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ЗДРАВЕЙТЕ, СКЪПИ ЧИТАТЕЛИ,

Поздравления за вашия избор и благодаря за доверието!

За мен е чест и признание, че сте готови да отделите час или два от своя живот, 
за да прочетете книгата, която създадох с удоволствие и любов за всички вас.

За какво става дума ли? 

В следващите страници ще ви споделя истински истории на непримирими жени, 
които търсят, чертаят или вече вървят по пътя на кариера, която ще им донесе 
радост и удовлетворение, в хармония с тяхната същност и нещата, важни за тях. 
Истории на неувереност и смелост,  колебание и избор, объркване и осъзнаване, 
отхвърляне и приемане, търсене и намиране, сълзи и смях...

Подбрала съм 16 – по две за всяка тема, която рано или късно възниква в живота на 
всеки човек, търсещ смислена и успешна кариера в унисон с другите си житейски 
роли и своята личност. Включила съм и практическа част с изпитани насоки и 
съвети, които знам, че работят.

Защо съм толкова уверена ли?

Защото всичко в тази книга е изпитано на собствен гръб – на моя и на жените и 
мъжете, с които съм общувала, учила и работила. Защото изводите, които правя, 
са плод на 15 години работа с хора и над 1000 часа опит в консултиране на клиенти 
пред прага на или в хода на кариерна промяна на настоящата си или на нова работа, 
по методи от обучения и книги на теми от личностното и кариерно развитие, в 
които съм вложила стотици часове от своето време и хиляди левове от своя доход.

Каква е целта ми ли?

Да споделя това, което знам. Да ви покажа, че не сте сами в търсенията и желанията 
си. Да ви дам работещи инструменти, които да ви доближат поне на няколко крачки 
до по-щастливата, успешна и стойностна кариера, по вашия си начин.

Знам, че универсална формула за успех и щастие няма... може да има само идеи и 
насоки. Но вярвам, че всеки от вас ще пречупи написаното през своята призма, ще 
открие и други гледни точки, и ще си вземе точно това, от което има нужда.

Нарочно не съм сложила номерация на главите, за да можете да четете в реда, в 
който вие прецените, спрямо темите, които са ви актуални.

Защо използвам женски род ли?

Защото историите, които разказвам, са на истински жени, и енергията на написаното 
е такава. Но съветите и насоките, които давам, са напълно адекватни и приложими и 
за мъжете, и вярвам, че ще донесат стойност на всички, които решат да продължат 
да четат нататък.

Приятно и смислено четене и нали знаете,
където и да сте, с вас съм! 

Лили Георгиева
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Познавам я от едно място, където мирише на сладко, паркетът скърца под стъпките, 
а тялото и душата са преобразени, след като приключим с това, за което сме 
отишли.

Обажда ми се една сутрин и започва да ми говори, бързо и настоятелно:

- Трябва да ми помогнеш. Искам да си тръгна. Не издържам повече.

Питам я конкретно как мисли, че мога да ґ помогна, а тя сякаш не ме чува.

- Не искам повече безсмислени дни. Не искам неадекватни хора около мен. Не искам, 
не искам...

Замълчавам за малко и я питам за хубавите неща, които ґ предстоят вечерта. 
Среща с любимите ґ хора, вкусна вечеря, домашен уют...

След малко е усмихната и спокойна и мога да задам своя въпрос:

- А какво търсиш? Не ми казвай от какво бягаш, а към какво искаш да отидеш.

Трудно ґ е. Не е мислила къде иска да работи, в какъв тип среда, с какви хора, с какви 
работни задачи. Само знае, че иска да си тръгне.

ПОСТИГНИ ЯСНОТА

„Когато не знаеш къде отиваш, 
всички пътища водят натам.”

Луис Карол
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Е, явно е време заедно да постигнем ЯСНОТА.

Има ли нужда да казвам, че каквото си мислиш, това и привличаш? Помниш пословицата 
„Каквото повикало, такова се обадило”, нали? Знаеш, че подсъзнанието не разпознава 
думата не, и когато му кажеш: „Не искам авторитарен шеф!”, получаваш точно такъв. 
Освен това, всеки избор, който правиш в работен план, вероятно е продиктуван от 
мисълта от какво бягаш, но не и накъде отиваш. А когато не знаеш накъде отиваш, 
как ще разбереш, че си стигнал на правилното място? 

Ето един начин да обърнеш фокуса и да постигнеш ЯСНОТАТА, от която имаш нужда.

Представи си се след няколко месеца, вече далеч от това, което не искаш, 
на работата, която ще ти носи радост и удовлетворение. Представи си с 
какви хора си заобиколена, на какво място, за какво си говорите. Погледни се 
отстрани и се опиши, с какво си облечена, как изглеждаш, как се чувстваш. 
Виж какво правиш, как го правиш, с кого и за кого и кой е там, за да го 
оцени. И не на последно място, с какво чувство отиваш на работа и с какво 
чувство си тръгваш?

Остави картинката да ти отлежи. След няколко дни седни пак и виж кое 
изпъква: кои са петте най-важни неща, които искаш задължително да 
присъстват в бъдещата ти работа (например предизвикателство, статус, 
развитие, независимост, принадлежност и други). И ги напълни с този 
смисъл, който е най-близо до теб. Помисли и кои са нещата, които можеш 
да промениш, когато вече си там,  защото си наясно, че идеална среда 
няма, но от нас зависи да я направим максимално добра.  

От тук нататък следи каква е формулировката в главата ти, как мислиш и как 
говориш за бъдещата си работа или кариера. Когато имаш яснота за най-ключовите 
моменти, дори и да не си си изяснила всеки малък детайл, ще можеш много по-лесно 
да прецениш дали дадено предложение е за теб, ще можеш да споделяш с хората 
около теб какво търсиш, и най-вече – ще имаш мотивацията да вървиш напред.

Постигни яснота



www.lilliegeorgieva.com

Получавам писмо от момиче, което ми пише, че иска оценка на качествата си, както 
и дали ги използва по най-добрия начин на настоящата си работа, и къде другаде 
биха могли да ґ бъдат от полза.

След като се чуваме, обаче, дълго ми разказва как иска да разбере кои са нейните 
недостатъци и как да ги поправи.

- Качествата или недостатъците те интересуват, все пак? - питам я аз и се 
подготвям да обяснявам колко е важно да се фокусираме върху това, което можем, а 
не обратното.

- И аз не знам. Всички около мен ми обясняват как трябва да работя върху слабите 
си страни и да ги подобрявам. А на мен ми се струва, че е по-важно да познавам 
силните си такива и да развивам именно тях. Пък след това ще видя в кое не съм 
чак толкова добра,  дали и как да го оправям. На прав път ли съм? - разсъждава тя.

- Добре дошла! - отговарям. - Май сме от една порода.

„Проблемът не е в това, че сме слаби, 
а че не вярваме в своята сила.”

Алън Коен
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Постигни яснота

И поемаме по пътя, по който да постигнем ЯСНОТА за това, което й е сила.

Да опишеш силните си страни се оказва по-труден въпрос от това да отговориш 
на: „Кое е това, което ти е слабост?”. Защото от малки ни учат да гледаме къде 
не се справяме добре, а с годините този модел се утвърждава от обществото, 
изискванията в училище и на работа.

Ето една изпитана идея как да постигнеш ЯСНОТА кои са твоите силни страни.

Мисли в три насоки:

- кое ти се удава с лекота и правиш добре;

- къде си постигала резултати;

- и за какво те търсят и препоръчват хората.

За да ти е още по-лесно, мисли в посока работа с хора, работа с информация, работа 
с технологии и работа с твоето тяло. Няма значение дали умееш нещо от малка, 
или си го научила след като си го правила много дълго време – важното е да ти се 
удава, да ти носи удоволствие, както и резултати и ползи за другите хора.

Силните страни могат да бъдат както вродени таланти, така и придобити умения, 
които сме усъвършенствали с годините и които са станали наша втора природа. И, 
освен всичко, могат да се използват във всяка една професия, защото са универсални.

