
10-те принципа за
успех на Уорън Бъфет



1. Намери страстта си
Почти всеки успешен човек е съгласен, че намирането и следването на
страст е нещо важно, ако искате да постигнете невероятен резултат в

живота. Уорън Бъфет също вярва в това. По време на интервю той каза, че е
имал късмета да успее да открие какво обича да прави още в ранна

възраст. Той каза, че след като хората открият своята страст, животът им ще
се промени.

 
Няма гаранция, че ще намерите страстта си в първата работа, но трябва да

продължите да търсите, докато не я намерите. Стив Джобс веднъж
произнесе реч в Станфордския университет и каза:

 
„Вашата работа ще запълни голяма част от живота ви и единственият начин

да бъдете истински удовлетворени е да правите това, което обичате. И
единственият начин да вършите чудесна работа е тя да бъде ваша страст.

Ако все още не сте я намерили, продължете да търсите. Не спирайте.
Сърцето ви ще води в тази битка и накрая ще спечели "

 
Единственият начин да създадете изключителна кариера е чрез страст. Без

страст ще правите нещата с половинчат подход и няма начин да станете
най-добрият по този начин. Намерете своята страст, правете това, което

обичате и ще можете да постигнете невероятен успех в живота.



2. Наемете добри хора
Ако искате да бъдете богат, няма начин да се справите сами, трябва да

имате страхотен екип. И за да имате страхотен екип, трябва да се научите
да наемате добре. Винаги помнете, че не можете да успеете сами на този

свят. Имате нужда от помощта на други хора, за да ви донесе желания
успех. И вашите хора ще бъдат най-големите ви активи.

 
Според Бъфет той набляга на 3 качества, когато наема, а те са, почтеност,

интелигентност и енергия. Бъфет каза също, че от тези 3 качества,
почтеността е на първо място. Той също на шега каза, че не искате да
наемете някой, който няма почтеност, но има много интелигентност и

енергия. Почтеността е на първо място. Без почтеност другите качества
нямат голямо значение.

 
Бъфет е известен и с поговорката: „Необходими са 20 години, за да се

изгради репутация и пет минути, за да се съсипе.“ Той силно вярва, че ако
искате да изградите бизнес за милиарди долари, трябва да наемете човек с

почтеност. Това е така, защото хората трябва да се занимават с пари в
бизнеса. И ако наемете хора, които нямат честност, ще възникнат много

проблеми.



3. Да не ти пука
Третото правило на Бъфет за успеха е, че той всъщност не се интересува
какво мислят другите. И това е изключително важно, защото ако иска да
вземе предвид това, което другите хора имат да кажат, решението му ще
бъде повлияно и той никога няма да може да се придържа към своите

инвестиционни принципи. Ако Бъфет трябваше да се вслушва в това, което
казват другите, той ще стане като повечето хора, живеейки посредствено.

 
Същото важи и за вас. Когато става въпрос за постигане на желания успех и
за живеене на мечтите си, ще има хора, които ще ви кажат, че постигането
на това, което искате, е невъзможно и просто ви предлагат да си намерите
истинска работа. Никога не слушайте противниците. Трябва да следвате

сърцето си и да правите това, което смятате за правилно.
 

Уорън Бъфет е известен с концепцията за „кръга на компетентността“,
която е използвал като начин да насочи инвестициите си само към

опериране в области, които познава най-добре. Концепцията основно
обяснява, че всеки от нас е развил полезни познания в определени области
и това, което трябва да направим, е да работим в тези области, в които сме

добри. Затова игнорирайте това, което другите имат да кажат.
 

В човешката природа е да искаме да бъдем оприличени и приети от
другите. Това обаче ще ви накара да се притеснявате твърде много за това,
което другите мислят и казват за вас. Това също ще ви попречи да живеете
най-добрия си живот според вашите собствени принципи. Когато се грижите

твърде много за това, което другите мислят и казват за вас, вие ще
ограничите собствената си свобода и винаги ще бъдете техен затворник.



4. Чети, чети, чети
Почти всеки знае, че Бъфет е запален читател. Говори се, че този

милиардер чете около 5 до 6 часа на ден, а също така чете около 6
вестника всяка сутрин. Колкото повече четете, толкова по-умни ще станете
и толкова повече знания ще придобиете. Когато станете по-информирани,
ще можете да вземете по-добри решение, които да ви доведат до желания

успех.
 

