
Три революционни подхода

„Какво ви е необходимо, за да изградите живота
си на базата на силните ви страни?“

Съветът да разчитате на силните си страни и да се справяте
със слабостите си е лесен за възприемане. Но, както вероятно се
досещате, е труден за изпълнение. Все пак, да градите съдбата си
на базата на силните страни на вашата личност винаги ще бъде
предизвикателно начинание, включващо безкрайно много непос-
тоянни величини: вашето самосъзнание, вашата зрялост, вашите
възможности, хората, с които сте заобиколени, хората, с които
трайно сте свързани. За да бъде ясно от самото начало, трябва да
ви кажем какво тази книга не може да направи при изграждането
на нов имидж, базиран на силните страни на вашата личност.

Ние не можем да ви покажем завършената картина; дори да
можехме, тя би била неточна, защото всеки от нас се променя
непрекъснато. Не разполагаме с универсална формула за това
как да градите познания за важните неща в живота ви. Известно
е, че начинът, по който постъпваме, подходът ни към трупане на
знания и опит, е въпрос на личен избор. Никой друг няма да го
направи.

Това, което можем да ви предложим, са трите революционни
подхода, които ще са ви необходими, за да създадете съществу-
ване, базирано на силните страни на вашата личност.

1. Първият революционен подход е способността да раз-
личите вашите вродени таланти (качества) от неща-
та, които можете да научите. Ние дефинирахме силната
страна на личността като устойчиво, почти перфектно
изпълнение на дадена дейност. Добре, но как да го постиг-
нем? Можете ли да постигнете почти перфектно изпълне-
ние на която и да е дейност само като се упражнявате и уп-
ражнявате, или пък перфектното изпълнение предполага
наличието на определени вродени таланти?

Ако се мъчите да изградите екип от последователи, които са
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готови да изоставят работата си, за да ви помогнат, можете ли да
бъдете перфектен обединител за тези хора? Ако това ви е труд-
но, можете ли да се научите да градите съвършено изваяни стра-
тегии? Ако често ви е трудно директно да се противопоставяте на
хората, можете ли с дисциплина и практика да станете изключи-
телно добър в убеждаването и в отстояването на собствено мне-
ние?

Въпросът не е в това дали можете, или не можете да бъдете
по-добри в тези дейности. Разбира се, че можете. Човешкото съ-
щество е адаптивно и ако сме мотивирани, можем да станем мал-
ко по-добри буквално във всичко, което вършим. Въпросът е да-
ли можем да постигнем почти перфектно изпълнение на тези дей-
ности само чрез практика. Отговорът на този въпрос е: „Не,
практиката, сама по себе си, не ни прави перфектни в изпълнени-
ето на определена дейност“. За това са необходими определени
вродени таланти.

Това, от своя страна, повдига някои неудобни въпроси. Как-
ва е разликата между талант и силна страна на личността? Кои
аспекти от успешната изява на обединителя или автора на стра-
тегии, или на притежаващия способност да убеждава могат да се
научат и кои са вродени? Каква роля играят уменията, знанието,
опитът и самосъзнанието при изграждане на силната страна на
личността? Ако не можете да отговорите на тези въпроси, може
да изгубите много време в опитите си да усвоите умения, които
не подлежат на усвояване, и обратното, можете да се предадете
твърде рано за такива, които подлежат.

За да си отговорите на тези въпроси, необходимо е да разбе-
рете разликата между това, което е вродено, и това, което може
да се усвои чрез практика. В следващата глава ние предлагаме
практическо средство как да направите това. По-точно, ви запоз-
наваме с три внимателно дефинирани термина:

Таланти са вашите вродено повторяеми модели на ми-
съл, чувство или поведение. Профилът за определяне на
силните страни на личността ще разкрие многообразие-
то на вашите качества.

Знанието се състои от научени уроци и факти.
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Уменията са стъпки от дадена дейност.

Тези три неща – талантите, знанията и уменията – изграждат
основата на силните страни на личността.

Например, ако предизвикателството да осъществите контакт
с непознати ви доставя удоволствие, това е талант (дефинирано
по-нататък в книгата като качеството Харизма), докато способ-
ността да изградите екип от последователи, които ви познават и
са готови да ви помогнат, е силна страна. За да я изградите, вие
сте усъвършенствали вашето качество със знание и умения. Съ-
що така, способността да се противопоставяте на останалите е
талант (определено по-нататък като Властност), докато способ-
ността да продавате успешно е сила. За да накарате другите да
купят продукта ви, трябва да комбинирате вашия талант с
познания за продукта и определени умения за продаване.

Тези три неща са важни за изграждане на силните ви страни,
но най-важният от трите елемента са талантите. Те са вродени
(ще обясним защо в следващата глава), докато уменията и знани-
ята могат да бъдат придобити чрез заучаване и практика; напри-
мер като продавач вие можете да научите как да опишете дос-
тойнствата на продукта си (знание); вие дори можете да се нау-
чите как да задавате верните открити въпроси, за да установите
потребностите на потенциалния клиент, но вие никога не можете
да се научите как да накарате този клиент да направи покупката в
точното време и по точния начин. Това са качества на личността
(дефинирани по-късно като Властност и Индивидуализация).