Не по-малко важно е да помислиш кой е ‘особеният’ начин, по който правиш нещата, 
кой е твоят подход, кой е е твоят привкус, който оставяш във всичко, което правиш. 
Защото може да има много хора със силни страни,  подобни на твоите, но всеки ги 
проявява по своя специфичен начин. Открий собствения си и го развивай, вместо да 
се опитваш да копираш нечий друг. И тогава ще се отличиш и ще оставиш твоята 
уникална следа.

Например, една от моите особености е, че съм открита и споделям личния си опит 
и преживявания, давам пример за слабите си страни и моменти, в които не съм се 
справяла по най-брилятния начин. Вместо да отблъсне хората, това обикновено ме 
сближава с тях и постигаме много задълбочено ниво на комуникация, следователно 
и по-добри резултати.
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Лято е, а аз вече втора седмица съм на морето.

Отседнали сме в една къща с голям двор, много домати и външна кухня, че да си 
варим доматен сос към мидите, които нашият хазяин любезно носи отнякъде.

Когато не ни се ходи до плажа, опъваме хамака на верандата и се люлеем.

Следобед или привечер поработвам. Добре, че е старият ми приятел – лаптопът.

Тя е на нейната вила и също е взела лаптопа си, да работи по своите проекти, 
докато двете ґ деца спят следобеден сън. Че и по време на нощния.

След дълго обикаляне из двете къщи, за да намерим добър обхват на безжичния 
интернет, най-сетне можем да се видим и да се чуем. Чат-пат прекъсва, но ние сме 
упорити.

Изглежда ми уморена и сякаш не вярва съвсем на това, което ми споделя. 

Иска ґ се да промени много неща, но сякаш няма сили за всичко.

Говорим си за причините, и последствията, и става ясно, че редовно закъснява със 
сроковете. 

Понякога е пренатоварена, а и децата всеки ден си искат своето, но не е само това.

Оказва се, че тя много държи всичко да е идеално, по нейния начин, според нейните 
изисквания. И или започва в последния момент, за да е напълно готова, или преправя 
ли преправя това, което подготвя, и така до безкрай...

ДЕЙСТВАЙ ТУК И СЕГА

„Ако чакаш съвършените условия, 
никога няма да свършиш нищо.”

Еклесиаст 11 : 4
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Действай тук и сега

Хващам се на бас, че ти се случва да отлагаш правенето на нещо важно, или 
завършването му, защото ти се иска да имаш пълна яснота в главата, да си в най-
добрата кондиция, да имаш достатъчно време, достатъчно информация, да изпипаш 
до съвършенство детайлите… И, разбира се, винаги поне едно от тези условия не 
е налично.

Стига мисли за себе си.

Обърни фокуса от себе си, от това, което си или не си, от това, което имаш или 
нямаш, към този, който ще има полза от извършването на задачата – колега, клиент, 
приятел. Виж кое е достатъчно добро за твоя (обобщено казано) клиент, така че 
да задоволиш неговата нужда, без задължително това да е идеално по твоите 
критерии.

Много често това, което знаеш и можеш, е достатъчно добро, макар и не идеално. 
И също, от личен опит ти го казвам, може това, което според твоите критерии е 
идеално, да не върши работа на човека и да не решава неговия проблем. 

Вярвай ми, обърнеш ли фокуса си, ще се задействаш много по-бързо и ще бъдеш 
много по-ефективна. Тук не говоря да претупваш, а да имаш реални изисквания и 
да носиш стойност на другия, а не нереални критерии, които оправдават твоето 
бездействие… 

Следващият път, когато се спираш да направиш нещо или протакваш завършването 
му, понеже не вярваш, че ти, или пък ситуацията, е идеална, искам да си зададеш 
следния въпрос:

А кое е достатъчно добро в дадената ситуация?

Кое е това, което ще постигне желания резултат? Кое ще доведе до решаване на 
проблема на човека/ екипа/ фирмата?

И направи точно него – ни повече, ни по-малко – по начина, който ще донесе най-
голяма стойност на отсрещния човек. Отначало може и да ти е трудно, но с времето 
ще видиш как ще си малко по-продуктивна, а хората срещу теб – по-доволни.
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„Не се страхувай от съвършенството, 
никога няма да го достигнеш.”

Салвадор Дали

Седнали сме в едно уютно кафене и пием чай.

Тя ме гледа и се усмихва, леко наклонила глава настрани.

Питам я от какво съдействие има нужда, а тя, със същата тази усмивка, ми отговаря, 
че иска да запише втора магистратура. За да научи повече, за да е по-добра, още 
по-добра. За да е по-успешна, по нейния си начин. Остава само да избере какво точно 
да бъде, че има толкова много неща, които не знае…

И аз ґ се усмихвам и се чувам, че ґ казвам: 

- Стига учи! Действай, момиче!

Стоооп! Да, аз, тази, която ревностно защитава ученето през целия живот. Тази, 
дето има един шкаф със сертификати, дипломи и какво ли още не.

Гледам я и виждам себе си преди 5 години. По-млада и по-неуверена от сега. Търсеща 
своята среда. Копнееща за вдъхновение и сила. Мечтаеща, но несмееща. Трупаща 
знания като колекционер. 

И добавям: 

- Разбирам, че има още какво да научиш. Човек се учи цял живот. Но нека първо видим 
какво да правиш с това, което вече знаеш.
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Нали знаеш, че да знаеш нещо, но да не го правиш, е все едно не го знаеш? И също 
– да очакваш да станеш много добра в говоренето пред хора, правенето на чийзкейк 
или комуникацията с клиенти, без да си го правила – и грешила – повече от веднъж, 
е направо невъзможно. Свикни с мисълта, че никога няма да си префектна, но че 
можеш да станеш ужасно добра в каквото си избереш, само трябва да го правиш, 
много пъти.

И, за да се решиш на първата стъпка, ето нещо, което можеш да се попиташ:

Кое е най-доброто, което може да се случи? (когато проговоря английски с онзи 
колега от Англия/ когато отида на първата си среща на живо с клиент/ когато 
застана пред колегите си и им представя своя проект и т.н.)

Представи си най-доброто, което може да се случи, и направи всичко възможно, 
което зависи от теб, за да се случи точно това.

Но си задай и още един въпрос:

Кое е най-лошото, което може да се случи?

Постарай се наистина да си представиш най-лошия вариант (който, както се сещаш, 
е почти невъзможно да се осъществи). Дори и най-лошият вариант може да е доста 
приемлив, а и да не е, когато го познаваш, ще си подготвена за него и няма да ти 
дойде като гръм от ясно небе.

Действай и правейки, ще научиш много повече, отколкото само учейки. И освен 
това ще си много по-наясно къде наистина имаш нужда от допълнителни знания и 
обучения, и къде – от още практика. Изпробвано е!

Има и още един вариант. Вместо да седиш и да се притесняваш за всички възможни 
варианти, просто действай, защото...един от духовните ми учители д-р Уейн Дайър 
го е казал, много ясно и точно:

„Безпокойството е форма на защита от реалния живот. Човекът, изпълнен 
с тревоги, седи и мисли, докато активната личност се изправя и предприема 
действия. Безпокойството е хитър начин да останете пасивни. Ясно е, че е 
по-лесно да се тревожите, отколкото да сте активен и ангажиран човек.” 

Решението? Ето: 

„Когато усетите тревога се запитайте: ‘ Какво се опитвам да избегна 
като си запълвам времето с безпокоене?’ След като си отговорите се 
заемете активно с това, което се опитвате да избегнете. Действието е 
най-добрата противоотрова срещу безпокойството.”

Действай тук и сега
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ПРОМЕНИ ФОКУСА

„Твоят фокус определя 
твоята реалност.”

Джордж Лукас

Гласът ґ е меден и звънтящ, а косата ґ остра, с медни отблясъци.

Смее се високо, дълго време.

Обича да говори, но може и да слуша.

Изглежда, сякаш няма начин нейното слънчево настроение да се помрачи от нещо 
или от някого.

Да, ама само изглежда.

Когато заговаря за онзи човек, лицето ґ става съвсем различно. Помръква. Посивява.

Онзи човек, който постоянно я критикува, който не оценява това, което прави, който 
не вижда хубавото, а се хваща за лошото. Един от шефовете.

Питам я тя как оценява работата си.

Тишина.