Бъфет веднъж каза, че любимата му книга е „Интелигентният инвеститор“,
написана от Бенджамин Греъм, и каза, че я е прочел безброй пъти, преди
да започне да инвестира в която и да е компания. Високо успешните хора

са страхотни читатели и трябва да възприемете същия навик.
 

По време на интервю репортер попита Илон Мъск, изпълнителен директор
на SpaceX, за това как е научил за изграждането на ракети. И отговорът на

Илон бил прост: „Чета книги“, каза той. Четенето не само ви прави по-умни,
но разширява вашата перспектива и ви показва какво е възможно.

 
Затова се ангажирайте да четете всеки ден. Ако установите, че сте заети и
нямате много време за четене, започнете с малко и четете по 15 минути на

ден. Ако е възможно, увеличете времето. Четете поне час на ден. Можете да
се събудите по-рано и да отделите време за четене, или можете да

използвате добре времето за пътуване за четене.



5. Имайте марж на
безопасността

Концепцията за „марж на безопасността“ първоначално произхожда от
учението на Бенджамин Греъм. Уорън Бъфет, като най-успешният ученик на

Греъм, научи концепцията и я използва разумно в своето инвестиционно
портфолио.

 
Концепцията е лесна за разбиране и Бъфет често използва метафората за

шофиране през мост, за да обясни тази концепция. Когато изграждате мост,
вие заявявате, че той може да издържи 30 тона, но карате само 10-тонови

камиони през него. Имате безопасност от 20 тона.
 

А що се отнася до инвестирането, никога няма да купите бизнес на стойност
50 милиона долара за 60 милиона долара. Ще закупите бизнеса на

стойност 50 милиона долара на цена под тази, за да сте сигурни, че има
граница на сигурност. В банковия сектор банката никога няма да ви даде

парични заеми, ако едва можете да плащате лихвите всеки месец. Банките
ще се погрижат да имате допълнително заплащане за вноската по заема, в

случай че нещо се обърка в бъдеще.
 

Тази концепция е от съществено значение за инвестирането. Той помага на
инвеститорите да вземат по-добри и по-мъдри решения, преди да скочат да

купуват акции. Когато ви се предостави възможност, преценете, като
използвате концепцията, преди да решите.



6. Имайте конкурентно
предимство

Бъфет каза, че капитализмът се състои в това, че някой влиза и се опитва
да превземе замъка. И това, от което се нуждаете ювашия замък, е ров,
който да го предпазва от враговете. В света на бизнеса вашият бизнес

трябва да има трайно конкурентно предимство, за да оцелее в дългосрочен
план.

 
Днес конкуренцията е тежка и хората могат да копират точно това, което

правите, и да произвеждат същия продукт и да ви извадят от бизнеса. Ето
защо е важно да имате конкурентно предимство за защита на вашия бизнес

като ров, който защитава замъка. Бъфет казва, че ще инвестира в
предприятия, които имат конкурентно предимство, защото иска да се увери,

че бизнесът ще продължи да съществува след години.
 

Затова се запитайте в какво сте добри? Как можете да направите вашия
продукт толкова уникален и специален, че други хора да не могат да го
копират? Какъв вид услуга можете да предоставите на вашите клиенти,
която да действа като ваше конкурентно предимство и да накара вашия

бизнес да процъфтява и да стане лидер в бранша?



7. Личността преди
всичко

Едно от правилата, които гарантират успеха на Бъфет, е, че той изгражда
бизнеса си около своята личност. Бъфет каза, че не обича срещите и

изгражда бизнеса си така, както той предпочита и се радва. Той също така
спомена, че за да успеете в това, което правите, трябва да намерите своето
темпо и своето хармонично място, така че да се наслаждавате на работата

си и да се представяте най-добре.
 

Бъфет обича да чете и той избира да чете, за да подобри знанията си, а
след това действа като стратег и управлява бизнеса си задкулисно. Той
управлява бизнеса си според личността си. И вие трябва да направите

същото, ако искате да се представите на оптимално ниво.
 

