Tytuł oryginału: Rework
Tłumaczenie: Anna Kanclerz
ISBN: 978-83-246-7122-9
Copyright © 2010 by 37signals, LLC.
All rights reserved.
Published in the United States by Crown Business of the Crown Publishing Group,
a division of Random House, Inc., New York.
CROWN and the Crown colophon are registered trademarks of Random House, Inc.
This translation published by arrangement with Crown Business, an imprint of the Crown
Publishing Group, a division of Random House, Inc.
Polish edition copyright © 2014 by Helion S.A.
All rights reserved.
All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form
or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by
any information storage retrieval system, without permission from the Publisher.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu
niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą
kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym,
magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.
Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź
towarowymi ich właścicieli.
Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich
wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub
autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności
za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce.
Drogi Czytelniku!
Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres
http://onepress.pl/user/opinie/rework
Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.
Wydawnictwo HELION
ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63
e-mail: onepress@onepress.pl
WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek)
Printed in Poland.
• Kup książkę
• Poleć książkę
• Oceń książkę

• Księgarnia internetowa
• Lubię to! » Nasza społeczność

WST}P

9

1. NA POCZkTEK

15

Nowa rzeczywistoĂÊ
2. CZ}¥CI PIERWSZE

17

19

Zignoruj rzeczywistoĂÊ

21

Nauka na bïÚdach jest przeceniana

24

Planowanie polega na snuciu domysïów
Po co rozbudowywaÊ firmÚ?
Pracoholizm

33

Koniec z przedsiÚbiorcami
3. START

27

30
36

37

Zostaw po sobie jakiĂ Ălad

39

Weě sprawy w swoje rÚce

42

Zacznij coĂ robiÊ

47

Nie tïumacz siÚ brakiem czasu
Wyznacz wïasne granice

49

52

Misja firmy nie do zrealizowania
PieniÈdze z zewnÈtrz to plan Z

56
59

Potrzebujesz mniej, niĝ Ci siÚ wydaje
Zaïóĝ firmÚ, nie startup

63

66

Budowanie na sprzedaĝ koñczy siÚ poraĝkÈ
Mniejsze zasoby

Kup książkę

69

72

Poleć książkę

6 SPIS TRE¥CI

4. ROZWÓJ

75

Wykorzystaj wïasne ograniczenia

77

Lepiej zrealizowaÊ poïowÚ pomysïów, byle dobrze,
zamiast wcielaÊ w ĝycie wszystkie, ale z marnym skutkiem
Zacznij od epicentrum

Na poczÈtku ignoruj szczegóïy

86

Kaĝda podjÚta decyzja to krok naprzód
Zostañ kuratorem

89

92

RozwiÈzuj problemy metodÈ eliminacji
Skup siÚ na tym, co niezmienne

96

99

Charakter Twojej firmy zaleĝy tylko od Ciebie
Sprzedawaj produkty uboczne swojej pracy
Czas wypuĂciÊ produkt na rynek
5. EFEKTYWNO¥m

108

113

Powody do rezygnacji

116

Zakïócenia pracy to wróg efektywnoĂci
Spotkania sÈ toksyczne

125

DosyÊ dobry wystarczy

129

Szybkie zwyciÚstwa

121

132

Nie próbuj zgrywaÊ bohatera

135

138

Twoje przewidywania sÈ do bani

141

Dïugie listy zadañ sÈ nie do zrealizowania
Podejmuj drobne decyzje
6. KONKURENCJA
Nie naĂladuj

