
Проблемите 

Процесът на самоотстраняването на даден проблем

вероятно ще отнеме много време, но търпението ви
със сигурност ще бъде възнаградено.

Това ще рече, че при наличието на достатъчно време
всички проблеми могат да бъдат решени. Но често ста-
ва така, че при някои проблеми (обикновено най-важни-
те) самоотстраняването или саморешаването мъждука
в толкова далечното и несигурно бъдеще, че на вас ви се
иска да се намесите и да вземете нещата под контрол.

Обикновено става така, че най-важните проблеми
получават най-лошото възможно решение. Ако можете
да си го позволите, без колебание продължавайте напред.
В хода на своето движение обаче гледайте да заобикаля-
те споменатите лоши решения просто защото винаги
има и по-добри.

Никога не планирайте нещата така, че да разчитате
на най-добрите възможни решения. Но ако такова
решение се появи – приветствайте го, а после се залове-
те да го изследвате внимателно, от всички страни.
Какво толкова, по дяволите – след като небето е реши-
ло да ви изпрати една зряла слива, отворете уста да я
поемете!



Естествено, екстремните проблеми изискват и
екстремни решения.

Най-сериозните ви проблеми винаги ще бъдат дело
на хората – така, както е било по времето на предците
ни и още хиляди години преди това. Генерално погледна-
то, хората се делят на две основни групи: едните прие-
мат подкупи, другите дават подкупи. Бъдете от вто-
рите – ще останете възхитен от разнообразието на
подкупите, които ще се наложи да давате. Можете да
си купите всякакви хора – приятели и съюзници, бойци
и командири. До известна степен, разбира се. (Враговете
са безплатни).

Много неща в живота са извън нашия контрол, но
при хората обикновено не е така – тях можем да мани-
пулираме, да им дърпаме конците. Но това не винаги се
получава и когато се изправите пред подобен проблем,
той може би е предвестник на генерален провал. Поня-
кога става така, че се стига до свалянето на цяла фами-
лия или институция. Припомнете си какво стана с Хра-
ма, след като Самсон се вкопчи в колоните му.

И така, разумният мениджър винаги ще прави необ-
ходимото, за да държи хората си доволно подкупени –
тоест строени и готови за действие, непоколебимо ло-
ялни. Или казано образно – глухи, слепи и неми…

Понякога се налага и грубо решение на хорските проб-
леми. Поуките от подобно отношение са толкова за
другите, колкото и за изпълнителя на поръчката. Кога-
то давате пример с някого, бъдете сигурен, че останали-
те знаят за какво става въпрос. Наказвайки един, вие да-
вате урок на стотици.
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Добре е да заблуждавате околните, но не го правете
по отношение на себе си. Тоест, никога не се увличайте
в собствените си манипулации до степен, в която за-
почвате да лъжете и себе си. Не бива да мислите, че мо-
жете да имате на закуска това, което сте получили за
вечеря. Или, както кратко се беше изразил един от на-
шите: „Лайното не е роза.“

Когато ви се налага да вземете решение по някой осо-
бено труден проблем, потърсете аналози в миналото.
Торио, Капоне, Лучано, Костело, Дженовезе, Акардо и
още много от нашите (плюс неколцина независими, кои-
то сме толерирали) са били истински организационни и
мениджърски гении. Използвайте техните методи, ка-
то ги адаптирате към своята ситуация (разбира се, ка-
то избягвате грешките, които са допускали те).

Кое е било основното, ключът, в тяхната организа-
ционна мъдрост и мениджърски гений? Едно единствено
нещо: собствените им хора са се страхували от тях
точно толкова, колкото и враговете им. В почти все-
ки учебник тържествено е записано, че ключът към уп-
равлението на хората е „респектът“. (Следователно
той решава и всички проблеми). И това в известна сте-
пен е вярно: страхът е най-висшата форма на респект.

