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Предговор

Ви благодарам затоа што ја избравте оваа книга. Јас 
се надевам дека овие идеи ќе ви помогнат толку мно-
гу, како што ми помогнаа мене и на илјадници други. 
Всушност, јас се надевам дека оваа книга засекогаш ќе 
ви го промени животот.

Никогаш не постои доволно време за да сторите сè 
што треба да сторите. Вие сте буквално пренатрупа ни 
со работа и со лични одговорности, проекти, купови 
ма газини кои треба да ги прелистате, и пластови книги 
кои планирате да ги прочитате во деновите што доаѓаат 
- веднаш штом ќе фатите чекор.

Но, факт е дека вие никогаш нема да фатите чекор. 
Вие никогаш нема да ги завршите вашите задачи. Ни-
когаш нема да појдете доволно напред, за да бидете во 
можност да се зафатите со сите тие книги, магазини, и 
активности во слободното време за кои сонувате.

И, заборавете дека вие ќе ги решите вашите проблеми 
со менаџментот на времето, ако станете попродуктивни. 
Без оглед колку многу техники за лична продуктивност 
ќе научите, секогаш ќе треба да сторите повеќе одошто 
било кога можете да сторите во времето кое ви е достап-
но, без оглед колкаво е тоа.

Вие можете да воспоставите контрола врз вашето 
време и животот само ако го промените начинот на 
којшто размислувате, работите, и се справувате со 
бес крајната река од одговорности кои секојдневно ве 
преплавуваат. Вие можете да воспоставите контрола врз 
вашите задачи и активности, само до степенот во којшто 
ќе прекинете да правите некои работи и ќе започнете да 
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издвојувате повеќе време за неколкуте активности кои 
навистина можат да внесат разлика во вашиот живот.

Повеќе од триесет години го, проучувам менаџмен   тот 
со времето. Се задлабочив во делата на Питер Дракер, 
Алек Макензи, Алан Лејкин, Стивен Коуви, и на многу, 
многу други. Прочитав стотици книги и илјадници на-
пи си во врска со личната ефикасност и ефективност. 
Резултатот е оваа книга.

Секојпат кога наидував на добра идеја, ја испробував 
во мојата работа и во приватниот живот. Ако функциони-
раше добро, ја користев во моите говори и семинари и 
им ја кажував на други.

Галилео еднаш напиша: „Човекот на ништо не можете 
да го научите; само можете да му помогнете да го открие 
тоа внатре во себе.“

Во зависност од вашето ниво на знаење и искуство, 
овие идеи можеби ќе ви звучат познато. Оваа книга 
ќе ги постави на повисоко ниво на свесност. Кога вие 
пос тојано и постојано ќе ги учите и применувате овие 
методи и техники, сè додека тие не ви станат навика, 
вие на многу позитивен начин ќе го измените текот на 
вашиот живот.

Моќта на пишаните цели

Дозволете ми да ви кажам нешто за мене и за на-
станокот на оваа книга. Во животот, освен со љубопитниот 
ум, започнав со неколку предности. На училиште не ми 
одеше и го напуштив, без да добијам диплома. Неколку 
години работев физички работи. Се чинеше дека мојата 
иднина не е ветувачка.

Како млад човек, добив работа на товарен брод и 
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заминав да го видам светот. Осум години патував и рабо-
тев, а потоа уште повеќе патував, најнакрај посетувајќи 
пове ќе од осумдесет земји на пет континенти.

Кога повеќе не можев да најдам физичка работа, 
вле тав во продажбата, тропајќи на врати, работејќи 
на процент. Јас мака мачев од продажба до продажба, 
сè додека не започнав да гледам околу мене и да си го 
поставувам прашањето: „Зошто другите луѓе работат 
подобро од мене?“

Тогаш сторив нешто што ми го промени животот. 
Почнав да ги прашувам успешните луѓе што прават за да 
бидат попродуктивни и да заработуваат повеќе пари од 
мене. А тие ми кажаа. Го сторив тоа што ме советуваа да 
го сторам, и моите продажби се зголемија. На крај, ста-
нав толку успешен така што ме унапредија во менаџер за 
продажба. Прашував успешни менаџери што прават за 
да постигнат такви одлични резултати, а кога ми кажаа, 
истото го сторив и јас. За многу кратко време, започнав 
да ги остварувам истите резултати како и тие.

Овој процес на учење и на применување на научено-
то ми го измени животот. Сè уште сум зачуден колку тоа 
е едноставно и очигледно. Едноставно, дознајте што 
пра  ват други успешни луѓе и правете ги истите работи, 
сè додека не постигнете исти резултати. Учете од екс-
пертите. Ау! Каква идеја.