145

148

151
153

Stwórz produkt jedyny w swoim rodzaju
Wywoïaj kïótniÚ

156

159

Rób mniej niĝ konkurencja

162

Kogo obchodzi, co oni robiÈ?
7. EWOLUCJA

102
105

111

Iluzja porozumienia

Idě spaÊ

166

169

Powiedz „nie” dla zasady

171

Pozwól „wyrosnÈÊ” klientom z Twojego produktu

Kup książkę

81

84

175

Poleć książkę

SPIS TRE¥CI

Nie myl entuzjazmu z priorytetami

178

Stwórz produkt dobry w uĝytkowaniu
Nie spisuj uwag klientów
8. PROMOCJA

180

183

185

Ciesz siÚ anonimowoĂciÈ

187

Zgromadě wokóï siebie odbiorców

190

Pobij konkurencjÚ w dzieleniu siÚ wiedzÈ
NaĂladuj szefów kuchni
Zabierz ich za kulisy

199

Nikt nie lubi sztucznych kwiatów
Komunikaty prasowe to spam
Dilerzy wiedzÈ, co robiÈ

202
205

Zapomnij o duĝych tytuïach

208

211

Marketing to nie dziaï firmy

213

Mit bïyskawicznego sukcesu
9. ZATRUDNIANIE

216

219

Najpierw zrób to sam

221

Zatrudniaj, gdy to konieczne

224

Pozwól odejĂÊ Ăwietnym pracownikom
Nieznajomi na przyjÚciu
¿yciorysy sÈ niepowaĝne

226

228
231

Lata doĂwiadczenia nie majÈ znaczenia
Zapomnij o formalnej edukacji
Kaĝdy pracuje

193

196

234

236

239

Zatrudniaj „samoobsïugowych” menedĝerów
Zatrudnij ludzi z umiejÚtnoĂciÈ pisania tekstów
Najlepsi pracownicy sÈ wszÚdzie
Zatrudniaj na próbÚ

248

Przyznaj siÚ do wïasnych bïÚdów

253

Szybka reakcja wszystko zmienia

257

Kup książkę

251

260

RzuÊ wszystkich na pierwszÈ liniÚ
Weě gïÚboki wdech

243

245

10. PRZEJMIJ KONTROL} NAD SZKODAMI

Jak przepraszaÊ?

241

264

267

Poleć książkę

7

8 SPIS TRE¥CI

11. KULTURA

269

Kultury nie moĝna stworzyÊ
Decyzje sÈ tymczasowe

271

273

Nie zawracaj sobie gïowy „gwiazdami”
Nie majÈ trzynastu lat

276

279

Posyïaj ludzi do domu o piÈtej

282

Nie zostawiaj blizn po pierwszym skaleczeniu
BÈdě sobÈ

„Niecenzuralne” sïowa

290

„Jak najszybciej” jest jak trucizna
12. PODSUMOWANIE
Ulotne natchnienie

293

295
297

DziÚkujemy za przeczytanie tej ksiÈĝki
13. ½RÓDA

298

299

O firmie 37signals

301

Produkty firmy 37signals
PODZI}KOWANIA

Kup książkę

284

286

302

304

Poleć książkę

ROZDZIA 2.