След това я питам как останалите хора, с които работи, оценяват работата ґ, най-
вече тези, който директно берат плодовете на труда ґ.

Усмивката се завръща. Цитира техните думи. Няма търпение да ми разкаже какво 
говорят за нейната работа и за нея. Слънчето е изгряло, отново.

Май има нужда от промяна във ФОКУСА.
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Промени фокуса

Един много умен човек ми беше казал, че каквото и да правя, колкото и да се старая, 
няма как да се харесам на всички. Не е и необходимо. Но пък мога да се свържа 
истински и за дълго с тези, които оценяват моя труд и на които ще нося все 
поголяма стойност.

За да се случва това, той ми препоръча да направя две неща – първо, да се науча 
сама да оценявам труда си, и второ, когато искам обратна връзка от другите, да 
избера върху коя да се фокусирам и коя да игнорирам.

Та, за да оцениш резултатите от труда си максимално обективно, е важно да си 
отговориш на три ключови въпроса.

1. Постигнах ли целта си? До каква степен? Какво още има да се 
изпълни?

2. Донесох ли стойност на тези, към които беше насочен моят труд? 
Помогнах ли им да изпълнят своите цели? До каква степен?

3. Как се чувствах по време на...? А след това? Как се чувствам в 
момента – какво ми говори вътрешното ми аз?

Чуй себе си, преди да чуеш другите. Оцени се, като си представиш, че си камера на 
стената, която е била свидетел на твоята работа и е записвала всичко едно към 
едно. Не се оценявай емоционално, а се придържай към фактите. И, след като си 
отговориш и на третия въпрос, виж откъде произлизат емоциите, които споделяш в 
отговора – те идват от някакви твои очаквания, оценки, желания, мисли.

Когато си наясно със собствената си оценка, ще можеш да чуеш и да обърнеш 
внимание и на оценката на другите. Някои хора, естествено, няма да те попитат 
искаш ли да чуеш тяхното мнение и директно ще те залеят с вълна от впечатления, 
въпроси и съвети. Други пък, не помалко важни, ще трябва да подканиш да ти кажат 
какво мислят. Излушай всички и прецени кой критикува, но градивно, кой хвали, но 
прекалено емоционално, кой говори за конкретни резултати и кой обобщава, кой иска 
да ти бъде от полза с обратната си връзка и кой просто претупва

Събери всички обратни връзки и... тук идва тънкият момент, в който да избереш 
върху какво да се фокусираш. Не позволявай на една критика, която не е подплатена 
с факти, да заличи всички похвали, които се основават на реални резултати. Но и 
внимавай една емоционална похвала да не заличи няколко градивни критики, в които 
е добре да се вслушаш. Дори и да избереш да се фокусираш върху негативното, го 
направи с убеждението, че си дала най-доброто от себе си в онзи момент, а в един 
следващ ще дадеш още по-добро. И работи, за да го изпълниш.
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  „Ако гониш два заека едновременно, 
и двата ще избягат.”

руска поговорка

Тя е интересен събеседник и смела жена.

Има деца, редовна работа и дава частни консултации, но освен това... иска да 
надзирава майсторите в банята, които сменят плочките. За да е сигурна, че ще се 
справят на ниво. 

Слушам и не вярвам на ушите си.

До преди малко сме си говорили за това, че все не ґ достига време, за да развива 
своя бизнес и да има енергия за семейството си. 

Коментирам плочките, а тя ми казва, че не може да си представи да не контролира 
нещата. Нито пък да довери контрола на някой друг.

Питам я къде се вижда след една година, ако продължи в същия дух.

Замисля се и дълго време мълчи.

След това я питам къде иска да бъде.

Започва да ми разказва и става ясно, че е добре да разтовари някоя и друга диня от 
тези, които са се срастнали с мишницата ґ.

Няма начин да успее с всичко без помощ и концентрация. Въпрос на доверие и ФОКУС 
върху правилните неща.

Тия, дето ще доведат до визията ґ след година, а не тези, които ще я отдалечат 
от нея.
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Сигурно вече наум пресметна колко и кои са твоите дини. В повече ли са ти или са 
ти точно? Можеш ли да успееш с всички, без да се преумориш, без да е за сметка 
на здравето и семейството ти, приятелите, хобито ти? И най-вече – дори и да 
избереш да е за сметка на някое от тях (така си избрала, твоя воля, не слушай кой 
какво ще ти каже...), дали това, което правиш, ще те доведе до там, където искаш 
да бъдеш след година-две?

Всеки ден човек прави хиляди избори – от това какво да направи след като си отвори 
очите в леглото, през начина, по който да реагира в дадена ситуация, до това върху 
какво да фокусира вниманието си. Защото накъдето насочиш вниманието си, това 
ще се множи. 

Прецени от кое искаш повече в живота си в кариерен, а защо не и в личен план – 
и насочи фокуса си върху него. Фокус в смисъл на мисли и действия. Постоянни и 
целенасочени. Фокус върху здраве, любим човек, кариерно развитие в дадена компания 
или създаване на собствен бизнес, придобиване на определено умение, развитие 
на определена черта от характера. Фокус, който може да бъде върху три-четири 
ключови неща и още толкова по-второстепенни. Не не върху всичко.

За да прецениш от кои дини можеш да се освободиш, помисли кое от това, което 
правиш, би могло да отпадне или пък може да го свърши някой друг човек. И също, 
попитай се: „С какво вършенето на това нещо ще ми помогне да бъда еди какъв си еди 
кога си/ да постигна еди коя си цел/ да нося стойност на себе си и на другите?” Ако 
няма да допринесе изобщо, или в малка степен, намери начин да го делегираш. Много 
често става дума за второстепенни задачи, свързани с оперативна и домакинска 
работа. Ако мислиш, че няма какво да отпадне или няма на кого да делегираш – 
помисли пак. Включи хората около теб, дори и децата, а ако можеш да си го позволиш 
– наеми някого да го свърши вместо теб. Дай възможност на млад колега да научи 
това, което за теб вече е рутина и не ти носи стойност в дългосрочен план. Кажи 
конкретно как искаш да бъде свършено нещото или го остави сам да реши, но не 
надзиравай човека през цялото време. научи него да ти дава обратна връзка по 
време на процеса. 

Запомни, че промяната на фокуса ще те доведе до там, където искаш да бъдеш. 
Всичко друго е пилеене на енергия и време. А, както знаеш, и успешните хора, и 
неуспешните разполагат с 24 часа в денонощието. Но едните много точно знаят 
какво да правят с него. 

Промени фокуса
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ОБЪРНИ СЕ КЪМ СЕБЕ СИ

„Ти привличаш не това, 
което искаш да бъдеш, 

а това, което си.”
Д-р Уейн Дайър

Запозна ни обща приятелка и в момента, в който я видях, разбрах, че сме от една 
порода.

Слушах я да ми говори трескаво за бизнеса, който движи. Разказа ми за екипа си, за 
плановете, за мечтите...

Отдалече си личеше, че обича това, което прави, по блясъка в очите и 
приповдигнатостта на тона ґ. Сякаш говореше за своя рожба, на която е отдала 
голяма част от живота си.

Някак си неусетно разговорът премина към личното и свързването със сърцето 
ґ. Защото там някъде, по пътя, потънала в динамичното ежедневие, тя губеше 
връзката с него. А сякаш и дълбоката връзка с хората, с които работеше и на които 
държеше.

Беше разбрала, че е така, по липсата на енергия и понижения си тoнус. И по това, 
че комуникацията с хората сякаш вече не течеше толкова гладко.

Припомнихме си посланието, което от известно време се върти в пространството, 
че трябва „да се изключиш” от мрежата и ежедневната лудница, за да се свържеш 
отново със себе си.

Първо, за да бъдеш пълноценен заради теб самия, а след това – и заради другите.

Беше дошло времето да намери пътя обратно към СЕБЕ си.
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Да речем, че като цяло нещата при теб в работен план са много добре. Или пък не 
толкова, но по някаква причина не предприемаш крачка в посока кариерна промяна.

Което и да важи за теб, искам да ти задам няколко въпроса:

1. Имаш ли достатъчно енергия за нещата, които искаш (и трябва) да правиш 
ежедневно? 