Успехот е предвидлив

Едноставно кажано, некои луѓе работат подобро 
од дру ги луѓе бидејќи различно ги работат нештата и 
правилно ги прават правилните работи. Посебните, 
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успешните, среќните, напредните луѓе, го употребуваат 
своето време далеку, далеку подобро од просечната 
личност.

Доаѓајќи од неуспешно семејство, кај мене се развија 
длабоки чувства на инфериорност и неадекватност. Јас 
паднав во умствена замка и претпоставував дека луѓето 
кои работеа подобро од мене всушност се подобри од 
мене. Меѓутоа, научив дека ова не е секогаш вистина. 
Тие само различно ги правеа работите. А тоа што тие 
научиле да го прават, во разумни граници, можев да го 
научам и јас.

Ова за мене беше откровение. Ова откритие ме зачу-
ди и ме возбуди. Сè уште сум зачуден и возбуден. Сфатив 
дека можев да го изменам мојот живот и да ја постигнам 
речиси секоја цел која ќе си ја поставев, ако едноставно 
дознаам што другите прават во таа област и потоа да го 
сторам тоа, сè додека не ги остварам истите резултати 
што и тие ги остваруваа.

За помалку од една година откако почнав во продаж-
бата, јас бев врвен продавач. Една година подоцна бев 
уна пре ден во менаџер. Во рок од три години, станав 
потпрет седател задолжен за 95 продавачи во шест земји. 
Имав 25 години.

Со текот на годините, работев на 22 различни работ-
ни места; основав и изградив неколку компании; добив 
диплома по бизнис од познат универзитет; научив да 
зборувам на Француски, Германски и Шпански; и бев 
говорник, обучувач и консултант за повеќе од 1.000 
компании. Во моментов, секоја година држам говори 
и семинари пред повеќе од 250.000 луѓе, со публика 
голема и до 20.000 луѓе.
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Едноставна вистина

Низ мојата кариера, откривав и повторно откривав 
една едноставна вистина. Способноста за целосно кон-
центрирање кон вашата најважна задача - да ја работите 
добро и целосно да ја завршите - е клучот за извонреден 
успех, постигнување, почит, статус и среќа во животот. 
Овој клучен увид е срцето и душата на оваа книга.

Оваа книга е напишана за да ви покаже како побрзо 
да напредувате во вашата кариера и истовремено да го 
збогатите приватниот живот. Овие страници содржат 
21 најмоќни принципи кои било кога сум ги открил, 
принципи за лична ефективност.

Овие методи, техники и стратегии се практични, 
докажа ни и делуваат бргу. Во интерес на времето, 
јас нема да се задржувам на разните психолошки или 
емо ционални објаснувања за одолговлекувањето или 
за слабиот ме наџ  мент со времето. Тука нема долги 
оддалечувања кон теоријата или истражувањето. Тоа 
што ќе го научите се специфични дејствија кои можете 
да ги употребите веднаш, за да остварите подобри, 
побрзи резултати во вашата работа и за да ја зголемите 
вашата среќа.

Секоја идеја од оваа книга е фокусирана на зголему-
вање на вашите сеопфатни нивоа на продуктивноста, 
учино кот и на резултатите, и има за цел да ве направи 
повеќе ценети во било што кое го правите. Многу од 
овие идеи може да ги употребите и во вашиот приватен 
живот.

Сите овие 21 методи и техники се дополнуваат едни 
со други. Сите се неопходни. Една стратегија можеби 
ќе биде ефективна во една ситуација, а друга може да 
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се примени на друга задача. Сите заедно, овие 21 идеја 
претставуваат „шведска маса“ од техники за лична ефек-
тивност, коишто можете да ги употребувате во било кое 
време, по било кој редослед кој ви е соодветен во даден 
момент.

Дејствувањето е клучот за успехот. Овие принципи 
ќе функционираат за да ви донесат брзи, предвидливи 
по доб рувања во учинокот и во резултатите. Колку побр-
зо ќе ги научите и ќе ги применувате, толку побрзо ќе 
напредувате во вашата кариера - гарантирано!

Нема да има граници на тоа што можете да го ос-
тварите, кога ќе научите како да ја Изедете Жабата!

Брајан Трејси
Solana Beach, California

Октомври 2006.
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Вовед: Изедете ја жабата

Ова е прекрасно време за живеење. Никогаш немало 
повеќе можности за постигнување на вашите цели, от-
колку што има денес. Речиси како никогаш претходно 
во човечката историја, вие навистина сте преплавени од 
можности. Всушност, постојат толку многу добри работи 
кои можете да ги направите, што вашата способност да 
изберете некоја од нив, може да е суштински фактор за 
тоа што го постигнувате во животот.

