
Промяна на живота за 64 цента

През 30-те и 40-те години на миналия век в Читагонг, Банг-
ладеш, на собственик на малък магазин за мюсюлмански орна-
менти се раждат едно след друго 14 деца. Както често се случва
в тази част от света, пет от тях умират, преди да навършат 5 го-
дини.

Като юноша Мухамад Юнус, третото от останалите девет де-
ца, отива на хиляди мили от Бангладеш, през Индия, на Първото
национално събиране на пакистанските бойскаути. Това променя
живота на тринадесетгодишното момче, като отсява (или по-ско-
ро разкрива) три различни страсти, които ще го съпровождат. Те
ще дефинират жизнената му стратегия: социална работа, образо-
вание и икономика.

Юнус получава стипендия Фулбрайт, обича икономиката и є
се отдава напълно. Той става доктор на науките и професор в Ща-
тите.

На 32-годишна възраст се връща обратно в Бангладеш и за-
почва работа за правителството, след като страната се отделя от
Пакистан.6 Той е дълбоко разстроен, когато една епична трагедия
променя още веднъж живота му:

През 1974 година разрушително наводнение убива десет пъ-
ти повече хора, отколкото цунамито през 2004 година – над 1,5
милиона души загиват в Бангладеш. По това време тази най-бед-
на между бедните нации се опитва да се възстанови. Юнус фор-
мира разбирането за „микрокредитиране“ – Grameen Bank
Project, – което дефинира традиционните банкови правила.

От просия към сейфове

„Помислете какво е да седиш заедно с майка си, която цял
ден е правила бамбукови столове, за да издържа децата си“ – каз-
ва той, докато си сипва горещ чай. Също като своите родители тя
е принудена да дава рушвети на местните хулигани и брокери със
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заробващ договор за няколко пенита на стол, от което преживя-
ва.

Той открива в село Джобра още 42 семейства в „ужасно стра-
дание“. През 1976 година на всяко от тях той дава необезпечени
заеми, без допълнителни гаранции. Юнус заема общо 27 долара
– по 64 цента на всяко семейство, за да ги изведе от глада и да
направи първата крачка към трансформация. Скромният заем е
достатъчен, за да позволи на жителите на селото да започнат
малък бизнес и да продават своята специална продукция.

До 2005 година Grameen Bank е инвестирала почти 5 мили-
арда долара в милиони семейства. Сега известният Юнус „мечтае
да превърне купичките за просия в сейфове. Юнус обединява
своите различни страсти в една неустоима мисия, която е разпро-
странила подобни програми по целия свят, от Харлем до Шри
Ланка.

Параноично оцеляване или страстният успех

Безспорно Пол Хюсън е превърнал две от своите страсти в
двойна кариера, която му е донесла слава, но и един вид позор.

На първо място трябва да признаем, че не познахме този
Строител, когато го срещнахме за първи път случайно в Ню
Йорк, нито дори музиката му и социалния му актив. Говорехме за
семейните двойки на Световния икономически форум, когато то-
зи нисък, брадат, с ирландски акцент човек, сложил слънчеви
очила подобно на рок звездите, се включи в разговора. Той се
похвали, че се е оженил за своята любов от колежа Алисън,
„Али“ Стюърт, за която все още е женен, и имат четири деца.

След няколко минути стана ясно, че сме попаднали в нелов-
ко положение. Въпросният Боно, както е известен Пол Хюсън, е
много популярен, изригва от заразителен ентусиазъм игриви за-
качки и беше звездата на шоуто. Ние стояхме там и разговарях-
ме преди пресконференцията, която той щеше да даде с Бил
Гейтс. Както се оказа по-късно, странната двойка на новото хиля-
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долетие бяха активистите филантропи Гейтс и Боно, които обяви-
ха своята последна инициатива за HIV.

Преди три десетилетия Боно се среща с приятел и прави гру-
па, която подгрява широко известната U2. В своята музика и со-
циална активност Боно засяга най-важните въпроси: любов и ом-
раза, живот и смърт, власт и политика.

