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На майка ми, 
Кармен Локууд Капюта

И всички жени като нея,
Вдъхновявали безчет други
От незапомнени времена

Съдържание

Въведение
Време е жените да започнат да брандират .............................7

Глава 1
изкустВото на аВтентичното  
лично брандиране ...................................................................................32

Глава 2
брандирайте се за успех.....................................................................51

Глава 3
емоционалната интелигентност даВа  
предимстВо на жените .......................................................................66

Глава 4
Вербалната лоВкост на жените  
е предимстВо В комуникацията .................................................88

Глава 5
използВайте силата на историите,  
на жиВо и онлайн .................................................................................110

Глава 6
силата на Външния Вид и Властта ...........................................129

Глава 7
женският стил на лидерстВо ......................................................152

Глава 8
родени да се сВързВат В мрежа .................................................... 171

Глава 9
бранд за Всички сезони.....................................................................188

Глава 10
от Вас заВиси .............................................................................................208

благодарности ........................................................................................232
за аВтора .......................................................................................................234



7

Въведение
Време е жените да започнат  

да брандират

Още от времето, когато една небезизвестна и доста уве
рена в себе си жена решила да отхапе от плода на забранено
то дърво, жените по света били обичани, мразени, възхваля
вани и хулени, или просто оставали неразбрани. В модерния 
свят нещата не са особено различни, но все пак днес отхвър
ляме много от закостенелите идеи, приемани за закономер
ност само преди поколение. Поемаме към един нов свят на 
приключения, възможности и предизвикателства. 

За първи път жените се превърнали масово в работна 
ръка от необходимост – по време на Втората световна вой
на. Мащабът на военните действия налагал мобилизиране
то на милиони мъже. Те нямало как да бъдат на две места 
едновременно. И ако мъжете били заети да карат военни 
джипове, то някой е трябвало да ги произвежда.

нитоВачката роузи*, ето кой

Старомодните разбирания за по-слабия пол и мястото 
на жената в обществото били светкавично пометени от по-
важното – мисията за спасяване на света. Победата върнала 
мъжете в заводите, но нищо не можело да върне старите по
рядки. За добро или зло, промяната била на път да преобра
зи семейството, професиите и целия свят. 

За да вникнем в бъдещето на работното място е важно да 
осъзнаем колко нова всъщност е нашата икономическа реал
ност. Доста след началото на 20-ти век, животът на жените 
все още бил съсредоточен в дома и грижите за семейството, а 
впрочем и животът на повечето мъже, тъй като болшинство

* Популярна амер. културна икона, символизираща 6 млн. жени, 
които работят в оръжейната индустрия на САЩ през Втората све
товна война. – Б. р.
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то от хората живеели във ферми. Така наречената Индустри
ална революция положила основите на днешната търговска 
реалност. Разбира се, търговията винаги е съществувала, но 
от онзи момент нататък се превърнала в доминираща сила, 
която щяла да промени живота ни драстично. 

Исторически погледнато, само за миг сме се превърнали 
от хора, които сами отглеждат храната си и шият дрехите си, 
в хора, които се занимават основно с правене на пари. Дори в 
рамките само на моя живот стереотипите за жените се про
мениха драстично. Когато израствах през 50-те и 60-те годи
ни на 20. век на жените се гледаше като на не особено добри 
версии на мъжете. Жените от моето поколение бяха насърча
вани да избират „розови“ професии като медицински сестри 
и учителки. Макар и този избор по същество да е достоен, 
защо изобщо жените трябва да бъдат ограничавани?

През 70-те движението за освобождаване на жените 
хвърли коктейл „Молотов“ по розовомислещите и заяви, че 
между мъжете и жените няма разлики, а само стереотипи. 
Че можем да бъдем каквито искаме и да правим всичко. Же
ните започнаха да упражняват всякакви професии и да ус
пяват в тях. Походът към покоряването на мъжките работни 
места обаче имаше своята цена. Трябваше да оставим семей
ствата си на заден план и да се опитаме да бъдем супер жени. 

 Науката донесе нова и още по-значима промяна за ро
лята на жените в обществото. Биологичната роля на жената 
беше революционализирана. Жените се освободиха – като 
поведение, физиология и възможности. 

Възможностите означаВат  
шансоВе за успех

Новите възможности на жените не ги направиха от
веднъж равнопоставени на мъжете, нито пък гарантираха 
успеха им със сигурност. Де да беше толкова просто! Ма
кар че неравенство се наблюдава и при мъжете, обикновено 
жените са тези, от които се очакват повече допълнителни 
усилия. И въпреки това промяна имаше – компаниите за
почнаха да подкрепят по-голямото разнообразие сред слу
жителите. 