2. А всъщност знаеш ли кое ти носи енергия и кое ти отнема от нея?

3. Отделяш ли време само за себе си, поне веднъж седмично, за да усетиш как се 
чувстваш в кожата си, от какво имаш нужда, как си, буквално?

Трите въпроса са взаимосвързани и когато си отговориш на тях, ще имаш постоянна 
връзка със себе си и, евентуално, по-високи нива на енергия, поне през по-голямата 
част от деня. 

Отдели си поне половин час и седни с бял лист пред себе си.  Раздели го в две колони 
и опиши всичко, което ти дава енергия, и всичко, което черпи от нея. Може да са 
конкретни дейности, но може и да е начин на правене на тези дейности, поредицата, 
в които ги изпълняваш, както и начина, по който общуваш или възприемаш нещата, 
които ти се случват. Разбира се, общуването с определени хора може също да дава 
или да отнема от енергията ти.

След  това виж какво можеш да промениш в нещата, които правиш, както и в начина 
им на правене, отношението и възприемането си. Дали пък ходенето на хорово пеене 
във вторник да не стане закон божи, защото след това поне два-три дни имаш сили 
да правиш и това, което искаш, и това, което трябва? Или пък да се опиташ да се 
впрягаш по-малко на онзи колега, общуването с когото явно черпи голяма част от 
енергията ти?

Не забравяй в плана да включиш време за себе си, но не, за да довършиш изостаналите 
задачи, а за да се усетиш къде си, как се чувстваш, да се свържеш със себе си, или 
просто да се погрижиш за тялото и душата си. Може да бъдат 20-30 минути след 
ставане или преди лягане, но ги използвай наистина качествено.

И знай, че енергията и връзката с теб ще дойде СЛЕД като направиш нещо за себе 
си, не преди това. Не чакай прилив на сили, за да се задействаш. Те ще дойдат след 
като си се мобилизирала и си направила нещо енергизиращо, по твоя си начин. Както 
с всичко останало, да се обръщаш към себе си и да правиш неща, които ти носят 
енергия, е въпрос на организация и навик. Ако винаги се получаваше спонтанно, вече 
да ги беше направила, нали...

Обърни се към себе си
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 „Децата са невероятни имитатори.  
Може да не те слушат, 

но винаги те гледат.”
една баба в тролея

Трудно ни е да намерим удобен час да се чуем, защото тя много работи, а вечер е 
ангажирана със семейството си и най-вече с детето, което обича безрезервно.

Най-накрая се засичаме и успявам да я видя. Уморена е и изнервена, но решена да 
направи нещо, за да промени ситуацията, в която се намира.

Работи за трима, буквално,  а дори и когато почива официално, все се намира кой да 
я притесни. Донякъде и защото тя е поставила нещата по този начин.

По едно време опираме до това, че отдавна не е чувствала себе си като жена. Винаги 
е „колежката”, „майката”, „съпругата”, „приятелката”, „дъщерята”, „сестрата”.

Но не и просто жена.

Говорим си какво за нея означава да бъде просто жена и какво ґ носи това усещане. 
На нея и на хората около нея. Обсъждаме какво да промени, за да има и такива 
моменти.

И опираме до там, че когато тя каже ‘да’ на себе си, казва ‘не’ на някой друг. И този 
някой понякога се оказва детето ґ. Как да му каже ‘не’?

Как да му обясни, че иска да се погрижи за себе си и че иска да спортува, за да се 
чувства здрава и секси?

- Няма нужда да обясняваш. Покажи му! - казвам аз.

Наболялата тема отново е завръщането към СЕБЕ си.
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Самата аз дълго време подхранвах чувство за вина, че детето ми ще пострада от 
моите кариерни амбиции и желанието ми понякога да бъда просто жена. И затова 
потисках много от моите нужди и желания.

Един ден го попитах кого обича най-много на света и целта ми не беше да чуя: „Теб, 
мамо!” Само че точно това чух, засмях се и го попитах дали не обича себе си на 
първо място, а той ме погледна удивен и ми каза: „Мамо, защо ми е да обичам себе 
си? Нали ти ме обичаш?” Светна ми лампичката, че той правеше това, което правех 
и аз. Но това ли беше примера, който исках да му дам?

Казах си, че за да му дам пример да дава на себе си това, от което има нужда, и да 
поставя себе си на първо място, по  един приемащ, не егоистичен начин, трябва да 
направя същото за самата мен.

Започнах да спортувам, докато той е при мен, и го учех, че това е времето на мама, 
и че ґ е много важно да спортува, за да е здрава и силна. Отначало не беше доволен 
и се катереше отгоре ми, но след време започна да се включва в заниманията, а 
сега иска да ходи на йога с татко си. Защо да му казваме, че спортът е важен, 
когато можем да му го покажем?

Започнах да му разказвам, че имам нужда от време за себе си и това не означава, 
че имам нещо против него, а че искам да остана със самата мен. И той има право 
на абсолютно същото и никой няма да го кара да обяснява защо е така.

Макар и да е само на четири и половина, една вечер ми каза, че не обича да съм 
уморена и притеснена, и по-добре да отида в другата стая и да поседя там, сама със 
себе си, и да се върна усмихната и обичаща, каквато иска да ме вижда. Благодарих 
му и го направих.

Има моменти, в които е сърдит или в особено настроение и ми казва, че иска да 
остане сам и да си помисли, и че ще ме повика, когато има нужда от мен. Така и 
става…

Явно няма нужда да го уча да се свързва със себе си, достатъчно е аз самата да го 
правя.

Обърни се към себе си
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ИЗМЕНИ ФОРМУЛИРОВКАТА

„Ако искаш да си щастлив… 
бъди!“

Лев Толстой

Предстои ґ връщане на работа след 2 години майчинство и се чуди как ще успее да 
съвместява всичко.

Изглежда изтощена и леко отчаяна. Гледа надолу и мисли дълго.

Трудно ми е да достигна до нея, сякаш говори на себе си и няма нужда от никого. 
Решавам просто да бъда там и да я слушам, а когато все пак ме поглежда, кимам и 
я подканвам да продължи.

- Не ми е спокойно. - казва ми.

А аз питам как ще разбере, че е спокойна, и от какво зависи.

- Ако детето е здраво и работата върви, ще бъда спокойна.

Говорим още и ми споменава за увереността.

Ще бъде уверена, когато е достатъчно компетентна, когато ґ казват, че може и 
знае. Когато, ако, ако се случи така че, евентуално…

Прекъсвам я и питам:

- А възможно ли е да си спокойна и това да допринесе за гладката работа?  Или да 
си уверена и това да повиши твоята компетентност?

Поглежда ме, повдига вежди и казва: 

- Сигурно. Но не знам как става.
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Че не е лесно, не е, но за начало поне да обърнем ФОРМУЛИРОВКАТА.

Не съм фен на крайностите и се опитвам да търся златната среда. Не е реалистично 
да мислим, че всичко зависи от нас, както и че каквото и да става отвън, отвътре 
винаги можем да сме спокойни и усмихнати. Не е адекватно и да вярваме, обаче,  че 
това как ще протече животът ни, зависи основно от неща, които са извън нас. Защо 
тогава да полагаме усилия, да инициираме нови дейности и да мърдаме встрани от 
там, където се чувстваме уютно и спокойно, а именно – зоната ни на комфорт?

Спомням си, преди години, в края на лятото и в  края на зимата, някак в унисон с 
променящите се сезони, си правех вътрешна равносметка как върви моят живот и 
редовно поне една от житейските области понакуцваше. Аз обаче бях спокойна и си 
казвах, че това е съвсем нормално и няма как всичко да е наред. Също, казвах си, че 
ще съм напълно доволна/ щастлива/ успешна (последният да затвори вратата…), 
когато всичко се нареди по най-добрия начин във всички житейски роли, които имах.  
Разбира се, този момент никога не идваше, а аз продължавах да вярвам, че „Ще бъда 
щастлива, когато…” 

Докато един ден не се запознах с човек, на когото видимо всичко му беше наред. 
И определено ми изглеждаше и щастлив, и удовлетворен, и успешен – точно такъв, 
какъвто аз исках да бъда.

