
„15-те безценни закона 
за израстването“ на 
Джон Максуел 



Закон за целеустремеността 
Израстването не става от само себе си. Животът заседава. 
Вие присъствате ли? 
„Имате ли план за личностното си израстване?“ Кърт 
Кампмайер, човекът, задал въпроса, чакаше търпеливо 
отговора ми. Този въпрос щеше да промени живота ми. 
Стараех се да намеря отговори. Изброих постиженията си 
през последните три години. Разказах колко много съм 
работил. Очертах целите си. Обясних какво правя, за да 
достигна до повече хора. Всичките ми отговори почиваха 
върху една или друга активност, а не върху 
усъвършенстването. Най-накрая бях принуден да го 
призная. Нямах план за усъвършенстване. 
Това беше нещо, за което никога досега не се бях замислял и 
което разкриваше значителен недостатък в подхода ми към 
работата и успеха. В началото на кариерата намерението ми 
бе да работя, да постигна целите си и да успея. Имах 
стратегия: упорит труд. Надявах се по този начин да стигна 
там, където исках. Но упоритият труд не гарантира успех. А 
надеждата не е стратегия. 
Как да ставате по-добри в това, което правите? Как да 
подобрявате взаимоотношенията си? Как да постигате по-
голяма дълбочина и мъдрост като човек? Как да достигнете 
прозрение? Как да преодолявате препятствия? Да работите 
по-усилено? Да работите повече? Да чакате нещата да се 
подобряват? 
Този разговор проведохме на обяд в един ресторант от 
веригата „Холидей Ин“ през 1972 година. Точно по онова 
време ми бе дадена възможността да вървя напред в 
кариерата си. Беше ми предложена най-добрата църква в 
моята деноминация. Все едно да ви предложат лидерска 
позиция на едно от най-хубавите места във вашата 



компания. Това беше нещо подобно за мен. Проблемът 
беше, че бях на двайсет и четири години, намирах се в 
трудна ситуация и знаех, че ако не се издигна до нивото на 
случващото се, ще се проваля зрелищно. 
Кърт беше продавач на комплект за самоусъвършенстване – 
едногодишен план, предназначен да помогне на човек да 
расте. Той ми подаде брошурата под масата. Струваше 799 
долара, което по онова време се равняваше на почти 
едномесечната ми заплата. 
Умът ми препускаше, докато карах към къщи. Бях вярвал, че 
успехът идва при всеки, който се посвети на кариерата си. 
Кърт ми помогна да осъзная, че ключът е личностното 
израстване. Разбрах, че ако се фокусираш върху целите си, 
може да ги достигнеш… но това не гарантира растежа. Ако се 
фокусираш върху растежа, ще растеш и винаги ще достигаш 
целите. 
Докато шофирах, ми дойде наум един цитат от „Мислещият 
човек“ на Джеймс Алън. Бях я прочел за първи път в седми 
клас и след това я бях препрочитал още десетина пъти. Алън 
пишеше: „Хората се стремят да подобрят обстоятелствата в 
своя живот, но не и самите себе си; затова остават 
обвързани.“ Не можах да си позволя това, което предлагаше 
Кърт. Но в сърцето си знаех, че той беше открил ключа за 
посрещането на следващото ми лидерско 
предизвикателство и изкачването на по-високо ниво в 
кариерата ми. Виждах бездната между мястото, където се 
намирах сега, и където исках да бъда… където беше 
необходимо да бъда! Това беше бездната в израстването и 
трябваше да разбера как да я прекося. 

Капаните на бездната в 
израстването 



Ако имате мечти, цели или стремежи, трябва да растете, за 
да ги осъществите. Но ако приличате на мен, какъвто бях 
тогава – и каквито са повечето хора, – имате едно или 
повече погрешни вярвания, създаващи бездна, която ви 
отдалечава от израстването и достигането на вашия 
потенциал. Вгледайте се в следващите осем погрешни 
схващания във връзка с израстването, които може би ви 
дърпат назад и не ви позволяват да бъдете толкова 
целеустремени, колкото е необходимо. 
1. Бездната на допускането – „Допускането, че ще раста 
автоматично“ 
В детството тялото ни расте автоматично. Минава година и 
ставаме по-високи, по-силни, по-способни да правим нови 
неща и да се справяме с нови предизвикателства. Много 
хора пренасят в зрелостта си подсъзнателното вярване, че 
менталното, духовното и емоционалното израстване 
следват подобен модел. Времето си върви и ние просто 
ставаме по-добри. Ние сме като Чарли Браун в комиксите 
„Пийнътс“ на Чарлз Шулц, който казва: „Мисля, че открих 
тайната на живота – просто се мотаеш, докато свикнеш с 
него“. Проблемът е, че не се усъвършенстваме, когато 
„просто“ живеем. Трябва да се стремим към това 
съзнателно. 
Музикантът Брус Спрингстийн отбелязва: 
„Идва момент, когато трябва да престанеш да чакаш човека, 
който искаш да станеш, и да започнеш да бъдеш човека, 
който искаш да бъдеш.“ Никой не се усъвършенства по 
някакво случайно стечение на обстоятелствата. 
Личностното израстване не се случва от само себе си. И щом 
приключите формалното си обучение, трябва да поемете 
пълен контрол върху процеса си на израстване, защото 
никой друг няма да го направи вместо вас. 