Днес жените имат влияние на работното място и много 
компании се опитват да ги улеснять като приемат прави
ла или стартират различни женски инициативи, плаващо 
работно време и програми за помощ при отглеждането на 
деца. Образът на жените на работното място е еволюирал 
значително, макар че все още не сме постигнали желаното. 
Все още сме в процес на преход. 

Броят на жените служители продължава да нараства – 
основно, защото се справят добре с модерните длъжности. 
Докато Западът се отдалечава все повече от тежката произ
водствена работа, а машините отменят хората, сътрудни
чеството, вербалните умения, организираността и работата 
в екип стават все по-ценени умения. Качества, доскоро смя
тани по-скоро за женски, отколкото мъжки, са по-важни за 
успеха през 21. век. 

Новите изследвания на психолози, невролози и социо
лози за различията между мъжете и жените поставиха под 
въпрос първоначалното твърдение на движението за осво
бождаване на жените, че мъжете и жените са еднакви. Едно 
от най-важните изследвания, което е и най-трудно за ос
порване, е неврологичното. Чрез ядрено-магнитен резонанс 
и компютърна томография учените могат да наблюдават 
процесите в мозъка на жените и мъжете при изпълнение
то на различни дейности. Еволюционните психолози, които 
разглеждат еволюцията като основа за развитието на раз
лики между половете и културите, също водят разгорещен 
дебат по въпроса. 

различният подход на жените  
и мъжете към задачите

Много от различията в половете се проявяват при из
следване на поведенческата динамика. Едно от основни
те изследвания в областта било сред момчета и момичета, 
които трябвало да решат задача в колектив. Децата били 
на възраст преди пубертета, за да се елиминира в голяма 
степен влиянието на хормоните. Изследването показало 
някои основни разлики в подхода на момчетата и момиче
тата, които впоследствие се проявяват на работното място 
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и в обществото като цяло. Наричам тези различия „мъж
ки бранд“ и „женски бранд“. Децата били разделени на две 
групи – само момчета и само момичета. След получаването 
на задачата, която трябвало да решат групово, момичета
та използвали своите социални умения и работели заедно, 
създавайки група, в която всички имали глас как да се из
пълни задачата. В същото време момчетата се боричкали и 
карали, докато избрали лидер, който впоследствие управ-
лявал изпълнението на задачата. 

И двете групи по свой начин достигнали до резултат. 
Но всеки пол използвал различни модели. Когато получили 
прекалено трудна за изпълнение задача, момчетата стигна
ли до крясъци и спречквания, а момичетата станали тъжни 
и безучастни. 

Да, половете имат и своите лоши страни. Когато нещата 
излязат извън контрол, мъжете са по-склонни на антисоциал
но поведение като насилие, агресия и злоупотреба с алкохол, 
докато жените имат склонност да се затварят в себе си и полу
чават хранителни разстройства, панически атаки и депресия. 

Така започнах да се интересувам от по-общия въпрос – 
има ли женски бранд, различен от мъжкия? И ако да, какви 
са предимствата ни на работното място? Дали нашите би
ологични особености са просто слабост, която трябва да се 
опитаме да игнорираме, надявайки се да изчезне?

Разбира се, в много области няма значителни разли
ки между жените и мъжете. Но с времето се убедих, че съ
ществуват важни различия в навиците, предпочитанията и 
мотивацията, които оказват голямо въздействие върху под
хода на жените към професионалния и личния им живот. 
Всяка от нас притежава набор от индивидуални предим
ства, но имаме и силни страни, базирани на пола, които са 
важни активи за женския бранд. 

настройте се на праВилната честота

Излиза, че майка ми е била права. Тя казваше „Момче
тата си остават момчета и момичетата си остават момичета“.

Ние наистина сме устроени различно и няма нищо ло
шо в това. Не се нуждаем от изследвания за милиони дола

ри, за да осъзнаем, че сме различни и се държим различно. 
Достатъчно е да отидем на детска площадка и да погледаме 
момичетата и момчетата. 

Преди смятах, че много от различията в пола са резул
тат от начина на възпитание. За мнозина твърдението, че 
биологичните особености въздействат на съзнанието и све
тогледа ни, все още звучи прекалено „неамериканско“. Нали 
не би трябвало да сме предопределени от нищо? Но след ка
то станах майка на син, видях със собствените си очи колко 
различно са устроени половете, при това от самото начало. 