Днес той е обект на критика за това, дали основната му лю-
бов, музиката, и втората страст, социалната активност, могат да
загубят своята острота в полза на стремежа към самоизява и по-
литическа коректност, както е при нарастващото обкръжение от
богати, известни и влиятелни приятели.

„Не спите ли с врага?“ – язвително подхвърли един анонимен
зрител, докато вървяхме през залата, закъснели за друга среща.
Тази среща беше свързана с общуването на Боно с екип от
знаменити личности, като Бил Гейтс, или близостта му с Буш или
Клинтън.

Боно отмина тази провокация, след това се обърна към нас:

„Нали не искате тези идеи да умрат? – отсече той. – Това е
ежедневен холокост.7 Двадесет и пет милиона африканци, които
са HIV-позитивни, ще оставят след себе си 40 милиона сираци
със СПИН до края на десетилетието.“ Той спря за момент в ко-
ридора. Настроението му се помрачи, той въздъхна, превръщай-
ки се от противник в привърженик. „Време е да се справим с то-
ва, не мислите ли? Вълнуващо е, не трябва да се страхуваме. Не
трябва да е така. Можем да направим нещо.“

Боно заедно със своите приятели Бил и Мелинда Гейтс бяха
обявени за Личности на годината от сп. “Тайм“ за 2005г. за тех-
ния изключителен съюз при справяне с иначе антагонистичните
икономически и политически сили, които влияят върху глобални-
те социални въпроси.
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За строителите е важна всяка страст

От поколения насам богатите дават купища пари за добри ка-
узи. Част от тях го правят значимо, а друга – не. Но когато седи-
те с Гейтс и Боно, става ясно, че за да имаш силно влияние, е нуж-
на силна страст, каквато е филантропията за тях. Независимо от
това, дали седят на калния под в някоя колиба в Африка, или от-
пиват шампанско с богатите и влиятелните във Вашингтон, окръг
Колумбия, Гейтс и Боно знаят как да заработи системата на бла-
готворителността в правителството и в бизнеса.

„Учудващо е, че нашето поколение е първото, което може да
спре крайната бедност … (но) ние си намираме извинения, за да
оправдаем своето бездействие“ – казва Боно на Световната асо-
циация на репортерите, като настоява медиите и обществеността
да се запознаят с програмата. „Бъдете честни. Ние имаме наука-
та, технологиите и богатството. Липсва ни волята, но това не е
причина историята да приеме такова извинение.“

Историята ще признае много страсти на лекаря и разказвача
Рейчъл Наоми Ремен. „Аз бях единствената, която искаше да е
анестезиолог още в предучилищна възраст.“ Ремен е от малцина-
та, които са благословени да знаят още като деца как ще изглеж-
да професията им, но нейните идеи за медицината и процеса на
оздравяване са нетрадиционни.

„В моя опит с хроничните болести аз разбрах, че поддържа-
нето на тялото е по-важно от излекуването на болестите, идея,
която отначало изглеждаше абсурдна.“ През 1972 година като
млада лекарка в медицинския университет в Станфорд, Ремен се
обучава в Есален, на Калифорнийския бряг – център на възник-
ващото движение за Човешки потенциал – където много от идеи-
те се обвързват с разбиранията є за болестта.

Курсът на д-р Ремен, Изкуството да лекуваме“, сега се пре-
подава в повече от 200 факултета в 46 университета. Нейните
книги се четат от професионалисти и широката общественост и
са преведени на 13 езика. Тя е световнопризнат преподавател, ле-
кар и съветник на лекарите, които лекуват болни от рак. Нейната
работа се демонстрира на екрана на новаторските телевизионни
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серии на Bill Moyer в телевизия PBS, „Лекуването и мозъка“.
Нейните книги „Мъдростта на кухненската маса: Истории,
които лекуват“ и „Благословията на дядо ми: Истории за си-
ла, спасение и принадлежност“ са трайни бестселъри. Лечени-
ето на хиляди хора е провеждано според нейните книги и опит.