CZ}¥CI PIERWSZE

Kup książkę

Poleć książkę

20 R E W O R K

Kup książkę

Poleć książkę

37 s i g n a l s

Zignoruj rzeczywistoĂÊ
„W rzeczywistym Ăwicie to nigdy siÚ nie sprawdzi”. Takie zdanie sïyszysz za kaĝdym razem, kiedy przedstawiasz komuĂ
swój nowy pomysï.
WydawaÊ by siÚ mogïo, ĝe liczenie siÚ z realiami wspóïczesnego Ăwiata jest niezwykle doïujÈce. W rzeczywistym
Ăwiecie Ăwieĝe pomysïy, nowatorskie podejĂcie i obce koncepcje nigdy siÚ nie przyjmujÈ. Tylko to, co znane i sprawdzone,
mimo ĝe nieefektywne lub nie zawsze sïuszne, cieszy siÚ powodzeniem.
Przyjrzyj siÚ dokïadniej realiom, a przekonasz siÚ, ĝe wyznawcy zasad rzÈdzÈcych wspóïczesnymi realiami sÈ zrozpaczonymi pesymistami. OczekujÈ oni, ĝe nowe pomysïy siÚ nie
sprawdzÈ. ZakïadajÈ, iĝ spoïeczeñstwo nie jest gotowe na
przyjÚcie nowego albo nie jest zdolne siÚ zmieniÊ.
Co gorsza, chcieliby zaraziÊ swoim pesymizmem innych.
JeĂli sam jesteĂ optymistÈ i masz jakieĂ ambicje, bÚdÈ siÚ starali przekonaÊ CiÚ, ĝe zrealizowanie Twoich pomysïów jest
niemoĝliwe. PowiedzÈ, ĝe marnujesz swój czas.
Nie wierz im. Ich Ăwiat moĝe byÊ prawdziwy dla nich, ale
to nie znaczy, ĝe Ty równieĝ musisz w nim ĝyÊ.
JesteĂmy przekonani, ĝe moĝe byÊ inaczej, poniewaĝ nasza
firma nie speïniïa wielu wymogów realnego Ăwiata. W prawdziwym Ăwiecie firma nie moĝe zatrudniaÊ dwunastu pracowników rozrzuconych w oĂmiu róĝnych miastach znajdujÈcych siÚ na dwóch kontynentach. Zgodnie z biznesowymi
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realiami przyciÈgniÚcie milionów klientów bez zatrudnienia
sprzedawców i reklamowania siÚ jest niemoĝliwe. Nie powinno
siÚ takĝe wyjawiaÊ przepisu na sukces reszcie Ăwiata. Jednak
nasza firma zrobiïa wszystkie te rzeczy i Ăwietnie prosperuje.
Rzeczywisty Ăwiat nie jest miejscem, w którym ĝyjemy, ale
wymówkÈ. Usprawiedliwieniem dla osób, które nawet nie
podejmujÈ prób dziaïania, ale Ciebie to w ogóle nie dotyczy.
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Nauka na bïÚdach jest przeceniana
W Ăwiecie biznesu poraĝka staïa siÚ wyczekiwanym rytuaïem
przejĂcia. Wszyscy powtarzajÈ, ĝe dziewiÚÊ na dziesiÚÊ nowych
firm upada. Sïyszysz, ĝe Twój biznes ma niewielkie szanse
na przetrwanie albo ĝe nie ma ich wcale. Ludzie mówiÈ, ĝe