Имахме възможност да поговорим по-дълго време и започнах да го разпитвам как 
е успял да постигне тази хармония и кога точно се е случило. А той ми отвърна, 
че има смислена работа, заобиколен е от стойностни хора и се радва на прекрасно 
семейство, защото по принцип е бил щастлив и удовлетворен от онова, което е бил 
преди време и онова, което е имал, още преди да е постигнал всичко, за което го 
разпитвах. Т.е. вътрешното му състояние е довело до външните му успехи.

Осъзнавах какво ми казва и ми се искаше да го приема, но ми се струваше невъзможно 
да се постигне.

Помолих го за съвет, а той ми каза:

- Представи си, че си в цветна градина с хиляди макове. Влизаш в нея и започваш 
да се разхождаш. Оглеждаш всеки цвят и забелязваш, че някои цветя са леко 
смачкани, други - откъснати, трети - поизгорели от слънцето. Какво избираш - да 
се фокусираш върху тези, които не са идеални, или върху цялостното впечатление и 
въздействие на градината? - попита ме той и продължи - Винаги ще има моменти 
на трудност, липса на ресурси, временно заболяване, скарване, неприятен казус в 
работата и сто други по-дребни или по-големи проблеми. Можеш да се фокусираш 
върху тях и да си кажеш, че си нещастен/ недоволен/ неуспешен. Понякога това ще 
е твоето оправдание да не направиш нищо, за да промениш ситуацията. А можеш да 
се фокусираш върху това, което имаш и което си, да си благодарен, че го има и да да 
продължиш напред с твоето си темпо. Чувството на щастие е избор, не следствие. 
Лили, запомни, когато имаш вътрешния ресурс, ще намериш сили да набавиш външния.

Чух го много добре и започнах да променям формулировката на моето щастие.

Измени формулировката



www.lilliegeorgieva.com

„Фокусирай се не върху това 
да се бориш със старото, 

а да градиш новото.“
Сократ

Познавам я от много години, още когато тя беше първа година в университета, а аз 
започвах 10. клас в гимназията.

Станахме си доста близки, но след време всяка потегли в своята посока, градихме 
кариера, станахме майки, докато пътищата ни не се преплетоха отново. 

Желанието да преоткриваме себе си и да създаваме живота, за който мечтаем, ни 
събра.

Още като влезе в кафенето видях, че е разстроена. Сподели ми, че е била агресивна 
към детето си и се е държала лошо с него.

Няколко пъти повтори, че не е добра майка. Сама се грижи за него и няма кой да ґ 
помага, а тя има нужда да обърне внимание и на себе си.

Няколко пъти ми напомни колко нетърпелива и не-фокусирана върху детето е.

Помолих я да ми каже какво за нея означава добра майка.

И тя започна да ми рецитира това, което всички около нея ґ натякваха и на което 
тя явно не можеше да отговори.

Поговорихме още и тя успя да сподели нейната си дефиниция – достатъчно добра и 
насочена към детето, в унисон с това, което тя е, а не това, което тя беше чувала, 
че трябва да бъде.

Видяхме кое ґ е сила и какво тепърва иска да постигне, включително заедно с 
детето, и решихме какво може да направи още тази седмица.
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Ключово беше да обърнем формулировката, за да има желание за промяна, а не 
желание за бягство.

Ако се хващаш, че в главата ти се въртят изречения от рода на „Не съм добра…/ 
Не ме бива за…/ Трябва да бъда по-малко….” – значи всичко е наред. Всички ги имаме.

Само че тази формулировка не ни стимулира да излезем напред и да действаме, а ни 
подтиква да се свием на топка и ако може - да изчезнем.

Следващияt път, когато си кажеш: „Много съм нервна.” или „Не съм разбран колега.”, 
oбърни формулировката и кажи каква искаш да бъдеш.

Например, ако си кажеш: „Искам да съм търпелива и любезна с колегите си.”, на първо 
място напиши в няколко изречения какво за теб означава „търпелива” и „любезна”. 
Как ще разбереш, че си такава? Как ще измериш, че си достатъчно търпелива и 
любезна? Как се проявяват търпението и любезността в поведението ти? Например 
„любезна” може да значи „с усмивка отговарям на всички въпроси”  или пък  „с внимание 
изслушвам до край, когато някой говори с мен”,  или още много други поведения - за 
всеки е различно.

Опиши твоите поведения и внимавай да не говориш с глас, на който не вярваш… 
говори със своя собствен, или упражнението няма да се получи.

След това, оцени къде от 1 до 10 си по всяко поведение, спрямо твоите разбирания, 
и къде искаш да бъдеш. Ако си описала 5 поведения за „любезна”, оцени всяко от 
1 до 10. Ще видиш, че 2-3 от тях са си съвсем наред, а още по 2-3 трябва да 
поработиш. Виж къде искаш да стигнеш по тези точки, които си оценила ниско, и 
набележи стъпки, които да се изразяват в конкретни действия, за да промениш тези 
конкретни поведения.

Например, когато бях по-млада, още в учителските ми години, бях стигнала до извода, 
че искам да съм по-добър слушател. Наблюдавах се, наблюдавах и други хора и описах 
няколко поведения, които според мен описваха добрия слушател. Оцених се по всички 
тях и разбрах, че конкртено трябва да работя в две насоки - да изслушвам човека 
до край и да показвам, че съм го разбрала. Фокусирах се точно върху тях и доста 
бързо постигнах резултати.

Нали разбираш, че когато просто обобщаваш, че не те бива за нещо, е малко вероятно 
да тръгнеш да променяш каквото и да било, а когато познаваш много конкретно какво 
би искала да подобриш, и освен това знаеш, че има области, в които си достатъчно 
добра, това автоматично ще ти даде мотивация да се движиш напред.

Измени формулировката
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ЕЛА ИЗГРЕЙ

„Не ми обяснявай каква си. 
Покажи ми го.“

един бивш шеф

В началото на тази година съм на едно събитие в просторна и светла зала. Има 
поне сто души и задачата е всички да се опознаем.

Почти всеки вади визитка и, подавайки я, казва с какво се занимава. Често този, 
който взема визитката, просто я прибира и се обръща към следващия човек.

Има и случаи, в които не му е ясно какво означава титлата, с която се представя 
човекът отсреща, и иска да чуе повече (и на мен, поне тогава, не ми беше ясно какво 
точно е кондиционен треньор, нутриционист  и мърчандайзър ).

Когато аз казвам, че съм кариерен консултант, всеки втори реагира с: „Ааааа, 
помагаш на хората да си намерят работа. Е, аз не търся, благодаря.”

Тя, обаче, е различна. Пристъпва плавно и ме гледа в очите. Усмихва се широко и 
стиска ръката ми малко по-силно, отколкото съм очаквала.

Казва името си, повтаря моето, когато го чува, и ми задава въпрос. Не съм очаквала, 
но ґ отговарям. 

Задава втори и дава варианти на няколко отговора. Моята ситуация подхожда на 
един от тях.

Казва ми, че ме разбира и ще ми сподели накратко какво точно прави. Точно в три 
изречения споделя, че помага на хората да постигнат това, от което преди малко 
съм споделила, че имам нужда.

Всъщност, така и не ми става ясна нейната титла. Не ме и интересува, по-важното 
е това, че говори за решението на проблема, който имам. 

Допада ми и това, че е усмихната и уверена. Искам да чуя още.



Модул А. Яснота

www.lilliegeorgieva.com

Виждала съм стотици хора в условията на интервю за работа и съм чела още 
повече мотивационни писма и имейли, с които да ме убедят да избера точно тях. 
Повечето представяния се сливаха в ума ми, а е имало и случаи, в които най-добрите 
автобиографии са вървели с най-баналните или безлични представяния.

Тези, които се отличаваха, винаги имаха лично отношение, бяха проучили добре и 
представяха решения на проблеми, а не рецитираха опита си, за който аз така или 
иначе вече бях прочела. Освен това даваха идеи, а не търсеха отговори, описваха 
опита си чрез конкретни примери и постижения, а не излагаха в един безкраен 
списък своите лични и професионални качества.