Малко преди да влезе в затвора за данъчни прегреше-
ния, Ал Капоне обяснява на един репортер как е поддър-
жал добрата форма на фамилиите в Чикаго: „Хората, ко-
ито нямат респект към нищо, изпитват ужас от стра-
ха. И аз изградих своята здрава организация именно бла-
годарение на страха. Веднага ще ви помоля да ме разбере-
те правилно – онези, които работят със мен, нямат
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никакви проблеми. Онези, които работят за мен са ло-
ялни, при това не толкова поради парите, които им
плащам, а защото прекрасно знаят какво ще им се случи,
ако престанат да бъдат лоялни.“

Не е зле да разработите един набор от решения на
проблемите, които ви създават хората. В него трябва
да присъстват най-простите – от сорта на обикнове-
ния разговор, да има и задълбочено (понякога заплаши-
телно) обсъждане на проблема, да се премине през лиша-
ването от средства за препитание и да се стигне до
най-крайната форма – решаването на проблема чрез него-
вото трайно отстраняване. Но при налагането на на-
казания трябва да проявявате умереност. Избягвайте
да задълбочавате проблема, като го прехвърляте в ръце-
те на конкуренцията или полицията – независимо дали
става въпрос за местните ченгета, щатската полиция,
ФБР или борда на директорите.

Грешките, които са допускали нашите предци, са се
дължали на погрешна преценка, която от своя страна е
била породена от най-простото и същевременно най-
класическо човешко качество: гордостта. Хората се
препъват в камъни, а не в планини.
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Управление на времето

Работете по-умно, а не по-упорито.

Накарайте другите да направят за вас толкова, кол-
кото могат.

Да висиш в коридора и да дрънкаш глупости също е
работа, поне в по-голямата си част. (Но нека ви го кажа
направо, приятелчета – някой да е слушал онези ленти,
които правителствените агенти пускат по време на
съдебните процеси срещу нас? Как по дяволите НИЕ да
разберем какво си мънкаме един на друг? Създайте си код,
който чичо Сам не може да разбере, а след това дрънкай-
те каквото си искате. Но бъдете убедени, че ВИЕ го
разбирате!)

Както и да е. Понякога може и да си разменяме юмру-
ци, но такъв ни е бизнеса. Обаче никога не закачаме ча-
совника. Работата ни често налага безконечно висене из
чакални или някъде по кюшетата. Може би и вашата е
такава. Направете така, че да си оползотворявате вре-
мето. Четете, изучавайте нещо, но нека бъде различно
от Бюлетина за конните надбягвания. Слушайте ау-
диокасети със самоучители по разни предмети. Въп-
росът е да правите нещо, независимо какво, а не просто
да седите в клуба и да шляпате картите, или пък да



дрънкате глупости за мадами, мачове и тото. За всичко
това си има време и място, любезността изисква да
дрънкате глупости с колеги и началници, но не го праве-
те в продължение на месеци и години! Иначе вечно ще из-
питвате чувството, че не разполагате с никакво време
или просто не сте в състояние да го управлявате.

Поради факта, че нашата работа е привлекателна
предимно за амбициозни, но мързеливи хора, младежът,
който има амбицията да се издигне, трябва да си наме-
ри добра работа за свободното време – такава, която
да привлича вниманието, да пълни джобовете и  да уве-
личава властта и славата на преките му началници. На-
мерете такава работа и за себе си.

Открийте онази част от деня или нощта, в която
сте най-енергични. Използвайте я само за бизнес. Ние
приемаме бизнес партньори, жалбоподатели и обикно-
вени посетители само в часовете, в които се чувства-
ме във върхова форма. Грешките в нашия бранш често
водят до смърт или осакатяване, затова много внима-
ваме и гледаме да си вършим работата в подходящото
време. Правим своите обиколки, събираме си вземания-
та, пускаме си заплахите, ритаме задници, чупим глави и
се усмихваме на приятели и врагове – всичко това в най-
подходящото време. Вие също. Нито минута по-рано
или по-късно. Ако трябва да свършите нещо в неудобно
за вас време, бъдете кратък, не казвайте нищо и гледай-
те да направите така, че да го отложите за друг, по-удо-
бен за вас час.

Но запомнете, че ефективното управление на време-
то съвсем не означава да си направите железен график.
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Не е фиксиран и еднократен акт, нито пък дългосрочно
планиране. В крайна сметка знае ли някой как ще се раз-
вият нещата и няма ли някой да се просне в краката ни
точно когато не трябва? Подобни сакатлъци ни докар-
ват извънредна мъка, плюс неизбежното объркване…

Най-добрата инвестиция за вашия бизнес е вашето
време. За да го разпределяте ефективно, вие трябва да
си познавате работата и най-важните неща в нея. Тряб-
ва да направите вярна преценка на евентуалните препя-
тствия и добри шансове, след което да изработите и
съответната стратегия.