niepowodzenia ksztaïtujÈ charakter. DoradzajÈ: „Nie bój siÚ
poraĝki — im szybciej Ci siÚ przydarzy i im czÚĂciej jej doĂwiadczysz, tym lepiej”.
Poniewaĝ atmosfera poraĝki zewszÈd CiÚ otacza, zaczynasz
siÚ jej poddawaÊ. Nie rób tego. Nie daj siÚ omamiÊ statystykom. KlÚski innych osób nie sÈ niczym innym jak tylko
cudzymi niepowodzeniami.
Jeĝeli ktoĂ nie potrafi sprzedawaÊ swojego produktu, nie
ma to nic wspólnego z TobÈ. CzyjĂ brak umiejÚtnoĂci zbudowania zespoïu w ĝaden sposób nie ma na Ciebie wpïywu.
JeĂli ktoĂ nie umie wïaĂciwie wyceniÊ wartoĂci swoich usïug,
to Ty nie musisz siÚ tym przejmowaÊ. Kiedy inni nie potrafiÈ
zarobiÊ wiÚcej, niĝ wydajÈ… No wïaĂnie — chyba wiesz, o co
nam chodzi.
Kolejne niesïuszne przekonanie zakïada, ĝe powinieneĂ wyciÈgaÊ wnioski z wïasnych bïÚdów. Czego jednak moĝna siÚ
nauczyÊ na podstawie wïasnych niepowodzeñ? ByÊ moĝe tego,
czego wiÚcej nie robiÊ, ale ile ta wiedza jest warta, skoro w dalszym ciÈgu nie wiesz, co powinieneĂ zrobiÊ w nastÚpnym kroku.
Przeciwnie — musisz wyciÈgaÊ wnioski z odnoszonych
przez Ciebie sukcesów. Powodzenie daje Ci prawdziwÈ amu-
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nicjÚ. JeĂli coĂ Ci siÚ uda, wiesz, co siÚ sprawdza, i moĝesz to
powtórzyÊ. A kolejnym razem pewnie zrobisz to jeszcze lepiej.
Poraĝka nie jest warunkiem koniecznym sukcesu. Z badania przeprowadzonego przez Harvard Business School wynika,
ĝe bardziej prawdopodobne jest odniesienie sukcesu przez
biznesmenów, którzy do tej pory cieszyli siÚ powodzeniem
w interesach (prawdopodobieñstwo odniesienia przez nich
sukcesu w przyszïoĂci wynosi 34%), natomiast przedsiÚbiorcy,
których pierwsze przedsiÚwziÚcia okazaïy siÚ nieudane, majÈ
niemal takie same szanse (23%) na odniesienie sukcesu
nastÚpnym razem co osoby zakïadajÈce swojÈ pierwszÈ firmÚ.
Wynika z tego, ĝe dotychczasowi nieudacznicy majÈ takie
same szanse na sukces co ludzie, którzy nigdy wczeĂniej nie
prowadzili wïasnego interesu1. Zatem tylko odniesienie sukcesu jest doĂwiadczeniem, które coĂ znaczy.
Nie powinieneĂ siÚ temu dziwiÊ — sukces jest determinantem, który docenia natura. PodstawÈ ewolucji nie sÈ nasze
historyczne niepowodzenia, ale to, co siÚ sprawdziïo. Ty równieĝ powinieneĂ na tym polegaÊ.