В днешното време ежедневно сме обстрелвани от стотици предложения да отидем 
някъде, да купим нещо или да ползваме нечия услуга. Много често автоматично 
ги регистрираме и продължаваме нататък. Много подобно преживяване имат и 
специалистите по подбор, които пък са заливани от стотици автобиографии за една 
позиция и се налага да сканират едно CV или мотивационно писмо за 10-20 секунди, 
за да преценят има ли смисъл да четат нататък. А ще преценят, че има смисъл, ако 
решат, че кандидатът би им свършил работа.

Тайната съставка в успешното представяне, било то на живо или в писмен вид, е да 
бъдеш кратка, много конкретна и уверена, че имаш качествата и опита да решиш 
основния проблем, поради който отсрещната страна би искала да тe наеме или да 
ползва услугите ти. Което означава да си проучила какъв е той и да си измислила как 
да се представиш с фокус върху решението на проблема, което можеш да предложиш. 

Ако говориш за опит, нека е релевантен за решаването на такъв вид проблем, ако 
е образование – кажи как то ще допринесе за това да си от полза на човека срещу 
теб, ако е лично качество – как се проявява в твоето поведение и как ще помогне 
на човека/ работодателя отсреща да реши проблема, заради който би се възползвал 
от твоите услуги.

Когато спрях да обяснявам, че съм кариерен консултант, и започнах да казвам, че 
помагам на хората да създадат или открият онази кариера, която ще им носи 
удовлетворение и радост в унисон с тяхната личност, хората започнаха да искат 
да им разкажа повече, защото явно се разпознаваха в това описание. Изведнъж 
започнаха да ми се обаждат и клиенти, които не търсеха нова работа, а имаха 
конкретни казуси в настоящата си, които искаха да решат. Както и такива, които 
искаха да работят за вътрешното си състояние в кариерен, че и в личен план, а не 
непременно да променят външните обстоятелства…

Ела изгрей
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„Винаги съм искал да бъда някой. 
Така и не постигнах това, което исках, 

докато не реших какво точно означава някой.“
един приятел

„Искам хората да ме разпознават. Искам да ме зачитат като експерт. Искам да ме 
предпочитат пред другите.”

Това ми написа тя, когато я попитах защо се интересува от темата за личната 
марка и с каква цел иска да развива собствената си такава.

Видяхме се на живо и си поговорихме повече.

Беше студено, а тя беше с едно тънко сако, с красив грим и прическа.

Беше подготвила всичките си въпроси и беше описала визията за себе си за една 
година напред.

Искаше да влезе в корпоративния свят и да остави отпечатък.

Продължих да я питам. Кои хора конкретно иска да я разпознават? Като какъв 
експерт иска да я зачитат? Кои са другите, с които се сравнява, и с какво е 
различна? С какво иска да я асоциират – като лични и професионални качества и 
област на експертиза? И най-вече – къде се намира в момента?

Защото когато не знаем къде искаме да стигнем, всеки път води натам. 

А идеята е да вървим по своя път. Уверено.
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Ела изгрей

Всеки от нас има лична марка, но не всеки я развива осъзнато и с конкретна цел. 
А личната марка всъщност е посланието, което изпращаш на определени хора, с 
определена цел, чрез това, което си, и това, което правиш. В професионален план 
това е посланието, което изпращаш на бъдещи работодатели или клиенти с цел да 
достигнеш до тях и да изберат теб за човека, който да помогне за решаването на 
проблема, който имат.

Най-бързият начин да разбереш какво е моментното състояние на личната ти 
марка, е като попиташ хората около теб – колеги, клиенти и приятели – с какво 
те асоциират. Като качества, като област на експертиза, но и като образ или 
емоция. Ще се изненадаш колко неща ще научиш, включително и такива, които не си 
забелязвала в себе си.

Виж какво ще кажат хората и набележи какво би искала да казват. Виж кои хора 
конкретно, с какви ценности, вярвания и нужди, така че да изготвиш посланието си, за 
да говори точно на тях. Иначе ще си глас в пустиня. Виж и как да го разпространяваш, 
онлайн и офлайн, така че да достигаш до тези хора. И, не на последно място, виж 
какво да правиш всеки ден, че наистина да живееш посланието, което искаш да 
излъчваш. Както знаеш, фалшът лъсва рано или късно.

Една от думите, с които ме описаха хората от моето обкръжение, когато аз 
направих това упражнение за себе си, беше „нетрадиционна и разчупена”. Това беше 
асоциация, която исках да запазя и развия. Погледнах в себе си и видях кой е моят 
особен начин на правене на това, което правя. И започнах да го използвам, не да го 
потискам, както донякъде бях правила до тогава. Освободих се от предубежденията 
как трябва да изглеждам и започнах да градя свой собствен стил, разчупен по моя 
си начин. Показах и нетрадиционното в начина си на работа, начина на общуване, в 
методите, с които постигам резултати с хората, с които работя. Нямаше нужда да 
„смуча от пръсти”, за да пасна на определението „нетрадиционна”, а просто да се 
обърна към себе си и да видя как аз го разбирам, как се проявява у мен и как мога да 
го показвам при общуването ми и работата ми с хората, към които съм обърната.

Разбрах, че когато имам конкретна визия за себе си и много ясни начини да я предам 
на определени хора, на които бих донесла стойност, започват да идват и конкретни 
резултати.
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ПОСТИГНИ ЕФЕКТИВНОСТ

„Ефективността всъщност е 
интелигентен мързел.”

Дейвид Дънам

Тя наистина обича своята работа. И колегите. И средата си.

Щастливка е!

Но времето никога не ґ стига. За всичко, което трябва да свърши.

Още по-малко за това, което наистина би искала.

Оплела се е в ежедневните задачи и се бори като пиле в калчища.

Питам я дали приоритизира задачите си за деня, а тя започва да се смее и казва, че 
няма нужда – всички са спешни.

Питам я дали работи върху това как да оптимизира начина, по който прави нещата, 
а тя ми споделя, че няма кога.

Питам я дали другите знаят колко е натоварена, а тя казва, че не е тяхна работа 
и е длъжна да се отзове.

И така се получава един омагьосан кръг, от който няма излизане.

И, все пак, какво може да направи, за да постигне ЕФЕКТИВНОСТ поне до някаква 
степен?
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Постигни ефективност

Тук мога да говоря с часове, но ще спомена само три похвата, които са много лесни 
и прости, а увеличават ефективността в много голяма степен.

Първото нещо е да работиш в такава среда, в която да си осигуриш определен 
период от време (защото просто няма как целия…), в който никой и нищо да не 
те разсейва. Това означава да изключиш телефони, приложения за известяване при 
получаване на съобщения, и да кажеш на колегите да не те безпокоят, например 
между 16 и 17 часа. Не казвам, че е лесно, особено ако сме научили другите да сме 
на разположение 24/7, но не е и непостижимо. Когато работиш концентрирано над 
дадена задача, без прекъсвания, ще я свършиш бързо и качествено, без да раздаваш 
много от своята енергия. В тези блокове от концентрирана работа не забравяй да 
си даваш по десетина минути почивка, в които можеш да се наградиш за спазеното 
обещание пред себе си, например като влезеш да погледнеш какво се случва в 
социалните мрежи.

Вторият похват е да вършиш нещата едно по едно, а не едновременно. Всъщност 
така или иначе, почти е невъзможно да вършиш две неща едновременно, или ако е 
така, то те продължават много кратко време (да говориш по телефона, докато 
доизпращаш мейла, който си написала). Идеята е наистина да си фокусирана върху 
едно нещо, а не да имаш отворени няколко прозореца на компютъра си, да спреш на 
средата с писането на доклада, защото някой колега ти е звъннал и те е помолил 
за нещо, или да четеш статия, докато в същото време (се опитваш) да се лакираш. 
Мислиш си, че спестяваш време, но всъщност го пилееш, а по-лошото е, че пилееш 
и умствената си енергия. Защото това превключване от задача на задача отнема 
страшно много енергия. Не случайно се чувстваш като працал в края на деня…

И последно, за да си осигуриш горните две, е важно да се научиш да даваш обратна 
връзка на колегите си, когато искаш да имаш час концентрирано време, да проверяваш 
дали, когато някой ти каже, че дадена задача е спешна, тя наистина е такава или 
може да почака 30 минути, и да ги (пре)възпиташ да не очакват да откликваш на 
техните питания на секундата. За да те разберат правилно, можеш да им предложиш 
да правят същото и ти също да се съобразяваш с тях. 