Въпреки че понякога е възможно да се постигнат успехи в
дадена дейност, без да са налице знанията и уменията – има „ро-
дени“ продавачи, които притежават толкова големи заложби за
убеждаване, че могат да продават дори познанията им за продук-
та да са по-скоро недостатъчни, то никога не е възможно да се
изгради силна страна на личността без наличието на талант. В
много дейности може да придобиете съответните знания и уме-
ния до степен да се справяте прилично с работата. Но независи-
мо от областта, в която работите, ако ви липсват необходимите
заложби, вие никога няма да постигнете устойчиво, почти пер-
фектно изпълнение.
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Ключът към изграждане на силна страна е да идентифицира-
те вашите доминантни качества и след това да ги усъвършенства-
те чрез знания и опит. Спомнете си, че много хора не оценяват
какво представляват личностните качества по принцип, да не го-
ворим за техните собствени качества. Те мислят, че с достатъчно
практика почти всичко е постижимо. И не се стремят активно към
знания и опит, които са в унисон с личностните им качества. Те
по-скоро се хващат в клопката на илюзията, че колкото повече
общи знания и умения придобиват, толкова повече ще се усъвър-
шенстват. Всъщност така стават само добре шлифовани специа-
листи.

За да изградите силна страна, трябва да избегнете тази клоп-
ка. Не очаквайте особени резултати, ако безразборно се записва-
те в курсове по обучение в лидерство или в курсове, формиращи
умения за изслушване и съпричастие, или пък по ораторско майс-
торство, както и в който и да е друг, от тези иначе добронамере-
ни, курсове. Ако не притежавате съответните качества, вашите
резултати ще бъдат скромни. Вие ще насочите по-голямата част
от енергията си към контрол на слабостите си и много малка част
– към реален прогрес. И доколкото, все пак, разполагате с огра-
ничено време за инвестиции в самите вас, трябва да прецените
дали отстраняването на слабостите ще ви донесе най-голяма
възвръщаемост.

2. Вторият революционен подход е системата, чрез коя-
то можете да идентифицирате вашите доминантни
таланти (качества). Има един сигурен начин да иденти-
фицирате най-големия си потенциал на сила: погледнете се
отстрани. Пробвайте дадена дейност и преценете с каква
скорост я усвоявате, кои части от обучението можете да
пропуснете, защото ги проумявате, без да сте ги изучава-
ли. Проследете дали сте обсебени от дейността до степен
на загуба на чувство за време. Ако никое от тези неща не
се случи до няколко месеца, опитайте с друга дейност и
пак наблюдавайте. С времето вашите доминантни заложби
ще се разкрият и ще можете да ги усъвършенствате до сте-
пен на мощни силни страни.
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Вероятно така би трябвало да изглежда училището: целена-
сочено търсене на областите на най-голям потенциал на всяко де-
те. Така би трябвало да изглежда работата: целенасочени усилия,
за да се открие как всеки служител може да постигне резултати в
работата си на световно ниво. За съжаление, нито училището, ни-
то работата са на нивото на тази задача. И двете са погълнати до
такава степен от трансфер на знания и запълване на празнини в
уменията, че осъзнаването и развиването на вродените ви талан-
ти е изтласкано на заден план. Поради това изследването на соб-
ствените ви качества остава ваша грижа.

Профилът за определяне на силните страни на личността,
който се разглежда в глава четвърта, ще ви помогне да идентифи-
цирате вашите доминантни качества. Той не прави опит да дефи-
нира изцяло спецификата на вашата личност или да маркира по
един или друг начин вашите достойнства или недостатъци. Всеки
от нас е до голяма степен изтъкан от нюанси и не се поддава на
подобно опростенчество. Целта на Профила за определяне на
силните страни на личността е по-различна. Той е създаден, за да
открие петте доминиращи качества, които може все още да не са
силна страна. Те са областите с най-голям потенциал, областите,
в които имате възможно най-голям шанс да култивирате сила, ко-
ято е на световно ниво. Профилът за определяне на силните стра-
ни на личността само ги посочва, а вашата задача е да ги култиви-
рате.

3. Третият революционен подход е езикът, който изпол-
зваме при описание на нашите таланти (качества).
Ние се нуждаем от нов език, с помощта на който да можем
да изясним характеристиките на качествата, които откри-
ваме у нас и у останалите. Профилът трябва да е прецизен;
трябва да може да предава неуловимите нюанси, по които
една личност се отличава от друга. Той трябва да е позити-
вен; да дава възможност да описваме силна страна, а не
слабост. И трябва да е общодостъпен. Представен на език,
който всички владеем перфектно, независимо кои сме и
откъде сме, ние трябва да знаем какво означава, когато ня-
кой каже: „Маркъс олицетворява Властността“ или „Дон
представлява Целеустремената личност.“
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Защо ни е необходим този език? Много просто, защото ези-
кът, който използваме сега, не е подходящ за това предизвикател-
ство.