1

Leslie Berlin, Try, Try Again, or Maybe Not, „The New York
Times”, Mar. 21, 2009.
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Planowanie polega na snuciu domysïów
Ukïadanie dïugoterminowych planów biznesowych to czyste
fantazjowanie, no chyba ĝe jesteĂ wróĝbitÈ. Musisz w nich
uwzglÚdniÊ zbyt wiele czynników, takich jak: uwarunkowania rynkowe, konkurencja, klienci, gospodarka itp., na które
nie masz wpïywu. SporzÈdzanie planu daje Ci poczucie kontroli nad sprawami, nad którymi i tak naprawdÚ nie panujesz.
Dlaczego wiÚc nie mielibyĂmy nazwaÊ rzeczy po imieniu —
plany to tak naprawdÚ domysïy. Zacznij traktowaÊ swoje
plany w dziedzinie biznesu, finansów czy strategii jak przypuszczenia. Kiedy to zrobisz, przestañ siÚ nimi tak bardzo
przejmowaÊ. Nie warto siÚ tym martwiÊ.
Gdy niepewne informacje zamieniasz w plan, wkraczasz na
niebezpieczny teren. Plany bowiem przewidujÈ, ĝe przyszïoĂÊ
jest ksztaïtowana przez przeszïoĂÊ. WierzÈc w plany, nakïadasz sobie klapki na oczy. MyĂlisz sobie: „PodÈĝamy w danym
kierunku, poniewaĝ tak wynika z naszych zaïoĝeñ”. I tu pojawia siÚ problem: nie da siÚ pogodziÊ planów z improwizacjÈ.
Jako biznesmen musisz umieÊ improwizowaÊ. PowinieneĂ
wykorzystywaÊ nadarzajÈce siÚ okazje. Czasami trzeba sobie
powiedzieÊ: „Idziemy w nowym kierunku, poniewaĝ dzisiaj
jest to w peïni uzasadnione”.
Termin przygotowywania planów o dïugim zasiÚgu równieĝ jest do bani. NajwiÚcej informacji w danej sprawie moĝesz
zebraÊ w chwili, kiedy siÚ tÈ sprawÈ zajmujesz, a nie zanim
siÚ do niej zabraïeĂ. Kiedy jednak przysiadasz do robienia
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planów? Zwykle przed podjÚciem dziaïania, a to jest najgorszy czas na podejmowanie decyzji.
Nie chodzi nam o to, ĝebyĂ nie myĂlaï o przyszïoĂci albo
nie zastanawiaï siÚ, jak pokonywaÊ napotykane po drodze
przeszkody, poniewaĝ taki wysiïek naprawdÚ jest wart zachodu. Po prostu: nie czuj siÚ w obowiÈzku tego spisywaÊ
ani nie miej na tym punkcie obsesji. JeĂli przygotujesz dalekosiÚĝny plan, prawdopodobnie nigdy do niego nie zajrzysz.
Dokumenty obszerniejsze niĝ piÚÊ stron zwykle lÈdujÈ w segregatorach i nikt do nich nie zaglÈda.
Daruj sobie snucie domysïów. Zdecyduj, co bÚdziesz robiï
w tym tygodniu, a nie w tym roku. Zastanów siÚ nad kolejnym najwaĝniejszym zadaniem i wykonaj je. Decyduj tuĝ
przed podjÚciem dziaïania, a nie z wielkim wyprzedzeniem.
Nie ma niczego zïego w improwizacji. Po prostu dziaïaj
spontanicznie, a póěniej bÚdziesz mógï dokonaÊ korekty.
Dziaïanie bez planu moĝe siÚ wydawaÊ przeraĝajÈce. Jednak Ălepe realizowanie spisanych wczeĂniej, oderwanych od
rzeczywistoĂci, zadañ jest jeszcze gorsze.
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Po co rozbudowywaÊ firmÚ?
Ludzie w czasie rozmowy towarzyskiej czÚsto zadajÈ pytanie:
„Jak duĝa jest Twoja firma?”. Zwykle nie oczekujÈ „maïej”
odpowiedzi. Im wiÚkszÈ podasz liczbÚ, tym wiÚksze wraĝenie
robisz na rozmówcy i tym bardziej profesjonalny i skuteczny
siÚ wydajesz. „Och, to wspaniale!” — taka zwykle jest reakcja,
jeĂli zatrudniasz ponad sto osób. Jeĝeli jednak Twoja firma