Знай, че ефективността, както и неефективността, е въпрос на навик и дисциплина, 
и дори и да е трудно отначало, след време новите навици стават твоя втора 
природа.
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„Важно е не само да правиш нещата 
по правилния начин, 

а и да правиш правилните неща.”
Питър Дракър

Запознава ни обща приятелка и веднага се надушваме, като краставите магарета.

Тя е от онези хора, които веднага те предразполагат – с усмивка и топлина в 
погледа.

Наистина ґ е интересно с какво точно се занимавам.

Не говори много за себе си, но към края на вечерта се отпуска.

Оказва се, че отговаря за десет души екип и е на ръба на прегарянето.

Не може да разбере кое не прави като хората и ми споделя дълго време как протича 
денят ґ.

Но сякаш има още нещо и затова я питам: 

- А дали всъщност правиш правилните неща, за да постигнеш това, което искаш?”

Сякаш я жегвам с горещо желязо.

- Искаш да кажеш, че нямам резултати, защото не правя това, което ще доведе до 
тях?

- Или поне не достатъчно. Колко време на ден прекарваш да работиш по задачи, които 
ще ти донесат дългосрочни резултати и ще уголемят това, над което работиш? И 
колко време отдаваш на ежедневните задачи?

- Ами, бих казала, че съотношението е 20 на 80 в полза на ежедневните задачи.

- Точно това са процентите - отговарям, - само че трябва да обърнеш съотношението.
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Няма нужда да ти казвам, че когато си улисана в ежедневните задачи, от това, 
което е спешно и належащо, рядко достигаш до това, което е наистина важно. Само 
че това е омагьосан кръг, от който няма излизане, освен ако не положиш осъзнати 
усилия да го направиш.

Преди години бях на едно обучение по ефективност и водещият ни каза винаги, 
когато започваме някоя по-сериозна и времеемка задача, да се питаме:

Как това, което правя в момента, ще се отрази на цялостния ми успех? И кога ще 
бера плодовете от труда, който полагам сега?

Ако отговорът ти обикновено е, че отражението ще е краткосрочно, а резултатите 
– в близките няколко дни, значи всъщност не полагаш усилия за дългосрочния успех на 
това, което правиш. Например, ако си готвач и готвиш всяка вечер, постигаш целите 
си за деня, но ако не измисляш нови рецепти или как да оптимизираш работата с 
колегите си в кухнята, най-вероятно в далечен план ще постигаш точно това, което 
и сега, а може и по-малко, ако на хората им поомръзне това, което предлагаш.

Ако разделиш задачите, които извършваш ежедневно, на такива, които имат директен, 
но краткосрочен резултат (тип С), не много бърз, средносрочен резултат (тип Б) 
и дългосрочен резултат, който ще се отрази до голяма степен на развитието на 
работата, която изпълняваш, или дейността, която развиваш (тип А), важно е всеки 
ден освен по задачи тип Б и С, да работиш и по такива тип А. Всъщност в идеалния 
случай половината от времето си би трябвало да отделяш точно за тях, особено 
ако има на кого да разчиташ, за да свърши другите. Много често по-времеемките, 
не толкова приятни задачи, са именно от тип А – там, където трябва да мислиш, 
да четеш, да се съветваш, да вземаш решения, и не случайно отвътре ти идва да ги 
отлагаш, особено, когато си затрупана от спешни задачи тип С.

Само че не работиш ли над развитието на това, което правиш, не само по изпълнението 
на ежедневните задачи, ще си останеш точно там, където си, а с времето дори ще 
тръгнеш в обратна посока.

Постигни ефективност



www.lilliegeorgieva.com

ВЯРВАЙ (СИ)

„Ти си точно това, в което вярваш. 
Нито повече, нито по-малко.“

Опра Уинфри

Когато разбирам с какво се занимава, ахвам от удивление. Владее 5 езика и има 
прекрасно образование, но е избрала това...

Защото ще натрупа международния опит, който ґ трябва, и средствата, които ще 
ґ осигурят сигурност и спокойствие, докато създаде работата, за която мечтае.

Тя има и цел, и срок, само че до тогава има време...

Най-неприятното е, че човекът, на когото е пряко подчинена, се държи снизходително 
и неуважително към нея. И тя (почти) го е приела. Но ґ е трудно в такава обстановка.

Питам я каква може да е причината и тя ми казва, че повечето хора са там, защото 
това е най-доброто, което всъщност могат да работят.

Питам я дали тя има избор и отговорът е: 

- Да. Аз знам, че мога повече… или поне имам потенциала да постигна повече. 
Някога…

- Значи напълно вярваш в себе си и в това, което можеш? - продължавам аз.

- Разбира се! Или поне през по-голямата част от времето… - едва ли не ядосано 
възкликва тя.

- Значи си направила осъзнат избор и не си там по принуда?

- Да, да... - замислено потвърждава тя.

- А на него как му показваш, че вярваш в себе си и че си там, защото така си 
избрала? Как да ти повярва той, ако не изглежда, че ти самата си вярваш? И дали 
самият той е тук, защото има избор, или е решил, че така се налага, и поведението 
му е начинът да го покаже?
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Има хора около мен, които се оплакват, че не се държат добре с тях, че не зачитат 
достатъчно труда им, че не се съобразяват с мнението им. Разбирам ги и им 
съчувствам, и на мен ми се е случвало, нееднократно. И винаги съм се чудила дали 
е защото тогава съм била много млада, дали защото не съм била достатъчно 
компетентна, дали защото е имало нещо в „телевизора” на отсрещния, не в моя. 

Докато не се запознах с една дама, която, макар и доста по-зряла и опитна от 
мен, се държеше изключително зачитащо и внимателно. Сближихме се и ґ споделих, 
че ми е направило впечатление, че тя е по-различна, а тя ме попита на свой ред 
дали пък аз не съм се променила. Зачудих се какво има предвид, а тя ми сподели, 
че отношението на другите към нас е като отражение на начина, по който ние се 
отнасяме към себе си. Може би едно време аз самата съм вярвала, че няма как да 
съм компетентна като съм млада, и да съм го излъчвала и към другите.

И ми каза, че най-вероятно в момента привличам зачитане и уважение, защото аз 
самата се зачитам и уважавам, или пък хората ме смятат за компетентна, защото 
аз самата вярвам, че съм такава. Разбира се, винаги ще се намери някой, който да не 
се държи така, но като цяло човек получава точно това, което вярва, че е. Защото, 
дори и да има друго, той просто няма очите да го види, камо ли пък хората, с които 
общува.

Когато си отпочинала и не бързаш за никъде, седни и напиши колкото се можеш 
повече убеждения, които имаш за себе си (вярвания от рода на „Аз съм/ не съм…”; 
„Аз мога/ не мога…”; „Аз вярвам че,...”; „Аз заслужавам/ не заслужавам...”; „От мен 
зависи/ не зависи да…”). Виж кои са тези, които те дърпат напред, и кои те спират и 
те дърпат назад. Възможно е да съдържат доза истина, но самата им формулировка 
да не те стимулира да промениш нещата. Сравни „Аз не мога да работя с хора” с „Аз 
давам най-доброто от себе си в работата с хората и вярвам, че мога да бъда още 
по-добра”. И също, виж дали това, което излиза като убеждение за самата теб, го 
виждаш и в отношението на другите.

Както знаеш, промяната започва от вътре навън, и ако искаш да привличаш зачитане, 
любов, приемане и уважение от колеги, работодатели и дори от хората от най-
близкото ти обкръжение, първо ги дай сама на себе си. 

Вярвай (си)
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„Повярвай, за да го видиш.”
Д-р Уейн Дайър

Очите ґ греят, когато говори за своята мечта.

Думите се изливат от устата и цялото ґ тяло и описват живи картини.

Пренася ме, сякаш съм там, на поляната, сред хората, и всички заедно сме едно цяло.

Само дето не вярва, че то може да стане.

Няма как, не и със средствата, с които разполага, не и тук, не и сега...

Питам я, ако всичко, което ґ трябваше, беше налично, дали пак нямаше да ґ се вярва.