До каква степен всичко е въпрос на гени или хормо
ни? В опит да елиминира във възможно най-голяма степен 
социалното въздействие, професор Саймън Барън-Коен за
снел с видеокамера първия ден на повече от сто новороде
ни. Изследването му показало, че момичетата имат интерес 
към лица, а момчетата – към механични модели. 

Не по-малко интересно е да наблюдаваме какви играч
ки предпочитат представителите на двата пола. Мнозин
ството от момичетата се интересуват от лица и хора – кук
ли и къщи за игра. Момчетата се интересуват от предмети 
– коли и конструктори. Простото наблюдение и академич
ните изследвания на Барън-Коен по идентичен начин по
твърждават тези предпочитания. 

Но как се проявява всичко това в истинския живот – 
интересът на момичетата към другите хора и на момчетата 
към предмети?

Една от основните разлики при жените е тенденцията 
да се социализират повече и да обръщат внимание на връз
ките с хората. Разполагаме с добър детектор за въздействи
ето, което имаме над околните, усещаме техните чувства. 
Но понякога това се превръща в нож с две остриета. Ед
но изследване проследило израелски ученици в четвърти 
клас, които тренирали бягане. В началото между момчета
та и момичетата нямало съществена разлика в скоростта на 
бягане, но когато бил въведен състезателен елемент, всич
ко се променило. Щом започнали да стартират по двойки, 
момчетата бягали по-бързо, а момичетата – по-бавно. Най-
бавни времена момичетата показали, когато бягали редом с 
друго момиче. 
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Изследванията на Барън-Коен и други учени показват, 
че за разлика от женския интерес към емпатията и конта
ктите с хора, мъжете са насочени навън, съсредоточени 
върху разбирането и изграждането на системи. Разбира се, 
има изключения, но в общия случай жените са бранд, ори
ентиран към хората, а мъжете – към предметите.

*  *  * 
Женският ум е предварително настроен за ем-

патия и контакти. Мъжкият – за изграждане на 
системи. 

*  *  *

Хормоните допълнително подсилват нашия естествен 
инстинкт за контакти. Когато момичетата станат тийней
джърки, собствените им емоции и интимни връзки имат 
още по-голямо значение, защото щом естрогенът нахлуе в 
мозъка, той още повече усилва женските социални умения 
и ги насочва към контактуването. Естрогенът и окситоци
нът са горивото на женската интуиция и емпатия. Майчин
ството води до нови промени в хормоните, носейки непре
одолимо желание за обгрижване, избягване на конфликти 
и изграждане на връзки с другите. С менопаузата жените 
преживяват последната си хормонална промяна. Естро
генът и окситоцинът се понижават. В този момент вместо 
желание да се свързват с другите, за първи път жените из
питват нужда да се фокусират върху себе си. Най-сетне си 
даваме разрешение да направим нещо за себе си. 

А сега, една необходима уговорка. Женските качест
ва не се срещат само при жените. И двата пола имат както 
мъжки, така и женски черти. Възможно е да има мъж, кой
то е по-женствен от някоя жена. Като обща група мъжете 
са по-мъжествени, а жените – по-женствени, но като инди
види нещата не стоят непременно така. (Точно както мъже
те като цяло са по-високи от жените, но много жени са по-
високи от много мъже). И мъжете могат да научат нещо от 
своята женствена страна. 

забележителният женски мозък

Една от най-важните дисциплини в изучаването на по
ловете е неврологията, изследваща структурата и функци
ите на мозъка и нервната система. Мъжкият и женският мо
зък са сходни в много отношения, но някои неврологични 
изследвания посочват определени свойства и предимства 
при жените: силна способност за емпатия, емоционална 
адаптивност и други предимства. 

За да достигнат до своите открития, невролозите из
ползват четиритонна машина, наречена функционален 
магнитно-резонантен скенер, познат и като ЯМР. Тези ус
тройства записват промените в нивата на кислород в кръв
та, подхранваща мозъка. И тъй като мозъкът доставя бързо 
кръв към работещите зони, активните части буквално свет
ват, за да покажат в нещо като клип какво точно се случва. 
„Танцът на мозъци“ се наблюдава тогава, когато едновре
менно наблюдаваме двама души и различни области от мо
зъка „просветват“ по време на едни и същи дейности при 
мъжете и при жените. 