jest maïa, ludzie reagujÈ nieco inaczej: „No… caïkiem nieěle”.
Pierwsza odpowiedě brzmi jak komplement, a druga jest wypowiedziana przez grzecznoĂÊ.
Dlaczego? O co chodzi z tym rozbudowywaniem biznesu?
Dlaczego zawsze dÈĝy siÚ do ekspansji dziaïalnoĂci gospodarczej? Co nas pcha do wielkoĂci oprócz naszego ego? (musisz
pomyĂleÊ o lepszym argumencie niĝ ekonomia skali). Dlaczego
nie miaïbyĂ rozwinÈÊ firmy tylko do tego stopnia, do jakiego
Ci to odpowiada, i na tym poprzestaÊ?
Czy gdyby Harvard i Oxford tak rozwinÚïy swojÈ dziaïalnoĂÊ, ĝe zaïoĝyïyby filie na caïym Ăwiecie, zatrudniïy tysiÈce
nowych profesorów i otworzyïy nowe kampusy dla studentów, wtedy nazwalibyĂmy je Ăwietnymi szkoïami? OczywiĂcie
nie. Nie w ten sposób szacujemy wartoĂÊ tych instytucji. Dlaczego wiÚc oceniamy firmy przez pryzmat ich skali dziaïania?
ByÊ moĝe Twoja firma powinna zatrudniaÊ piÚÊ osób, moĝe
czterdzieĂci, a moĝe nawet dwieĂcie. Moĝliwe równieĝ, ĝe
bÚdziesz to tylko Ty i laptop. Nie ustalaj z góry, jak duĝe powinno byÊ Twoje przedsiÚbiorstwo. Niech siÚ rozrasta powoli,
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poniewaĝ tylko w ten sposób moĝesz siÚ przekonaÊ, ilu pracowników powinno ono zatrudniaÊ — szybki wzrost zatrudnienia jest przyczynÈ upadku wielu przedsiÚbiorstw. Unikaj
takĝe zatrudniania zbyt wielkiej liczby osób za jednym razem,
bo moĝesz przeoczyÊ moment, w którym pracowników bÚdzie
w sam raz.
Maïa skala dziaïalnoĂci nie musi byÊ tylko szczeblem
w rozwoju firmy, ale moĝe byÊ celem samym w sobie.
ZwróÊ uwagÚ, ĝe gdy maïe przedsiÚbiorstwa dÈĝÈ do osiÈgniÚcia wiÚkszych rozmiarów, duĝe firmy chcÈ dziaïaÊ elastyczniej i sprawniej. PamiÚtaj równieĝ, ĝe kiedy juĝ biznes siÚ
rozroĂnie, naprawdÚ trudno zmniejszyÊ jego skalÚ bez zwolnieñ, spadku morale i caïkowitej zmiany sposobu prowadzenia dziaïalnoĂci.
Wzrost nie musi byÊ Twoim celem, i nie mamy tu na myĂli
tylko wzrostu liczby pracowników, ale równieĝ wzrost wydatków, zwiÚkszenie wynajmowanej powierzchni, rozbudowÚ
infrastruktury informatycznej czy zakup nowych mebli. Nic
siÚ nie dzieje samo — to Ty dokonujesz wyboru w sprawie
rozbudowy firmy. Decyzja o wzroĂcie wiÈĝe siÚ z nowymi problemami. ZwiÚkszÈ siÚ Twoje wydatki, a biznes stanie siÚ bardziej skomplikowany — prowadzenie firmy bÚdzie trudniejsze
i bardziej stresujÈce.
Nie obawiaj siÚ dÈĝyÊ do utrzymania dziaïalnoĂci na maïÈ
skalÚ. Kaĝdy, kto prowadzi rentownÈ i zrównowaĝonÈ firmÚ — maïÈ czy wielkÈ — ma powód do dumy.
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Pracoholizm
W naszej kulturze idea pracoholizmu jest wynoszona na piedestaï. Sïyszy siÚ o ludziach ĂlÚczÈcych po nocach i nocujÈcych
w biurze. Za punkt honoru stawiajÈ sobie wypruwanie ĝyï
nad projektem. Ich poĂwiÚcenie i wysiïki nie majÈ koñca.
Pracoholizm jest nie tylko niepotrzebny, ale równieĝ gïupi.
To, ĝe duĝo pracujesz, nie oznacza, iĝ bardziej Ci na pracy
zaleĝy albo ĝe wiÚcej zrobisz. Po prostu: poĂwiÚcasz pracy
duĝo czasu.
Pracoholicy zwykle stwarzajÈ wiÚcej problemów, niĝ sami
potrafiÈ rozwiÈzaÊ. Przede wszystkim tak wytÚĝony wysiïek