Ето част от стратегията, до която прибягваме
ние, когато искаме да спестим време:

Винаги паркираме на втора линия.

Никога не изразходваме цял час, за да изръсим стоти-
на-двеста кинта от някой нещастник. За тая работа
си имаме адвокати, които я вършат с лекота, без да
бързат и да се потят, при това измъкват много повече.

Никога не се ангажираме с нещо, което може да свър-
ши някой друг срещу съответното заплащане, заплаха
или заповед.

Някои от нас умишлено си поставят часовниците с
десет минути назад. Защо да се появяваме рано на поред-
ната делова среща, защо да седим и да чакаме другите?
Нека те да ни чакат! Това не важи за преките ни шефо-
ве, за тях винаги сме точни, няма как!

Винаги имаме чифт бельо и дрехи за смяна на места-
та, на които се появяваме редовно – клуб, гимнастичес-
ка зала, любими заведения, апартаменти на гаджета. По
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този начин винаги сме спретнати и не губим време за
покупка на дрехи, кражба или обикновено прибиране у
дома за преобличане.

Нашият бизнес е такъв, че работното ни време е
двадесет и четири часа в денонощието. Особено ако
сме изпълнители. Трябва да сме готови да се явим на ра-
бота в момента, в който звънне телефона. Няма значе-
ние колко е часът, няма значение дали имаме почивен ден
или ползваме годишен отпуск. Бизнесът винаги има пре-
димство, всичко друго е второстепенно – включител-
но и в случаите, при които имаме някаква странична ра-
бота. Така стоят нещата. Едва след това идва ред на
съпругата или приятелката.

Има различни видове време, включително и времето,
което прекарваш в пандиза. Там времето се изгражда,
ден след ден. Когато вършиш нещо за по-висшестоящ
от теб, ти го вършиш бързо. Когато правиш услуга на
по-низшестоящ, може и да не бързаш толкова. Когато се
наложи да направиш нещо за ченгетата или правител-
ството, правиш го само в онези мигове, в които нямаш
друга работа и нямаш никакви извинения, за да се измък-
неш. Погледнато общо, когато трябва да направим не-
що, което не е свързано с нашите шефове, подчинени, се-
мейство, приятели, бизнес партньори, ченгета и дър-
жавни чиновници, ние го правим само когато се
чувстваме напълно готови и във форма да го направим.

Това в общи линии са основните компоненти на
ефективното управление на времето. По-долу ще ви
предложим и някои подробности, които можете да
приложите на вашето работно място. Но все пак не заб-
равяйте основните неща.
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Ефективното управление на времето означава да из-
ползвате максимума от всяка минута, през която рабо-
тите. В същото време трябва да сте абсолютно сигур-
ни, че имате часове от деня, дни от седмицата и седми-
ци от всяка година, през които изобщо не се налага да ра-
ботите. Това е крайната цел на всеки от вас, който
умее да управлява ефективно своето време. Другите са
просто работохолици. Работете по-умно, а не по-упори-
то, обичаме да казваме ние…

Ето трите основни правила за ефективно управле-
ние на времето:

1. Определете време за изпълнение на задачите си;

2. Разпределете ги между подчинените си;

3. Разпределете колкото можете повече от тях.

Лекторите на различни семинари по мениджмънт го-
ворят надълго и нашироко за изграждане на „идеалното
работно пространство“, което улеснява управлението
на времето, за „спокойната“ обстановка на работа, при
която се минимализират прекъсванията и разсейвания-
та, подобрява се процесът по вземане на решения и т.н.
Тяхната стратегия става твърде комплицирана –  ся-
каш правят всичко възможно да внедрят техника за 25-
часов работен ден. Проблемът е там, че може би ще ви
трябва година, за да свикнете с нея.

Но управлението на времето може да бъде сведено до
разумни граници, точно както и всичко друго свързано с
мениджмънта. Ако знаете как да управлявате времето,
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със сигурност ще работите най-много по пет-шест ча-
са на ден, при това не всеки ден.

