
К`ви ги дрънкаш, бе Уилис?!
Гари Колман

Слоновете могат да бъдат объркани като нас, а поня-
кога и повече, просто защото вярват, че са мъдри и все-
знаещи. Именно в способността да се създава обърква-
не се крие и съпътстващата способност за контрол вър-
ху това, което сте объркали.

Учителят разказва следната история: Един ден пред
Буда се появили един велик набоб и един войн. Буда бил
много зает, но все пак успял да отдели няколко минути
за среща с прочутия бизнесмен. Въпросният набоб бил
популярен и богат, но в момента, в който погледът му
обходил простите, но величествени неща, които заоби-
каляли Буда, той внезапно бил обзет от несигурност –
чувството, което често откриваме зад привидно храбро-
то и самоуверено поведение на мнозина властни и за-
можни хора.

– Защо става така? – попитал Буда той. – Аз съм го-
ляма работа. Всички изпълняват нарежданията ми, а ако
река, още сега ще ида да си купя една нова кола, като из-
ползвам само джобните си пари. Същевременно ставам
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нервен и несигурен само като те гледам, обземат ме ед-
ни странни съмнения. Ще ми кажеш ли защо?

– Почакай да си свърша другата работа и тогава ще
ти обясня – отвърнал Буда.

През остатъка от деня Буда провел редица телефон-
ни разговори, имал продължителен работен обяд в засе-
дателната зала, приел десетина човека в поредица от
кратки, но съдържателни срещи, след които винаги има
отлични резултати. През цялото това време Великият
магнат търпеливо чакал.

Най-сетне, малко преди края на работното време,
Буда се обърнал към него и казал:

– Добре, а сега ме последвай… – Повел госта си към
асансьорите, натиснал копчето и казал: – Изнервих те,
защото те накарах да ме чакаш цял ден, без да ти давам
някакво определено обещание. Виждаш колко е лесно…
А сега се махай оттук!

И магнатът си тръгнал – смаян, донякъде просветлен
и много, много облекчен…

Онези, които не схващат важността на тази история,
трябва да я препрочитат дотогава, докато:

1. разберат смисъла, или

2. докато се откажат и преминат на следващата глава.

Предлагам ви малко помощ при разравянето на това
бунище: Слоновете не се страхуват от големите неща,
или поне не са склонни да признаят за наличието на по-
добен страх – нито пред себе си, нито пред другите. Те
са слонове!

Следователно, на слоновете им остава възможността
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да се страхуват само от малките неща, които се промък-
ват незабелязано и ги изненадват. Тези малки неща
включват мишки, силни звуци, изненадващи разпечатки
и внезапни разочарования; храна, която не се сервира,
въпреки че е вписана в менюто, посетители без предва-
рителна уговорка, неприятни думи от висшестоящи,
тревожни новини за влиянието на „Нутрасуит“ върху
човешките бъбреци.

 Има страшно много дребни неща, които могат да из-
ненадат слона и да нарушат равновесието му!

 Големите същества се нуждаят от равновесие, за да
останат използваеми. И най-лекото побутване може
да ги катурне.

 За никого не е трудно да достави подходящите дреб-
ни неща…

… и по този начин да реализира крайната цел на все-
ки средно подготвен гледач на слонове: да създаде
проблем на слона си и едновременно с това да му
предложи решение.
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Все едно да кажеш на Моцарт, че в операта му има
прекалено много ноти. Кой от всичките бихте желали
да отменим?

Гордън М. Бетун, президент на 
Continental Airlines, в отговор на критиките 

на правителството, според които превозвачите
предлагали прекалено много полети

Тикнах пръст право в окото на Санди.
Джейми Даймън, в критиката му към 

бившия си шеф и покровител Санди Уейл

Слоновете са убедени, че могат да приемат критика-
та. Но и тук, както в много други неща, те дълбоко се
заблуждават.

Вярно, че е възможно уволнението на Джейми
Даймън лично от неговия корпоративен Мойсей да няма
нищо общо с факта, че протежето му е стигнало до оно-
ва ниво на значимост, което му позволява да тикне
пръст в окото на слона. Но точно толкова е възможно и
свинете да имат криле…

Всяко горчиво хапче критика, което предлагате на
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слона, трябва да бъде потопено в цяла вана сладък крем.
Това е видно и от следната диаграма:

Съотношение между похвали и критика 
при нормалните отношения слон-гледач

Разбира се, има много начини да се предложат похва-
лите, които винаги трябва да предхождат опасната им
алтернатива:

 директно

 завоалирано

 изотдолу

 на малки вкусни хапки

 опаковани в една обща бала, която стоварвате в кра-
ката на слона

 публично, със съответните церемонии

 на четири очи, под формата на подарък

 шумно

 тихо

 вече ви стана ясно за какво става въпрос, нали? Из-
мислете си нещо свое!