Ако сте како повеќето денешни луѓе, преокупирани 
сте со премногу работи кои треба да ги направите и 
имате премалку време. Додека се борите за да фатите 
чекор, нови задачи и одговорности едноставно се тр-
калаат кон вас, како брановите од океанот. Поради ова, 
никогаш нема да бидете способни да сторите сè што 
треба да сторите. Никогаш нема да фатите чекор. Вие 
секогаш ќе заостанувате зад некои од вашите задачи и 
одговорности, а веројатно и зад многу од нив.

Потребата за селективност

Поради оваа причина, а можеби и повеќе од било 
кога порано, вашата способност да ја издвоите вашата 
нај важна задача во моментот, а потоа да почнете со 
задачата и да ја завршите и брзо, и добро, веројатно 
ќе има поголемо влијание врз вашиот успех одошто 
било кој друг квалитет или вештина кои можете да ги 
развиете.

Просечна личност која има навика да си поставува 
јасни приоритети и бргу да ги завршува важните задачи, 
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ќе оди далеку понапред од некој гениј кој многу зборува 
и прави прекрасни планови, но сработува многу малку.

Вистината за жабите

Марк Твен еднаш има кажано: ако првата работа која 
ја правите секое утро е да изедете жива жаба, можете 
да го минете денот задоволни од сознанието дека тоа 
веројатно е најлошата работа која ќе ви се случи во текот 
на целиот ден.

Вашата „жаба“ е вашата најголема, најзначајна задача, 
задачата која најверојатно ќе ја одолговлекувате, ако не 
сторите нешто во врска со тоа. Тоа исто така е задачата 
која може да има најголемо позитивно влијание врз ва-
шиот живот и врз резултатите во дадениот момент.

Првото правило за јадењето жаби е ова: Ако 
морате да изедете две жаби, најпрво изедете ја 

погрдата.

Ова е уште еден начин да се каже дека, ако пред 
себе има те две значајни задачи, најпрво започнете со 
најголемата, најтешката и најзначајната задача. Натерај-
те се себеси да почнете веднаш и да бидете истрајни сè 
додека задачата не е завршена, пред да преминете на 
било што друго.

Размислувајте за ова како за тест. Однесувајте се кон 
него како кон личен предизвик. Одолејте му на иску-
шението да започнете со полесната задача. Постојано 
потсетувајте се дека една од најважните одлуки кои ги 
носите секој ден е: што вие ќе сторите веднаш, а што 
подоцна, ако воопшто го сторите.
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Второто правило за јадењето жаби е ова: Ако 
морате да изедете жива жаба, не се исплати да 

седите и да ја гледате долго време.

Клучот за постигнување високи нивоа на учинокот и 
на продуктивноста е да развиете доживотна навика се-
кое утро прво да се зафаќате со вашата главна задача. 
Мора да ја развиете рутината да ја „јадете вашата жаба“ 
пред да сторите било што друго и без да размислувате 
премногу околу тоа.

Дејствувајте веднаш

Во постојани проучувања изведени врз мажи и жени 
кои заработуваат повеќе, и коишто побргу добиваат 
унап редување, квалитетот на „ориентираност кон деј-
ствување“ се истакнува како најмногу забележително 
и најдоследно однесување кое тие го покажуваат во сè 
што прават. Успешните, ефективни луѓе се оние коишто 
директно се впуштаат во своите главни задачи, а потоа 
се тераат себеси да работат постојано и концентрирано, 
сè додека тие задачи не се остварени.

Во нашиот свет, а посебно во светот на бизни-
сот, вие сте платени и унапредувани за да остварувате 
спе  цифични, мерливи резултати. Вие сте платени за 
да дадете вреден придонес, а особено да го дадете 
најважниот придонес кој се очекува од вас.

„Неуспехот при извршувањето“ е еден од најголемите 
проблеми во организациите на денешнината. Многу-
мина луѓе го мешаат дејствувањето со остварувањето. 
Тие постојано зборуваат, одржуваат бескрајни состаноци 
и прават прекрасни планови, но при конечната анализа, 
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никој не ја извршува работата и не ги остварува бараните 
резултати.

Создадете ги навиките за успешност

Вашиот успех во животот и во работата ќе биде 
одреден од видовите на навики кои ќе ги развиете 
со текот на времето. Навиката за поставувањето на 
приоритети, за премостувањето на одолговлекувањето 
и за зафаќањето со вашата најважна задача, е умствена 
и физичка веш тина. Како таква, оваа навика може да се 
научи преку практикување и повторување, постојано и 
постојано, се додека не се вгнезди во вашиот потсвесен 
ум и стане постојан дел од вашето однесување. Кога 
еднаш ќе стане навика, таа може да се практикува и 
автоматски, и лесно.