- Е, тогава щеше да е друго. Тогава, като виждам всичко пред мен, ще знам, че ще 
се получи. Ама не мисля, че е възможно. Затова съм се отказала от идеята... почти.

Аз обаче не се отказвам:

- А хората, които постигат световни рекорди? И тези, които откриват нови 
машини или патентоват нови начини за правене на нещата? Кажи ми за тях, как 
успяват? Никой не го е правил преди тях, нямат почти нищо налично, и въпреки това, 
действат...

- И аз им се чудя - поглежда ме тя.

- Ами че то е в главите им. И тази вяра им дава сили да намерят всичко, което им 
е необходимо, за да го постигнат и навън, да не се откажат, да продължат напред.
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По закона на Мърфи често, когато имаме брилянтна идея (и да, тук говоря наистина 
само за добрите идеи!), нямаме средствата, времето или пълната информация, за да 
я реализираме. И тогава можем да изберем да си кажем, че няма как да стане, или да 
повярваме, че има начин. 

Ако избереш първото, попитай се: „Какво получавам, когато се откажа от своята 
идея?” Ще ти дам няколко варианта: илюзорно спокойствие, сигурността, на която 
си свикнала, оправдание да продължиш да живееш точно така, както и до сега… Ти 
продължи списъка с твоите причини. 

Избереш ли обаче да (си) повярваш, дори и все още да нямаш конкретен план как да 
се случи, можеш да я разкажеш на хората около теб, да ги заразиш с енергията си, 
да им споделиш как би я развила... и да запалиш още един поглед. Или още десет. Или 
колкото си искаш. И тогава всеки един от тези хора ще помогне с каквото може, 
и ще си една стъпка по-близо до това да я случиш. Само да вярваш, че има начин. 
Да държиш вярата в сърцето си, като нещо най-скъпо и неприкосновено, дори и да 
нямаш бетонна стена, която я подпира отзад.

Защото вярата, както всичко друго, е въпрос на избор... и въпрос на навик. Възпитава 
се, гради се и колкото повече е с теб, толкова повече не искаш да се откажеш от 
нея. А тръгнеш ли да го правиш, ако си я предал на много други, те ще застанат зад 
теб, ще бъдат гърба, от който имаш нужда, и ще продължиш натам и заради тях.

Когато оформих в главата си идеята за това, което правя в момента, говорих с 
няколко души - не за да проверя дали изобщо може да стане, а по-скоро за да ми 
помогнат в частта „как”. С един обсъдих визията за сайта ми и почерпих ценни 
идеи. С друг говорих за моето послание и как точно да го предам. С трети разгледах 
начините, по които мисля да достигам до хората, и направихме план за действие. 
Няколко души ме поканиха на обучения, които прецениха, че ще ми бъдат от полза, 
като гост, защото видяха, че това, в което вярвам, е ценно, и защото и те повярваха 
в него. Близки и далечни хора искаха да ми помогнат. Всички - обединени от вярата, 
разгоряла се като огън от една единствена искра. 

А коя е твоята искра? ‘Хвани’ я и виж дали разпалва достатъчно голям огън в теб. 
А доколко ти си подходяща за това, да я запалиш и в другите? И да я случиш, като 
използваш най-добрите си вътрешни и най-подходящите външни ресурси. И, не на 
последно място, доколко ще донесе стойност на хората около теб? Ако ‘искрата’ 
си струва и ти си подходящият човек, за да я разпалва, ще намериш начин, и много 
помощници, че да я превърнеш в огън. Обещавам!



ЗА АВТОРА

Лили знае, че е тук с определена цел. Сама си я 
е формулирала: да бъде тази, която е. Колкото и 
трудно да е понякога. И да помага на дамите (и 
господата ) да бъдат себе си в професионалния 
живот, ръка за ръка с личния.

Още на 19 Лили Георгиева става учител по английски, 
а когато на 25 осъзнава, че иска да е от полза на 
хората в по-широк план, скача в управлението на 
човешките ресурси. С годините продължава да 
обучава и да говори пред хора, усъвършенства и 

уменията си да слуша и да задава въпроси, и то такива, че да достигнат до най-
добрите отговори за всеки.

Освен филолог и магистър по управление на човешките ресурси, Лили е и кариерен 
консултант (GCDF) и експерт по личен брандинг, НЛП практик, обучител и лектор, 
писател и мечтател, майка и партньор. Работила е в международен концерн, лидер 
в индустриалната автоматизация, както и в българска компания, №1 в света в 
бранша си, като експерт по подбор, обучение и развитие на хора.

От началото на 2015 година Лили развива собствен бизнес – помага на непримиримите 
хора да открият, създадат или развият тази работа, която ще им носи радост и 
удовлетворение, и то в хармония с това, което те са, и това, което е важно за тях. 
Без значение дали в настоящата или нова компания, на настоящата или нова позиция, 
в настоящата или нова професия, на свободна заетост или като собствен бизнес. 
Подпомага клиентите си освен да намерят или начертаят своя път, да си поставят 
цел и да бъдат в състояние да действат, както и да развият личния си бранд, така 
че да достигнат до най-добрите за тях работодатели, клиенти или последователи.

Повече за Лили и това, което прави,  както и още статии на теми от кариерното 
и личностното развитие, можеш да намериш на сайта ґ: www.lilliegeorgieva.com, 
а полезна информация и още лични истории - на страницата ґ във Фейсбук: 
https://www.facebook.com/lilliegeorgieva.

А ако искаш Лили да ти помогне да намериш или създадеш работата, която ще 
обичаш, да постигнеш по-голяма удовлетвореност или ефективност на настоящата, 
да разрешиш конкретен наболял работен казус, да достигнеш до най-добрите за теб 
клиенти или работодатели като развиеш личния си бранд, или да повишиш своите 
увереност, организираност и целеустременост, опиши с няколко изречения твоя 
казус и ґ го изпрати на lillie@lilliegeorgieva.com. Ще ти отговори по най-бързия начин.

www.lilliegeorgieva.com

http://www.lilliegeorgieva.com
https://www.facebook.com/lilliegeorgieva
mailto:lillie%40lilliegeorgieva.com?subject=Feedback%20from%20the%20book


Това бяха много емоционални страници за мен!

Докато разказвах всяка една история, я изживявах отново, с цялата палитра от 
емоции… и се постарах да подбера най-доброто, което съм натрупала като познания 
и опит, за да допринеса, поне малко, за това да имаш по-удовлетворяваща и щастлива 
кариера, и то в унисон с твоята личност! 

Благодаря ти, че беше с мен и че преживяхме заедно всеки един ред.

Пожелавам ти да не се примиряваш с това, че работата е просто задължение, което 
трябва да изпълняваме от 9 до 6, и да продължаваш да търсиш, създаваш и развиваш 
себе си, на първо място, и на второ, онази работа, която можеш да наречеш част 
от своето призвание.

Благодаря на стотиците жени, с които съм работила и работя, за доверието, за 
вдъхновението и за откритостта. Вие ми показвате, че има смисъл да правя това, 
което правя!

Благодаря на мъжа ми за това, че е неотменно до мен, във всичко с което решавам 
да се захвана, и на детето ми, че ме научи на част от прозренията, които споделям 
с вас.

Благодаря на любимият ми фотограф Павел Стефанов за личните снимки в 
книгата и на сайта ми. Още прекрасни снимки от него можете да намерите на 
www.pavcho.com.

Благодаря на Лора Шумкова за това, че беше до мен и ми помогна за това 
текстът да бъде граматически и пунктуационно издържан. Иначе, Лора е 
най-известният диджей по Кизомба в България и можете да я намерите на 
https://soundcloud.com/djkizombie.

Благодаря на търпеливата Емилия Павлова за графичния дизайн на книгата и за 
дизайна на всички мои материали - без нея нямаше да съм толкова цветна! В момента 
страстта й, освен графичния дизайн, е и програмирането, и можете да се свържете 
с нея на emilia.pavlova@gmail.com.

Всички права запазени. Не се разрешава възпроизвеждане на книгата или части от нея в печатна, 
електронна или друга форма, освен кратки цитати, и то с изричното позоваване на източника.

Lillie Georgieva