Идеалното работно пространство е онова, в което
се чувствате най-добре и работите оптимално. То мо-
же да бъде сепаре в ъгъла на кварталното кафене, кухне-
нската ви маса, голо помещение в офиса, което предлага
само уединение и възможност за максимална концентра-
ция.

Избирате часът от деня (или нощта), в който сте
най-енергични – вече го казахме, после сядате с чаша кафе
или чай и освобождавате ума си. И хоп – изненада! Той за-
почва да ви предлага решения на проблеми и нови плано-
ве, за които дори не сте подозирали. Това означава, че
сте открили („създали“) както идеалното работно
пространство, така и идеалната обстановка.

Вземете един жълт адвокатски тефтер и теглете
една линия в средата. (В горния десен ъгъл поставете да-
тата). В лявата половина нахвърляйте нещата, които
трябва да бъдат свършени (желателно е да стенографи-
рате, за да се предпазите от чуждото любопитство).
Подредете ги според важността им или ползата, която
ще ви донесат, после направете преценка на спешност-
та им.

Вече сте изготвили програмата си.

После преминете към дясната част на листа и свър-
жете задачите с евентуалните им изпълнители. Колко-
то повече такива намерите, толкова по-добре.

Вече сте възложили изпълнението на програмата си.
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Идва ред на прегледа и преоценката на двете колон-
ки. Размествате приоритетите, правите още едно
разпределение на задачите.

Продължавайте така, докато умът ви откаже да из-
мисля повече подробности.

В крайна сметка сте възложили известно количество
задачи на себе си (на околните повече), подреждайки ги
според предполагаемата им важност. Утре ще провери-
те какво е било изпълнено и ще разделите нов лист от
бележника – за новия ден (старият списък ще унищожи-
те). После започвате същите процедури – преглед, разп-
ределение, преразпределение. Това е същността на ефек-
тивното управление на времето. В него се съдържа и из-
куството на възлагането.

Направете си подобен лист за седмицата, друг за най-
дългосрочните задачи. Можете да започнете още днес,
тъй като ще бъде късно да солите, ако гозбата е вече
изядена…

Но не забравяйте: програмирането не е фиксиран и
еднократен акт, нито пък е дългосрочно планиране. И
двата процеса са обект на постоянно уточнение и наг-
ласа, според житейските ситуации. Бъдете гъвкав. Това
е нещо добре познато за Мустакатите Питс – първите
мафиоти в САЩ, пристигнали директно от старата
родина. Но до време. В един момент те били толкова
възхитени от хода на събитията (развиващи се изцяло
в тяхна полза), че забравили за какво става въпрос. Резул-
татът е печален – Мустакатите отдавна са мъртви и
погребани. Това е поуката.

За да бъдете в състояние да програмирате и планира-
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те, вие трябва да познавате в детайли своите цели.
Както в количествено, така и в качествено отноше-
ние. Да предположим, че си поставяте следната амбици-
озна дългосрочна цел: да се оттеглите на 40-годишна въз-
раст с един милион долара в джоба. Веднага започвате да
преценявате какво може да ви помогне и какво да ви поп-
речи за постигането на тази цел, изработвате съот-
ветната стратегия и тактика, като нито за момент
не забравяте за съществуващите рискове. След това
планирате как да го направите: кой с какво ще се занима-
ва, в каква последователност, къде, с какво, как… Така се
ражда конкретният ви план за действие, поместен в съ-
ответната времева рамка.

После отново разпределяте.

Да допуснем, че работите за организация, която дър-
жи на фиксираното работно време между девет и пет.
Тук изкуството на управлението на времето се състои
в умението да държите вратата на кабинета си затво-
рена, позволявайки достъп единствено на онези хора, ко-
ито желаете да видите, при това когато желаете.

Секретарката ви се превръща в пазач. Ако някой от
подчинените ви все пак успее да я преодолее и покаже гла-
ва през вратата с въпроса „зает ли си“?, вие троснато
отговаряте „да“ и правите заплашителна гримаса.