Оваа навика за започнување и завршување на значај-
ни задачи е веднаш и постојано исплатлива. Вие сте обли-
кувани умствено и емотивно на таков начин, поради кој 
остварувањето на задачата ви дава позитивно чувство. 
Тоа ве прави среќни. Тоа прави да се чувствувате како 
победници.

Секогаш кога ќе завршите некоја задача од било 
која големина или важност, вие чувствувате наплив од 
енер гија, ентузијазам и самопочит. Колку остварената 
задача е позначајна, толку сте посреќни, со поголема 
самодоверба и со посилни чувства за вас и за вашиот 
свет.

Завршувањето на некоја важна задача поттикнува 
лачење на ендорфини во вашиот мозок. Овие ендорфини 
прават да сте „хај“ на природен начин. Напливот на 
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ендорфини, кои го следат успешното завршување на 
секоја задача, прави да се чувствувате попозитивни, 
попривлечни, покреативни и посамоуверени.

Развијте позитивна зависност

Еве една од најважните таканаречени тајни за успе -
хот. Всушност може да развиете „позитивна зависност“ 
од ендорфини и од чувството на зголемена јасност, 
самодоверба и способност коешто ендорфините го пот-
тикнуваат. Кога ќе ја развиете оваа зависност вие, на 
потсвесно ниво, ќе почнете да го организирате вашиот 
живот на начин со кој постојано започнувате и завршувате 
дури и поважни задачи и проекти. Всушност ќе станете 
зависни, во мошне позитивна смисла на зборот, од успех 
и придонесување.

Еден од клучевите за прекрасен живот, успешна 
кариера и за извонредно чувство за самите себе, е да 
развиете навика за започнување и завршување значајни 
работи. Кога ќе го сторите тоа, ова однесување ќе добие 
своја сопствена сила, и вие ќе сфатите дека ви е полесно 
да завршите битни задачи, одошто да не ги завршите.

Без пократки патишта

Се сеќавате ли на приказната за човекот кој запира 
еден музичар на улица во Њујорк и го прашува како може 
да стигне до Карнеги Хол. Музичарот му одговорил: „Со 
вежбање, човеку, со вежбање“.

Вежбањето, практикувањето е клучот за совладување 
на било која вештина. За среќа, вашиот ум е како мускул. 
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Со самата негова употреба, тој станува посилен и по-
способен. Со вежбање, вие можете да научите било какво 
однесување или да развиете било каква навика која ја 
сметате за посакувана или неопходна.

Трите фактори за создавање нова навика

Потребни ви се три квалитети за да ги развиете 
навиките за фокусирање и концентрација. Сите тие 
мо жат да се научат. Тоа се одлучност, дисциплина и 
решителност.

Прво, донесете одлука за да ја стекнете навиката за 
завршување на задачите. Второ, дисциплинирајте се се-
беси да ги практикувате принципите кои ќе ги учите, 
постојано и постојано, сè додека не станат автоматски. 
И трето, сето тоа што го правите поддржете го со 
решителност, сè додека навиката не се вгнезди и не 
стане постојан дел од вашата личност.

Замислете се себеси какви што би сакале да 
бидете

Постои еден посебен начин со кој можете да го забр-
зате вашиот напредок кон станување високопродуктивна, 
ефективна, ефикасна личност, каква што би сакале да 
бидете. Тоа се состои од вашето постојано размислување 
за наградите и за користите од тоа да се биде личност 
која е ориентирана кон дејствување, која е подвижна и 
фокусирана. Видете се себеси како личност која редовно 
ги завршува значајните задачи на брз и пожелен начин.

Вашата умствена слика за вас самите има моќен 
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ефект врз вашето однесување. Замислете се како лич-
ност каква што планирате да бидете во иднина. Вашата 
слика за вас самите, начинот на кој се гледате себе во 
внатрешноста, во голема мера го одредува вашиот учи-
нок во надворешноста. Сите подобрувања во вашиот 
надворешен живот започнуваат со подобрувањата во 
внатрешноста, во вашите умствени слики.

Вие имате речиси неограничена способност да учите 
и да развивате нови вештини, навики и способности. 
Кога се обучувате себеси, со помош на повторување и на 
практикување, за да го премостите одолговлекувањето и 
бргу да ги завршите вашите најважни задачи, вие ќе се 
преместите на побрзиот „колосек“ во вашиот живот и 
кариера, и ќе дадете „гас до даска“.

Изедете ја Жабата!