Както е отбелязал Мишел дьо Монтен, “никой не е 
благоприятен за онзи, който не се стреми към никакво 
пристанище.“ Ако искате животът ви да се подобри, трябва 
вие самите да станете по-добри. Трябва да превърнете това 
в конкретна цел. 



Можете да усвоите 
практическите инструменти на 
лидерството 
Много са книгите за лидерството, наредени в хорските 
библиотеки. Защо да четете и тази ли? Защото тя работи. 
Петте нива са използвани за обучаване на лидери в 
компании от Топ 10 на „Форчън“. Методът се използва, за да 
помага на организации с нестопанска цел как да ръководят 
доброволци. И е преподаван в повече от сто и двадесет 
страни по света. 
Всеки път, когато говоря за него, хората задават въпроси и 
споделят наблюденията си. Това допринесе за по-
нататъшното развитие и задълбочаване на Петте нива на 
лидерството. Концепцията е изпробвана и се е доказала. Но 
тя има още няколко ползи. 

5-те нива на лидерството 
Как хората да добият ясна представа какво е лидерство? 
За онези, които нямат дарба в тази сфера, то може да бъде 
загадка. За тях предвождането на хора е като ходене в тъмен 
коридор. Те имат представа къде искат да отидат, но не 
виждат нищо пред себе си и нямат представа къде може да 
има ппоблеми и капани. 
За мнозина от академичния свят лидерството е теоретично 
управление, уравнение, чиито неизвестни си заслужава да 
бъдат търсени, изследвани и да стават обект на яростни 
дебати. 
Затова пък петте нива на лидерство са ясни и прости, така 
че всеки може да ги научи. 



5-те нива на лидерство 
определят думата лидерство 
като глагол, а не като 
съществително име 
Лидерството е процес, а не позиция. Имаше време, когато 
термините лидерство и мениджмънт бяха взаимно 
заменяеми. Мисля, че сега вече повечето хора осъзнават 
значителната разлика между тях. За мениджмънта е най-
добре, когато нещата си остават същите. 
Лидерството борави с хората и тяхната динамика, която 
постоянно се променя. Тя никога не е статична. 
Предизвикателството на лидерството е да поражда промяна 
и да улеснява израстването. За това е необходимо 
движение, което както след малко ще видите, е вътрешно 
присъщо на движението нагоре по нивата на лидерството. 

5-те нива на лидерство 
разбиват лидерството на 
разбираеми стъпки 
Темата на за лидерството може да бъде силно объркваща. 
Къде започва лидерството? Какво би следвало първо да 
направим? Какви процеси да използваме? Как можем да 
придобием влияние над другите? Как можем да създадем 
продуктивен екип? Как да помагаме на колегите на свой ред 
също да станат лидери? Петте нива на лидерство дават 
отговори на тези въпроси с помощта на разбираеми стъпки. 



5-те нива на лидерството дават 
ясен план за развитие на 
лидерски умения 
Твърде често, когато става дума за лидерство, хората си 
представят път към кариерата, но всъщност би трябвало да 
мислят за развитието на личните си лидерски умения. 
Истинското лидерство не е равнозначно на личен напредък. 
То води до напредък на целия ни екип. Петте нива на 
лидерство дават ясни стъпки за израстване в лидерство. 
Водете хората добре и помагайте на леновете на екипа да 
станат ефективни лидери и тогава ще имате гарантиран 
успешен напредък в кариерата. 

5-те нива на лидерство 
провеждат лидерски практики, 
принципи и ценности 
При разработването на петте нива замислях всяко ниво като 
практика, която може да се използва, за да бъдем по-
ефективни лидери. Но постепенно, преодолявайки и 
използвайки нивата, осъзнах, че те всъщност бяха 
принципи. 
Ето каква е разликата: „практика“ е действие, което може да 
работи в една, но не непременно и в друга ситуация. 
„Принцип“ е външна истина, която е надеждна както 
надежден е всеки физически закон. Така например, когато 
Соломон казва: „Кротък отговор гняв отвръща, а обидна 
дума ярост възбужда“, то всъщност Соломон изрича един 
универсален и безвременен принцип. 



Принципите са важни, защото функционират като пътна 
карта, позволяваща за вземане на мъдри решения. Ако ги 
възприемаме и превърнем във вътрешно присъщи на 
съществото ни, то тогава принципите стават част от нашите 
ценности. Петте нива влияят на живота ми като лидер всеки 
ден.