Когато сте приели в кабинета си свой подчинен, а
той има много теми за обсъждане или е просто бъбри-
вец, от когото няма какво повече да научите, придър-
пайте няколко папки, наведете се над тях и кажете: „Е,
благодаря. А сега ме остави да поработя…“ Това със си-
гурност означава край на ауидиенцията.
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Ако не държите сам да вдигате телефона (някои ме-
ниджъри го правят, тъй като искат да черпят инфор-
мация направо от извора), дайте на секретарката си
списък с имената на хората, с които ще говорите вед-
нага, независимо по кое време се обаждат. Останалите
могат да оставят послания. Горе-долу по едно и също
време на деня хващайте слушалката и започвайте да на-
бирате онези, които според вас имат значение за карие-
рата ви. Останалите пак ще ви потърсят, стига да
имат нужда от вас…

Ако отвърнете на дадено обаждане, но насреща ви за-
леят с безкраен поток от думи, просто затворете и на-
берете следващия номер. Много малко хора ще повяр-
ват, че сте прекъснали разговора по толкова безцеремо-
нен начин и за да запазят гордостта си ще хвърлят ви-
ната на телефонната компания. Ако наскоро сте изп-
робвали този номер на съответния досадник, опитай-
те с мълчание. Не отговаряйте. Мълчете като риба.
Скоро досадникът сам ще прекрати едностранния си
монолог. В случай, че насреща е наистина важна личност,
но вие искате да прекъснете разговора, кажете му, че
имате насрочена среща, чийто час вече е настъпил.

Затворената врата на собствения ви кабинет не оз-
начава и не бива да означава, че сте лишен от възможно-
стта да обикаляте стаите и коридорите на офиса ко-
гато пожелаете това – ей така, за да вдъхнете радост
или страх на своите подчинени, да видите кой на кого
погажда номера и какво всъщност се работи в тази фир-
ма, по дяволите…
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Вземането на решения

Преди да вземете важно управленско решение трябва

да съберете максимално количество информация по съ-
ответната тема – дори ако се наложи да я изтръгнете
насила от някого. Разгледайте я внимателно, обсъдете я
с умните глави около себе си, очертайте най-песимис-
тичните варианти, прибавете плюсовете и минусите,
посъветвайте се със своя consigliere и накрая направете
това, за което имате добро предчувствие. Човек със
силно предчувствие – тоест човек, който притежава
инстинкт за правилния ход в подходящото време, неп-
ременно ще се издигне до върха, независимо от вида на
бизнеса си. Но ако предчувствието ви изневери във ва-
жен момент, това може би ще означава за вас смърт или
затвор. (Отбележете, че тази тема е постоянно присъ-
стваща в нашия бизнес и във всички решения трябва да
бъде калкулиран факторът смърт/затвор. Вероятно би
било правилно да приемем, че наказанията за провал във
вашия бизнес не са толкова драстични.)

При решенията от второстепенно значение трябва
да идентифицирате проблема, да съберете фактите и
да се опитате да определите последиците от евентуал-
ното си решение. Не трябва да забравяте, че всяко може
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би има срещу себе си и по едно може би не… Консултирай-
те се с околните, включително със своя consigliere.

После можете да забравите за проблема, поне времен-
но. Подсъзнанието ви ще продължава да работи върху
него и, както често се случва, правилното решение ще
изскочи само, без съзнателната ви помощ. Да, това зву-
чи толкова зле, колкото примерно да се обърнете за съ-
вет към астролог. Но действа, повярвайте. При това
много по-често, отколкото можете да си представите.
На практика именно на това разчита човекът, за кого-
то се говори, че има страхотно предчувствие.

За да обмислите добре предстоящото решение,
трябва да напълните главата си с най-добрата възмож-
на информация. Сверете я с околните, обмислете я. А
след това вземете решение според това, което ви казва
предчувствието.

Това ще рече, че преди да вземете дадено решение –
второстепенно или важно, вие трябва да се съобразите
със следните три неща:

1. Специфичната същност на проблема;

2. Фактите или това, което прилича на факти;

3. Алтернативите и възможните им последици или
награди.

После обмислете мнението на околните, оставете
подсъзнанието си да поработи и вземете решение.

Назад можете да се обърнете само ако искате да оце-
ните резултатите и да извлечете поуки за бъдещо полз-



ване.

И винаги, ама винаги, пазете закупените билети от
лотарията.

Накрая, ако въпреки всичко вземете погрешно реше-
ние, направете това, което правим всички ние, незави-
симо дали става въпрос за Вашето Нещо или за Нашето:
хвърлете вината за провала върху някой друг и вземете
бързи мерки за съответните корекции и (или) наказание.
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