Езикът за човешките слабости е богат и разнообразен. Меж-
ду термините невроза, психоза, истерия, пристъп на паника или
шизофрения има съществени различия. Специалистът по душев-
ни разстройства е много добре запознат с тези различия и ги взе-
ма под внимание при поставяне на диагноза и назначаване на ле-
чение. Всъщност езикът на слабостите е толкова широко разпро-
странен, че повечето от нас, които не са специалисти, го използ-
ват твърде точно.

От друга страна, езикът на силата е оскъден. Ако искате да
разберете до каква степен това е така, вслушайте се в разговора
на няколко специалисти по човешки ресурси, които описват каче-
ствата на трима кандидати за даден пост. Можете да чуете някол-
ко общи фрази от типа на „Харесва ми умението є да работи с хо-
ра“ или пък „Той се самомотивира“, но след това разговорът се
насочва към сравнения на факти като например образование и
опит в работата. Това не се отнася само за специалистите по чо-
вешки ресурси. Ако се заслушате в дискусията на представители
на висшето ръководство, вие вероятно ще се натъкнете на разго-
вор от същия вид. И самите кандидати, когато се опитват да опи-
шат силните си страни, използват същите общи фрази, след кое-
то преминават към по-сигурното, според тях, представяне на об-
разованието и опита им в работата.

Тъжната истина е, че наличният език, езикът на човешката
сила, е на рудиментарно ниво. Вземете например термина „уме-
ния за работа с хора“. Ако кажете, че двама души притежават
„умения за работа с хора“, какво всъщност следва от това? След-
ва, че и двамата умеят да поддържат отношения с останалите, но
не повече от това. Терминът не изяснява, че например единият от
тях е много добър в спечелването на доверието на хората, след
като е бил осъществен първоначалният контакт, докато другият е
брилянтен при самото създаване на контакта. И двете способнос-
ти касаят хора, но те очевидно не са еднакви. Но тази разлика во-
ди до различни практически последствия. Независимо от опита
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или образованието, не е задължително на този, който умее да пе-
чели доверие, и на този, който умее да създава контакти, да бъдат
отредени еднакви роли. Нито пък би могло да се очаква, че те ще
се отнасят с клиентите и останалите служители по еднакъв начин.
Както и че двамата да получават еднакво задоволство и удовлет-
ворение от своята работа. Те не биха могли също така да бъдат
управлявани по еднакъв начин. Тъй като тези качества се комби-
нират при изпълнението на дадена дейност, умението да се нап-
рави разлика между този, който инстинктивно печели доверието
на останалите, и този, който умее да създава контакти, може да
бъде от решаваща значение за успеха или провала на дадено на-
чинание. В този случай терминът „умения за работа с хора“ не
помага особено много.

За съжаление, това се отнася изцяло за езика, описващ сил-
ните страни на една личност. Какво точно означава „самомотиви-
ращ се“? Означава ли това, че дадена личност е движена от вът-
решна потребност за постижения, и че тази потребност винаги
ще е налице, независимо по какъв начин я управлявате? Или пък
означава, че трябва да поставяте стратегически задачи, които тя
се мотивира да изпълнява? Какво означава „стратегически мис-
лещ“? Означава ли, че той е концептуален и обича теории? Или
пък означава, че е аналитичен и обича доказателства? Какво да
кажем за „умения за продажби“? Ако някой ги притежава, озна-
чава ли това, че прави сделката, като хваща клиента за гушата,
като го очарова, чрез логическо убеждение или чрез сляпата си
вяра в продукта? Това са важни разлики, ако искате да съберете
точния продавач и точния клиент.

Възможно е вие много добре да разбирате какво точно озна-
чава „умения за продажби“, „стратегически мислещ“, „умения за
работа с хора“ и „самомотивиращ се“. Но какво да кажем за хо-
рата около вас? Те могат да използват същите думи, но да влагат
в тях различно съдържание. Това е най-лошият вид недоразуме-
ние. Вие завършвате разговора и си мислите, че сте на същата
страница, а дори не говорите на еднакъв език. А по някаква
странна причина, когато разполагаме с прецизна, общодостъпна
дума за силен модел на поведение, думата обикновено има нега-
тивен оттенък. Спомнете си Пам Д., директорката по здравни и
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социални услуги, която не може да чака, за да се заеме с работа.
Тя нетърпелива ли е или импулсивна?

Хората, които са брилянтни при налагане на ред и структура
в света? Задници?

Хората, които претендират, че са съвършени. Егоисти?

Хората, които се съмняват, и винаги казват „Ами ако?“. Па-
никьори?

Както и да го погледнете, ние не разполагаме с достатъчно
богат език, за да опишем богатството на човешките качества око-
ло нас.

В глава четвърта ще представим тридесет и четири модела на
силните страни на личността, изградени съобразно най-често
срещаните качества. Очевидно, това не са единствените думи, с
които може да се опишат моделите на човешкото поведение, но те
са думите, които обхващат преобладаващите модели в нашето
изследване на съвършенството. Тридесет и четирите модела ста-
наха нашия език за описание на човешките качества, а следова-
телно и за обяснението на човешките силни страни. Ние ви ги
предлагаме, за да откриете най-доброто у себе си и най-доброто
у хората, които ви заобикалят.
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