Е, не всеки може да бъде като Уорън Бъфет и отделя 5 часа за четене всеки
ден, но това, което можете, е да планирате работата си според личността

си. Ако обичате да пиете чаша кафе, преди да започнете работа, направете
го. Организирайте работното си пространство според собствения си вкус,
което ще ви направи по-продуктивни. Ключът е да играете със силата и

личността си, за да можете да станете най-добрите в това, което правите.



8. Винаги се
състезавайте

Бъфет вярва, че един от най-често срещаните убийци на бизнеса е
самодоволството. Когато хората попаднат в зоната си на комфорт и не

успеят да подобрят конкурентоспособността си, техният бизнес в крайна
сметка ще се провали или ще поеме надолу.

 
И за да изпревариш играта, винаги трябва да се състезаваш. Всеки бизнес

има проблеми във всяка индустрия. Ключът, който Бъфет вярва, че ще
направи бизнеса процъфтяващ, е способността му да се конкурира и да се
откроява от останалите. Когато акциите на IBM паднаха значително, Бъфет
каза, че IBM не е работила така, както той или ръководството са очаквали.
Той също така продължи да казва, че IBM е голяма и силна компания, но те
също имат голям и силен конкурент. И IBM трябва да се усъвършенства и

промени, за да продължи да процъфтява в своя бизнес.
 

Бъфет също така каза, че Geico добави 700 000 застраховани лица през
изминалата година, далеч надминавайки конкурентите, които се оттеглят. И

затова той инвестира в Geico и бизнесът продължава да процъфтява,
защото те винаги се конкурират. Затова никога не почивайте на лаврите си,

продължете да се състезавате, продължавайте да подобрявате и
променятае във вашия бизнес.



9. Моделирай успеха
Няма начин да успееш сам на този свят. Ако искате да постигнете голям

успех в живота, имате нужда от други. Трябва да моделирате други успешни
хора или още по-добре да си намерите ментор. Ето защо Уорън Бъфет се

учи от Бенджамин Греъм и работи за него като негов ученик.
 

Погледнете в спортната индустрия, всеки изключителен и професионален
спортист има треньор. Тайгър Уудс има треньор. Майкъл Джордан има
треньор. Юсейн Болт има треньор. Имате нужда от треньор, който да ви
води по пътя към успеха. Вашият треньор също може да ви напомни за

вашите цели и да ви вдъхнови да направите всичко възможно.
 

В бизнеса наличието на наставник е един от най-важните ключове към
успеха. Когато Стив Джобс за пръв път започна, той научи и получи много

бизнес съвети от Майк Маркула. Същото важи и за известния мотивационен
лектор Лес Браун. Когато Лес беше млад, Лерой Вашингтон го ръководеше

и наставляваше да постигне най-доброто в живота си. Лес Браун беше
етикетиран като „умствено изостанал“ в училище и един ден неговият

ментор Лерой Вашингтон му каза нещо, което промени живота му. Той каза
на младия Лес Браун: „Никога не позволявай на нечие мнение да стане

твоя реалност.“
 

Затова си намерете ментор или треньор, който да ви води във вашия бизнес
и в живота. Успехът оставя следи и това, което трябва да направите, за да

постигнете страхотен резултат, е да моделирате успеха на другите. Учете се
и учете от другите и след това се усъвършенствайте, за да станете 

по-добри.



10. Давайте безусловна
любов

И накрая, Уорън Бъфет вярва, че най-мощната сила на този свят е
безусловната любов. И безусловната любов, която той получи от баща си,
Хауърд Бъфет, американски конгресмен, превърна Уорън в това, което е

днес.
 

Бъфет казва, че баща му вярвал в него и го подкрепял във всичко, което е
правил. Каквото и да е правил Бъфет и колкото и пари да е изкарал, баща

му винаги казвал да дава всичко от себе си, защото той може! И затова
Бъфет вярва, че е в състояние да постигне невероятен резултат в живота си.
И също така предлага на всеки, който иска да постигне успех в живота, да

даде безусловна любов.
 

Докато това последно правило за успех на Уорън Бъфет няма нищо общо с
бизнес стратегията, то има много общо с вашата личност и убеждения. Като
филантроп, Бъфет вярва в подпомагане на обществото и връщане на света.
Това може да е причината той да е толкова успешен. Той винаги търси да

помогне и да даде, вместо да взема. Когато работите в мислене за даване и
помагане, ще поставите клиентите си на първо място и това прави бизнеса

да процъфтява