Но преди едно десетилетие тя е осмивана за своите прозре-
ния в медицината. „Първия път, когато се представих в сателит-
ните предавания „Гранд Раундс“, аз говорих за здравословния на-
чин на живот заедно с болестта, въпреки че това не е лесно.
Представих случаи на пациенти, които чрез опита от страданието
са станали по-мъдри, и предложих това да бъде част от нашата
лекарска работа. В залата имаше 400 лекари. Преди да приключа,
три четвърти от тях бяха напуснали.“

Как се е чувствала тя след такова отхвърляне?

„Погледнато от забавната му страна, това не беше от значе-
ние – замислено казва тя. – Важното е, че една четвърт от лека-
рите все още бяха в залата. Възгледите не се утвърждават с бол-
шинство.“

Ремен е основател на Програмата на общността за борба с
рака, една от първите програми за лечение по местоживеене.
„Смятам, че един от най-важните уроци от работата ми с хора,
болни от рак, е, че те трябва да преживеят трудностите в живота,
за да се научат как да живеят по-добре и да помогнат на хората
около себе си.“

Лидерите правят това, което трябва, а не то-
ва, което се очаква от тях

Често лидерите не разкриват своя потенциал да бъдат вода-
чи, особено когато са млади, казва Ремен. Възможно е те да при-
тежават набор от страсти, които не си подхождат. „Техният опит
е различен – понякога не са приобщени или са квадратен чеп в
кръгла дупка, или просто страстите им не са приложими и това
може да им причини болка и самота. Понякога студентите по ме-
дицина ми казват, че не са подходящи за работата и не се
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чувстват на мястото си в днешната медицина, че обмислят въз-
можността да напуснат. Аз ги окуражавам да спрат да се пригаж-
дат, защото подходящата за тях медицина още не е създадена. Тя
е част от бъдещето. Те никога няма да намерят своята медицина,
а по-скоро трябва да я създадат. А когато я изградят за себе си,
тя ще служи на всички останали.“

„Много от най-големите лидери не са смятани нито за голе-
ми, нито за лидери в своето време. Страстта кара лидерите да се
съхранят въпреки социалния натиск – казва Ремен. Истинските
лидери са родени да правят това, което искат. Като млади те не са
го знаели, но съществува вътрешна ръководна система, която ги
прави перфектни за времето си и нуждите на културата, в която
живеят.“

„Лидерите са хора, които не правят компромиси със своите
ценности, за да бъдат одобрени, и следват своето вътрешно
чувство за нещата. По тази причина лидерството често е различ-
но от успеха. Успехът се дефинира различно в различните култу-
ри. Когато дадете на културата онова, което тя очаква от вас, тя
ще ви възнагради. Но лидерът е този, който дава на културата то-
ва, от което тя се нуждае, а не това, което се очаква от него. Ис-
тинският лидер лекува раните на своето общество – казва Ремен
– Много от световните лидери не са били уважавани, нито са би-
ли възприемани като успели в своето време, но ретроспективно
служат на бъдещите поколения.“

Строители като Ремен, Гейтс и Боно са неумолими в изпъл-
нение на това, което е важно в техния живот. За тях е особено
привлекателно да преследват дадена общоприета цел на нашето
хилядолетие.

Това убеждение привлича поддръжници по учудващ начин.
Вторият по богатство човек в света, Уорън Бъфет, предоставя
богатството си на най-богатата двойка в света, както би пожела-
ла съпругата му, ако беше жива: да направи това, което трябва с
милионите си и да го обяви публично. Според Бъфет „да съм ин-
веститор е толкова приятно, че никога няма да напусна тази ра-
бота“, но той настоява неговото наследство да служи на общест-
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вена кауза, а не просто да скара наследниците му. Той е убеден,
че Мелинда и Бил Гейтс са тези, които ще го извършат. Не е ли
учудващо, че Бил Гейтс и Боно са се изградили като социални ак-
тивисти, когато в личния им набор от страсти са били включени
Мелинда Гейтс и Али Стюард? Тези жени са непоколебими фи-
лантропи, а не себични особи и по изключително важен начин са
посочили на съпрузите си правилния път. За много Строители
техният набор от страсти ги праща на историческа мисия, която
съвпада с отправната им точка – мисия, чрез която нещата стават
по-добри за идните поколения. За Строителите това не е един-
ствената важна страст в техния живот. Всяка страст е важна.
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