Тук му е мястото да отбележим, че въпреки относи-
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телната свобода на горното, съществуват точно пет на-
чина да предложим малка и внимателно оформена кри-
тика на своя слон, когато това е абсолютно наложител-
но. Ето ги:

1. На четири очи, но само когато сте абсолютно си-
гурни, че никой не ви чува и критиката ви ще бъде
приета с минимално безопасната благосклонност. 

2. Публично, под формата на откровена критика на
висок глас, насочена към друг индивид. „Не мога
да повярвам, че постъпваш по този начин, Морти“
– казвате вие, ако името на индивида е Морти. То-
ва автоматически изправя Морти пред две въз-
можности: или се защищава, или – което е по-ве-
роятно – приема вашата критика на въпросната
постъпка. Или се обръща към слона и казва:
„Всъщност, не бях аз, а ей този слон“… Разбира
се, никой не би избрал подобно поведение, поради
което вашата критика е абсолютно безопасна. Ес-
тествено, само когато е поднесена по начин, който
няма да накара слонът да протегне крак с намере-
нието да ви смаже…

3. Чрез честен и открит имейл, който може да започ-
не така: „Помислих си върху ВАШИЯ ПРОБ-
ЛЕМ, Марк, но явно не съм достатъчно квалифи-
циран, за да вникна в същността на вашите заклю-
чения. Затова си позволявам да ви предложа дру-
ги“… Това звучи делово и не предполага никаква
загуба на авторитет от страна на слона. Слоновете
обичат своя авторитет и ще оценят усилията ви да
го съхраните.
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4. Накарайте някой друг да свърши тази работа. Но
все пак се постарайте да изберете човек, който ня-
ма да се тръшне по гръб и да започне да рита с кра-
ка в момента, в който бъде притиснат, и да започ-
не да хленчи: „Не съм виновен, Боб ме накара!“

5. Издължената физиономия. Една снимка струва по-
вече от хиляда думи! Направете си такава снимка
и гледайте да сте истинско олицетворение на не-
щастието. Само тогава ще има някакъв шанс
слонът да схване за какво намеквате…

 Пътят е осеян с труповете на онези, които са повяр-
вали, че слоновете обичат да чуват истината – дори и
тогава, когато тя е пагубна за тяхното самомнение.

 Боговете мразят лекомислените глупаци, които сами
си търсят белята. Сред тях са както будистките боже-
ства, така и всички останали видове.

 Защо не помислите да зарежете всичко, а?
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Или ще заема мястото на Франк като президент, или
напускам фирмата.

Джефри Катценбърг към председателя на УС
на „Дисни“ Майкъл Айснър 

само тридесет и шест часа след смъртта 
на Франк Уелс, номер 2 в компанията.

Мразя това джудже!
Майкъл Айснър за Джефри Катцънбърг

Бойните изкуства са част от Дзен. Или, както казва
сенсеят Чък Норис: „Истинските владетели на бойните
изкуства разбират добре, че всяко тяхно движение е фи-
лософия на живота, а не на насилието“. Това значи, че
ако няма други средства освен директната битка, тази
битка трябва да бъде разглеждана като път към съзида-
нието, а не към разрушението.

Разбира се, това е най-опасната дейност, с която мо-
же да се заеме съзерцателният бодхисатва. Дори и да не
ви зачеркнат веднага, слоновете са известни със своята
злопаметност и помнят всичко за спечелените и изгубе-
ните битки, особено срещу противник, чиито морални
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принципи трябва да бъдат стъпкани.

Или както е писано: Препоръчва се на онези, които
искат да запазят своя статут, положение и неограничени
разходи, да бият слона така, че той не да не разбере кой
го прави.

Това може да бъде направено по два начина: с бързи-
на, която да отсече главата на слона, преди той да разбе-
ре, че е нападнат ; или пък бавно и търпеливо – така, че
звярът изобщо да не разбере, че го бият…

ДА СЕ БИЕМ СЪС СЛОНА: БЪРЗО

 На първо място за вас винаги трябва да е причината,
поради която се биете със слона. Заплата? Времето
на отпуската ви? Покупката на нов лаптоп? Ликвиди-
рането на враг, спрямо който слонът е проявил подоз-
рителна толерантност? Какъв е проблемът? И нещо
още по-важно – КАКВО… ИСКАТЕ… ВИЕ?

 Да, точно така. Какви са целите ви? Увеличение от
14,564 долара на заплатата ви през следващата годи-
на? Ново БМВ? Правото на годишна почивка в
Кеърфри, Аризона? Разбиране от страна на слона по
повод обясненията ви защо икономическите условия
са ви попречили да изпълните плана за третото три-
месечие? Независимо за кое от тези неща става въп-
рос, вие протягате ръка към самото сърце на слона…

 Запънете се с крака. Не с истинските си крака, а с
онези, върху които се крепи духът ви. Уверете се, че
те са добре вкопани в земята и че вашето „чи“ е доб-
ре центрирано върху тях. Единствено от тази пози-
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ция ще бъдете в състояние да нанесете своя удар.
Хайде, сега! С едно внезапно, обезпокоително и гру-
бо движение трябва да забиете разперени пръсти в
гърдите на слона и да изтръгнете от корен сърцето
му. Можете да се биете със слона само при положе-
ние, че имате нерви за подобен акт. Прицелете се изк-
лючително внимателно. Помнете, че сърцето на сло-
на е смешно малко за такъв огромен звяр.