Една от интересните разлики, видима при изображения 
от ЯМР, е, че повечето жени използват както лявото, така и 
дясното полукълбо на мозъка си за обработка на вербални, 
визуални и емоционални усещания. Мъжете използват са
мо едно. Снопът от нерви, свързващи двете полукълба, е по-
плътен при жените и осигурява по-широка връзка. Но това 
не е всичко. При преброяване на невроните в мозъчната тъ
кан на мъже и жени с помощта на тънки разрези, невроло
зите откриват, че женският мозък е наситен с 11 % повече 
неврони в мозъчните центрове, отговарящи за езика. 

жените са също толкоВа умни,  
колкото и мъжете

Повечето жени са по-ниски и дребни от мъжете, а жен
ският мозък е с около 9 % по-малък. Предимството на мъ
жете по отношение на размера кара някои учени да изра
зят предположението, че мъжете са по-умни от жените. Но 
се оказва, че жените имат същия брой мозъчни клетки ка
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то мъжете. Нашите мозъчни клетки просто са по-нагъсто, 
сместени в по-малка черепна кутия. 

Жените са еднакво умни и ако разглеждаме средната 
интелигентност. Но мъжете говорят повече за своята инте
лигентност, защото имат склонност да се надценяват. Же
ните, от друга страна, имат склонност да подценяват ума си.

*  *  * 
Средното IQ при жените и мъжете е прибли-

зително равно, но мъжете са склонни да надценя-
ват, а жените – да подценяват своята интели-
гентност.

*  *  *

Тенденцията да се правим на глупави и сами да крием 
интелектуалните си способности, е нещо, което трябва да 
променим. Най-очевидната причина да не омаловажавате 
интелигентността си е, че хората може да ви повярват! Но 
има и по-недоловима и донякъде дори по-дълбока причина, 
поради която не трябва да се подценявате – че има вероят
ност да започнете сами да си вярвате! Успехът се определя 
не само от това колко сте умни, но и от това колко умни се 
чувствате в сравнение с останалите. Когато се чувствате 
умни, сте уверени и това ще ви улесни да постигнете ус
пех, независимо от обстоятелствата. Ако пък не се чувства
те умни, няма да излъчвате увереността и тежестта, която е 
необходима във важни ситуации. 

предпочитания и предразсъдъци

Старомодното мислене за женските интелектуални 
способности разгоря скандал, от който се опари бившият 
президент на Харвардския университет Лорънс Съмърс. В 
своя реч той си позволи да направи забележка относно ряд
кото участие на жените в науката, намекваща, че това може 
да се дължи на вродени различия в способностите на мъже
те и жените. Скандалът допълнително се разрасна в медии
те, като коментарите на Съмърс предизвикаха истинско цу

нами от протести, докато той не сметна за най-подходящо 
да подаде оставка. 

Вярно е, че в точните науки и математиката има по-
малко жени, но това, което ни спира, със сигурност не е 
липсата на умения. Изследванията показват, че жените мо
гат да се справят с математиката и науките изключително 
добре. Но навярно тези дисциплини не са представени по 
необходимия начин на жените, може би защото имат мъж
ки стереотипен образ (задръстеният програмист), който 
обезкуражава жените. По същия начин високите етажи на 
корпоративния свят имат изцяло мъжки образ. 

Истинската причина вероятно е най-близката и най-
дълбоката. Много жени не се интересуват от кариера в 
науката или математиката. Често жените мислят за мате
матиката и науката като за прекалено абстрактни и систе
матични (типично мъжко предпочитание) и недостатъчно 
ориентирани към хората и съдържанието (типично женско 
предпочитание). Едно изследване показва, че хората, кои
то обичат да работят с инструменти или машини, са по-
склонни да изберат кариера в информационните техноло
гии. Хората, които предпочитат да работят с хора, са далеч 
по-малко склонни да изберат IT кариера (като повече жени 
попадат в тази група).

Едно изследване проследило три хиляди момчета и мо
мичета с уклон към математиката в продължение на трий
сет и пет години –  от средното училище до достигането на 
средна възраст. Всички имали математическа дарба, но ко
гато настъпил моментът да си избират кариера, дошло раз
делението. Мъжете избрали инженерни и физически науки, 
докато жените се насочили към медицина, биологически 
науки, хуманитарни и социални дисциплини. 

Накратко, това широкообхватно изследване, продъл
жило повече от три десетилетия, показало, че мъжете мате
матици предпочитат да работят с „неорганични“ неща в об
ласти, включващи машини и абстракции. Жените, в общия 
случай, предпочитат да работят с „органични“ или живи 
неща в области, които включват социално взаимодействие, 
в помощ към другите хора или общуване. 


