личеше, че
Кларк живее живот, на който може да се завижда, от който тя не
се оплакваше. Но, както се разбра впоследствие, нейният напрег-
нат стил на живот є струваше много. Сутрин, заредена с кафе и
тестена закуска, беше будна и енергична. До обяд обаче нейната
енергия отслабва и тя прекарваше остатъка от деня на мускули.
На обяд, когато би могла да си отпочине за малко, не можеше да
откаже на служителите, наредени пред офиса є, съвет и подкре-
па. Поради изискванията на нейната работа, колегите и семей-
ството, тя не разполагаше с време за себе си. Нейното напреже-
ние бавно растеше.

Започнахме да работим с Кларк, като анализирахме нейните
физически способности. Като тийнейджър била атлет и състеза-
тел на северноамериканска игра на топка в колежа. През послед-
ните няколко години нейният фитнес режим се състоял от редки
упражнения преди лягане. Когато научи повече за връзката меж-
ду енергията и доброто представяне, Кларк се съгласи, че нейни-
ят приоритет е да възстанови формата си. От минал опит знаеше,
че ще подобри настроението си, като включи физически упраж-
нения в програмата си.

Тъй като старите навици си отиват бавно, ние помогнахме на
Кларк да изгради позитивни процедури. Част от работата беше да
се създаде подкрепяща среда. Колегите, с които Кларк тренира-
ше, станаха източник на положителни емоции, защото тя устано-
ви навика да посещава близкия фитнес клуб, което беше немис-
лимо преди. Там тя тренираше три дни седмично, точно в 1 часа
на обяд. Тя възложи на съпруга си да наглежда децата, за да си
почива в събота и неделя.

Редовните тренировки помогнаха на Кларк да създаде нови
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навици в работата си и да възстанови самочувствието си като ат-
лет. Сега, вместо да получи енергиен спад следобед и да отиде в
близката сладкарница, Кларк се връща на работа с чувство за
възстановена енергия и способност за концентрация. Физическо-
то натоварване се е превърнало в източник на по-голяма издръж-
ливост и емоционално и умствено възстановяване; Кларк устано-
ви, че може да работи по-малко часове, но по-ефективно. И нак-
рая, поради факта, че не се чувства хронично претоварена, тя се
е превърнала в по-добър шеф. „Моето тяло се събуди отново,
казва тя, аз съм по-отпочинала и посрещам изискванията на ра-
ботата без самосъжаление.“

Кларк инспирира други служители във фирмата да станат
членове на клуба за подобряване на здравето. Съвместно с ня-
колко колеги тя субсидира служители, които не могат да си поз-
волят цената. „Ние не просто говорим един с друг за трудности-
те в бизнеса и коя сметка трябва да покрием, казва тя, сега гово-
рим за почивките и как се възстановяваме от напрежението. Ние
споделяме неща, свързани със здравето, което ни сближава.“

Разбира се, корпоративният атлет не изгражда своята физика
само с упражнения. Процедурите за добър сън и хранене са част
от ефективното управление на енергията. Когато срещнахме за
пръв път Руди Борнео, вицепрезидентът на Macy’s West, той се
оплакваше от променливо ниво на енергия, с промени в настрое-
нието и трудна концентрация. Освен това беше натрупал и килог-
рами. Като всички мениджъри – и като повечето американци –
културата му на хранене беше лоша. Той беше започнал с непри-
ятно натъпкване с храна чрез бърза закуска, след която бързо ог-
ладняваше, като автомобил, стартиращ Indianapolis 500 с изчер-
пано гориво. Обядът беше нередовен, като Борнео използваше
въглехидратни закуски, за да задоволи следобедния глад. Тези
храни покачват равнището на гликоза в кръвта, която му дава не-
забавно енергия, но която свършва бързо. Вечерята му беше бо-
гата и разнообразна с по няколко ястия. Смилането на толкова
много храна увреждаше съня на Борнео и го караше да се чувства
ленив и без настроение сутрин.

Звучи познато, нали?
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Също както при Кларк, помогнахме на Борнео да изостави
лошите си навици чрез позитивни процедури, като започнахме с
храненето. Обяснихме му, че като яде по-малко, но често, той мо-
же да поддържа стабилни нива на енергия. (По-подробно описва-
ме режима на упражнения, хранене и сън в „Добра кондиция“ в
края на тази статия.) Сега Борнео приема закуска всеки ден –
най-често високопротеинова напитка, а не кафе и геврек. Пока-
захме му също изследвания, според които тялото и мозъкът се
нуждаят от възстановяване на всеки 90 до 120 минути. Ползвай-
ки този цикъл като база за хранителен режим, той инсталира хла-
дилник в кабинета си и започна да приема пет или шест малки, ка-
лорични закуски на ден, като често пиеше вода. Освен това насо-
чи вниманието си към почивките с тренировки, което увеличи не-
говата издръжливост и скоростта на възстановяване.