 Стискайте здраво сърцето на слона и не го пускайте,
докато не получите това, което искате. Бъдете готови
ясно да обясните точно какво искате. Слонът не умее
да чете мисли.

 Върнете сърцето обратно в гърдите на слона. Когато
се убедите, че то е попаднало на мястото си, можете
да се оттеглите без повече коментари. Можете и да
останете в близост до слона и да поведете лек разго-
вор с него, докато и двамата се съвземате от стреса.

 Няма начин слонът да ви повярва, че за определен пе-
риод от време сте държали главния му мускул в ше-
пата си. Той ще предпочете да си мисли, че въпросни-
ят инцидент е бил сън, но въпреки това ще изпълни
обещанието, което ви е дал. Ако не го стори, значи
има вероятност изобщо да не сте му изтръгнали сър-
цето.

 В случай, че изтръгването на сърцето му не подейс-
тва (а то трябва да подейства!), може би ще се нало-
жи да потърсите контакт с някой друг орган. Но сър-
цето си остава най-подходящият орган за изтръгване
на обещания от страна на слона. Другите са доста по-
пихтиести…

ДА КАТУРНЕМ СЛОНЧЕТО     180



ДА СЕ БИЕМ СЪС СЛОНА: БАВНО

 Това е далеч по-опасно. Слонът няма да знае, че води
бой, но все пак ще усети, че вие ставате особено до-
саден – макар и да не знае точно с какво и защо. Бъ-
дете внимателен!

 Пак се концентрирайте върху това, което сте намис-
лили. Генералните и обобщаващи разговори със сло-
на ще доведат само до едно – провал на кариерата ви
и превръщането є в хумус под краката на хората.

 Надигнете се на кармичните си пръсти – онези, които
могат да ви повдигнат духа в максимална степен, при
това, без да му се налага да напуска земята. Уверете
се, че имате добро равновесие и можете да се покла-
щате насам-натам, без да го нарушавате.

 А сега полекичка! Бавно и внимателно! Слонът изоб-
що не трябва да усети това, което вършите. Промък-
нете се изотзад и го сграбчете за гигантското ухо…
Със зъби, разбира се! Захапете ли ухото, не го изпус-
кайте, докато слонът не ви изпълни желанията. Ясно
е, че това е най-трудната част от операцията. Ако бе-
ше лесно, нямаше да говорим за бой…

 Трябва да сте готов да говорите, да се храните и да
контактувате с тялото си, докато духът ви продължа-
ва да впива челюсти в ухото на слона. Трябва да сте
подготвен и за друго – че вашето „чи“ ще бъде яко
размахвано във въздуха, ще бъде блъскано в дърве-
тата и в общи линии доста ще пострада от това
продължително изпитание.

 Когато слонът ви даде онова, което искате, пуснете
му ухото и изцяло го лишете от присъствието си. То-
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ва ще му помогне да постигне обичайното си състоя-
ние на амнезия по отношение на неприятностите, ко-
ито са го сполетели. Ако е възможно, не се появявай-
те, преди той да се сети да ви потърси…
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ЕДНА ПОСЛЕДНА ЗАБЕЛЕЖКА

 Никога, ама никога, не показвайте триумфа си от по-
бедата! Не казвайте за нея на никого, изобщо не спо-
менавайте, че сте водили някаква битка със слона.
Разбира се, че няма такова нещо! Кой би могъл да во-
ди битка със слона и да излезе победител?! Това със
сигурност не сте вие!

 Има само един друг начин да победите слона в бой –
да го сторите като част от опитен екип чакали. Но то-
зи начин няма да бъде преподаван в настоящето чети-
во.
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Елате у дома. Вземете си и смешниците.
Президентката на „Глобални инвестиции – 
Баркли“ Пати Дън към Андреа Дзълберти – 

началник отдел „Рискови инвестиции“ 
във фирмата, преди окончателното 

оформяне на транзакция, за което била 
нужна заседателна зала

Тя знаеше, че мога да се справя и сама, но въпреки
това искаше да е там и да ме подкрепя.

Коментар на Дзълберти за въпросната покана

Да се биеш редом със слона е най-голямото забавле-
ние на света. Слоновете са състезателни животни и оби-
чат да се бият, независимо от противника. Когато се
озовете на страната на звяра, считайте го за най-голе-
мия лукс в своя делови живот.

Може би, единствено умирачката редом със слона е
по-хубава като чувство. За съжаление, това удоволс-
твие може да бъде вкусено само веднъж.
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 Станете. Изпънете рамене. Бийте се и умрете. Какво
още искате да знаете?
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