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В памет на моя баща Албърт



Внимавайте какви са мислите ви, защото мислите 
стават думи.
Внимавайте какви са думите ви, защото думите 
стават действия.
Внимавайте какви са действията ви, защото 
действията се превръщат в навици.
Внимавайте какви са навиците ви, защото навици-
те стават характер.
Внимавайте какъв е характерът ви, защото ха-
рактерът определя съдбата ви.

адаптация по лаодзъ



Преди да започнем

Не мислете, че това, което ви е трудно да овладеете, не е 
по човешките сили; а щом е по човешките сили, значи е и по 
вашите.

Марк аврелий

кои хора са изключителни? Отдавна разсъждавам върху 
този въпрос, а може би и вие. Повече от 40 години изу-
чавам човешкото поведение, 25 от които в качеството 

си на действащ ФБР агент и създател на елитната програма на 
ФБР в областта на националната сигурност за анализ на пове-
дението. Провел съм над десет хиляди интервюта в областта и 
от години работя с компании със сложна структура по цял свят, 
имам над десет книги за човешкото поведение. Въпросът, който 
не ми дава мира, е кои са отличителните черти на изключител-
ните хора. Тези хора ви карат да се чувствате специални. Те ви 
стават близки със своята доброта и грижовност. Те ви зареждат 
със своята мъдрост и емпатия. След среща с тях се чувствате 
по-добре. Искате да ви бъдат приятели, съседи, колеги или ин-
структори. Със сигурност бихте искали те да бъдат ваши учите-
ли, мениджъри, лидери или шефове.
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какво ги прави такива, каквито са – въздействащи, ефектив-
ни, достойни да бъдат модел, достойни да бъдат лидери? качест-
вата, с които те се открояват, нямат връзка с тяхното ниво на об-
разование, доходи или постижения – да речем в леката атлетика 
или изкуството, или дори бизнеса. Не, тези хората се отличават 
по начин, който наистина е важен: те знаят какво да кажат и как-
во да направят, за да спечелят доверие и уважение, как да вдъхно-
вят и заредят дори и най-изтощените от нас.

Започнах да правя проучвания по тази тема преди повече 
от десетилетие, донякъде непреднамерено, когато работех вър-
ху „Опасните личности“A. В тази книга изследвах характерните 
черти на хората, които прецакваха себе си и другите с отврати-
телното си поведение, решенията, които вземаха, приоритетите, 
които пренебрегваха с липсата на емоционален контрол – или 
най-общо, безхаберни и зловредни хора.

По време на работата ми над книгата се замислих коя е пъл-
ната им противоположност: хора със забележителни положи-
телни черти, които правят по-добър живота на всички около 
себе си. В резултат от това прозрение и наред с хилядите наблю-
дения във ФБР и в работата ми като международен консултант се 
появи концепцията на тази книга.

какво прави хората изключителни? Това са само пет основ-
ни черти, които характеризират изключителните личности и ги 
отличават от всички останали. Само пет, но много силни. Затова 
ги нарекох Петте стълба на изключител ността.

 A Наваро, Д., Тони Сиара Пойнтър. Опасните личности. София, Изток-За-
пад, 2016. [Всички бележки под линия са на преводача.]
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Петте стълба на изключителността

самообладание:  
същността на изключителността

когато се научим да владеем сами себе си, да бъдем честни 
към собствените си мисли и реакции и когато развием ключо-
ви навици, които са ни полезни в постигането на лични успе-
хи, ние сме положили основите на това да имаме изключителен 
живот.

наблюдателност:  
да виждаш значимото

като развиваме способността си да наблюдаваме нуждите, 
предпочитанията, намеренията и желанията на другите, както 
и какви са техните страхове и тревоги, ние сме по-подготвени 
бързо и точно да разбираме хората и ситуациите и да знаем кой 
е най-добрият, правилният и ефективен начин, по който да по-
стъпим.

комуникация:  
от информативна към трансформативна

Развивайки вербални и невербални умения, можем да изра-
зим идеите си по-конструктивно и директно, да спечелим сър-
цата и умовете на другите и да създадем връзки на основата на 
доверието, лоялността и социалната хармония.

Действие: направете го своевременно,  
етично и в полза на обществото

Познавайки и прилагайки етичната и социалната рамка, мо-
жем да се научим, както правят изключителните хора, да „пра-
вим правилното нещо в правилния момент“.
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Психологически комфорт:  
най-голямата сила на хората

Основавайки се на фундаменталната истина, че основният 
приоритет за хората е психологическият им комфорт, можем да 
разберем какво е това, което знаят изключителните личности: 
този, който предоставя психологически комфорт чрез грижов-
ност, печели.

В следващите глави ще представя моите работни наблюде-
ния, различни примери и отделни случки, натрупани по време 
на десетилетията ми работа в областта на поведенческия анализ 
и бизнес консултациите. Ще дам примери от историята, съвре-
мието ни и всекидневния живот, за да изследвам Петте стълба на 
изключителността и да обясня как да ги използвате, за да подоб-
рите и обогатите своя живот, да опознаете по-добре себе си и – 
най-важното – да имате положително влияние върху другите, 
стремейки се към един по-съпричастен и етичен живот – онзи 
живот, който истински изключителните хора всъщност живеят.

Изучаването на необикновените личности, които ежедневно 
проявяват своята изключителност, оказва влияние върху човек. 
Петте променящи живота черти са всичко, което е необходимо, 
за да се отличите. Започнете ли да ги прилагате в ежедневието 
си, веднага ще бъдете възнаградени. Те ще увеличат способност-
та ви да влияете положително върху другите и без съмнение ще 
ви направят по-добри хора. Ще ви направят и по-добри лидери – 
не само готови да ръководят, когато или ако има възможност, но 
и достойни да ръководят.

Ето защо ви каня на това пътешествие, в което ще открием 
кои сме и кои можем да бъдем. Нека да изследваме специалната 
сфера, където можем за срещнем тези не много на брой почтени, 
надеждни, целенасочени и решителни, но най-вече изключител-
ни хора.