na dïuĝszÈ metÚ jest niemoĝliwy. Kiedy osobÚ pracujÈcÈ ponad
miarÚ dotknie wypalenie zawodowe (a na pewno to nastÈpi),
przeĝyje ten kryzys znacznie gorzej niĝ inny pracownik.
Ludzie nadmiernie poĂwiÚcajÈcy siÚ ĝyciu zawodowemu nie
rozumiejÈ, na czym polega praca. StarajÈ siÚ rozwiÈzywaÊ
problemy, poĂwiÚcajÈc im dïugie godziny. Swoje intelektualne
lenistwo próbujÈ pokryÊ fizycznym wysiïkiem. W efekcie
otrzymujÈ nieeleganckie rozwiÈzania.
Tego rodzaju ludzie potrafiÈ nawet wywoïywaÊ kryzysy.
Nie szukajÈ sposobów podniesienia efektywnoĂci swojej pracy,
poniewaĝ wïaĂciwie lubiÈ zostawaÊ po godzinach. DziÚki temu
czujÈ siÚ jak bohaterowie. PiÚtrzÈ problemy (czÚsto mimowolnie) po to tylko, ĝeby mogli wiÚcej pracowaÊ.
Ludzie, którzy pracujÈ „tylko” w normalnych godzinach,
czujÈ, ĝe odstajÈ. W ten sposób pracoholicy wpÚdzajÈ innych
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w poczucie winy, a ogólne morale w organizacji spada. Taka
sytuacja sprzyja równieĝ powstawaniu zwyczaju bezproduktywnego przesiadywania po godzinach bez wyraěnej potrzeby.
JeĂli jesteĂ zajÚty tylko pracÈ, nie potrafisz dokonywaÊ
sïusznych wyborów. Twoje wartoĂci wypaczajÈ siÚ i nie umiesz
podejmowaÊ wïaĂciwych decyzji. Nie jesteĂ w stanie stwierdziÊ, jakim sprawom warto poĂwiÚciÊ dodatkowe wysiïki,
a jakie nie wymagajÈ nadprogramowych nakïadów pracy. Po
pewnym czasie jesteĂ wykoñczony. Nikt nie podejmuje trafnych decyzji, kiedy jest zmÚczony.
W koñcu pracoholicy tak naprawdÚ nie osiÈgajÈ wiÚcej od
osób ze zdrowym podejĂciem do pracy. ByÊ moĝe uwaĝajÈ siÚ
za perfekcjonistów, ale w rzeczywistoĂci marnujÈ swój czas na
skupianiu siÚ na nieistotnych szczegóïach, zamiast zabraÊ siÚ
do wykonywania kolejnego zadania.
Pracoholicy nie sÈ bohaterami. Nie poprawiajÈ sytuacji,
tylko pracujÈ caïy dzieñ. Prawdziwy bohater w tym czasie jest
juĝ w domu, poniewaĝ znalazï szybszy sposób na wykonanie
swoich obowiÈzków.
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Koniec z przedsiÚbiorcami
Termin przedsiÚbiorca naleĝy odïoĝyÊ do lamusa. Jest niedzisiejszy i niedobrze siÚ kojarzy — z zamkniÚtym klubem. Kaĝdy
powinien byÊ zachÚcany do zaïoĝenia wïasnego biznesu, nie
tylko wybrañcy, którzy utoĝsamiajÈ siÚ z przedsiÚbiorcami.
Obecnie firmy sÈ zakïadane przez ludzi majÈcych nowe
podejĂcie do biznesu. Ci ludzie czerpiÈ zyski ze swojej dziaïalnoĂci, a jednak nigdy nie uwaĝajÈ siÚ za przedsiÚbiorców.
Wielu z nich nie uwaĝa siÚ nawet za wïaĂcicieli firm. Po prostu
robiÈ to, co lubiÈ, i pobierajÈ za to wynagrodzenie.
Zamieñmy wiÚc ekstrawagancki termin „przedsiÚbiorca” na
coĂ bardziej przyziemnego. Zamiast przedsiÚbiorcami nazywajmy ich zaïoĝycielami. Kaĝdy, kto podejmuje wïasnÈ dziaïalnoĂÊ, staje siÚ zaïoĝycielem. Nie trzeba mieÊ dyplomu MBA,
ĝadnego zaĂwiadczenia, modnego garnituru ani walizki. Nie
musisz teĝ wykazywaÊ siÚ ponadprzeciÚtnÈ odpornoĂciÈ psychicznÈ w ryzykownych sytuacjach. Potrzebujesz jedynie pomysïu, odrobiny pewnoĂci siebie oraz inicjatywy, aby zrobiÊ
pierwszy krok.
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