В допълнение Борнео започна да отслабва и да се чувства
по-добре, защото фитнес процедурите повлияха значително вър-
ху всички аспекти на неговия живот. „Сега тренирам, за да пов-
лияя на мозъка и тялото си. На 59 години, аз имам повече енер-
гия отвсякога и мога да я съхраня задълго. За мен тези процеду-
ри са като Свещения граал. Като създавам баланс, влияя на всич-
ки аспекти на моя живот: ставам по-позитивен, справям се по-
лесно с проблемите на човешките ресурси, промяната и третира-
нето на подчинените. Вярвам, че като започнеш да се грижиш за
себе си, освобождаваш енергия и ентусиазъм, за да се посветиш
на другите.“

Емоционални способности

Следващият компонент на СИП са емоционалните способ-
ности – вътрешния климат, който подпомага върховото предста-
вяне. В процеса на нашето изследване поискахме хиляди атлети
да опишат как се чувстват, когато се представят отлично. Без изк-
лючение всички ползваха думите „спокоен“, „търсещ предизви-
кателства“, „ангажиран“, фокусиран“, „оптимистичен“ и „уве-
рен“. Използва ги и Мериън Джоунс, спринтьорка, която спече-
ли златен медал на Олимпийските игри в Сидни. „Аз притежавам
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купата. Това не е стресиращ период в моя живот. Това е щастли-
во време.“ Когато след това зададохме същия въпрос на юристи,
военни, хирурзи и корпоративни мениджъри, те използваха съ-
щите изрази, за да опишат Състоянието на идеално представяне.

Негативните емоции пък възпламеняват друга енергия – нап-
режението, нетърпението, яда, страха и недоволството. С време-
то тези чувства могат да станат буквално токсични, да повишат
пулса и кръвното налягане, да напрягат мускулите, замъгляват
зрението и осакатяват доброто представяне. Нетърпеливите и уп-
лашени атлети губят в състезанията, като ядът и напрежението
саботират техните способности за концентрация.

Влиянието на негативните емоции върху представянето в
бизнеса е по-неуловимо, но не по-малко разрушително. Алън,
мениджър в инвестиционна компания, пътува често, като посеща-
ва десетки офиси в страната. Научихме, че неговите колеги и под-
чинени го смятат за перфекционист и шеф, който е критичен, ка-
то неговото напрежение и нетърпение често преминават в гневни
тиради. Нашата работа се състоеше в това да помогнем на Алън
да намери пътя да управлява своите емоции по-ефективно. Обяс-
нихме му, че неговият яд е реактивна емоция, отговор на ситуа-
циите, които той схваща като заплашителни. За да управлява по-
ефективно, той се нуждае от трансформиране на стреса в предиз-
викателство.

Редовният режим на почивки подсили издръжливостта на
Алън и му посочи как да стопява напрежението. Тъй като напрег-
натите програми, свързани с пътуване, често пречеха на почивки-
те, ние му помогнахме също да развие процедура от пет стъпки,
която да сдържа негативните му емоции, когато те изригват. То-
ва първоначално предизвикателство го накара да следва сигнали-
те на тялото си, които показваха, че е на ръба – физическото нап-
режение, сърцебиенето, напрежението в гърдите. Когато почув-
стваше това, първата му стъпка бе да затвори очи и да поеме ня-
колко пъти дълбоко въздух. След това да успокои мускулите на
лицето си, да контролира гласа си и да говори по-бавно. После
трябваше да се опита да се постави на мястото на човека, който е
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обект на неговия гняв – да си представи как се чувства той. Нак-
рая трябваше да подготви отговора си на позитивен език.

В началото установяването на тази процедура се стори
странно на Алън, не като научаването на първия удар в голфа.
Неведнъж той се връщаше към старите си навици. Но в рамките
на няколко седмици първата стъпка стана автоматична, надеж-
ден начин за ограничаване на неговата реактивност. Много слу-
жители споделиха, че той е станал по-разумен, открит и по-мал-
ко уплашен. Самият Алън каза, че е станал по-ефективен ме-
ниджър.

Чрез нашата работа с атлетите научихме за други процедури,
които помагат да компенсираме чувството на стрес и да възста-
новим позитивната енергия. Така може да се подтикне умствена-
та активност на лявото полукълбо на мозъка към по-интуитивно-
то дясно полукълбо. То предлага също освобождаване на натрап-
чивото мислене и тревогите. Накрая, музиката може да стане
средство за регулиране на енергията – по-силна преди дадено
действие и по-слаба, когато декомпресира.

Езикът на тялото също влияе върху емоциите. В един добре
известен експеримент актьори изразяват гняв и след това биват
подложени на множество психологически тестове, като измерва-
не на пулса, кръвното налягане, галваничното състояние на кожа-
та и хормоналните нива. После се поставят в ситуация, която ги
прави истински гневни, като се правят същите измервания. Меж-
ду двата профила няма буквално никаква разлика. Предизвикано-
то действие произвежда точно същата физиология, както реални-
те емоции. Всички големи атлети разбират това инстинктивно. Те
трябва да се държат уверено дори в ситуации на силен стрес. Ето
защо ние тренираме нашите корпоративни клиенти да реагират
„според случая“ – като създават външен образ, съответен на вът-
решния. Ние сме такива, каквито са навиците ни“, казва Аристо-
тел. Съвършенството не е единичен акт, а навик.“

Близките отношения вероятно са най-успешният начин за
стартиране на позитивни емоции и ефективно възстановяване.
Всеки, който е изпитал чувството на единство в семейството, или

Създаване на корпоративния атлет  127



една вечер, прекарана с приятели, познава истинското чувство на
сигурност, което те дават. Тези чувства са тясно свързани със
Състоянието на идеално представяне. За жалост много от корпо-
ративните атлети, които обучаваме, вярват, че за да се справят с
работата, нямат друг избор, освен да ценят хората, които обичат.
Нека го кажем по друг начин. Отделяйки повече време на важни-
те за нас отношения и поставяйки ясни граници между работата
и дома, ние твърдим, че ще извлечем не само удоволствие, но и
ще се възстановим, за да се справяме по-добре в работата.
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