
IDŹ DO:

KATALOG KSIĄŻEK:

CENNIK I INFORMACJE:

CZYTELNIA:















Spis treści
Przykładowy rozdział

Katalog online
Zamów drukowany 
katalog

Zamów informacje 
o nowościach
Zamów cennik

Fragmenty książek
online

Onepress.pl Helion SA
ul. Kościuszki 1c 
44-100 Gliwice 
tel. (32) 230 98 63 
e-mail: onepress@onepress.pl
redakcja: redakcjawww@onepress.pl
informacje: o księgarni onepress.pl

Do koszyka

Nowość

Promocja

Do przechowalni

168-GODZINNY TYDZIEŃ. 
ŻYJ W PEŁNI 24/7

Autor: Kevin Hogan
Tłumaczenie: Bartosz Sałbut
ISBN: 978-83-246-2648-9
Tytuł oryginału: The 168 Hour Week: 
Living Life Your Way 24-7y
Format: 180 × 235, stron: 328

To PRAWDZIWA książka o pracy, produktywnoœci, szczęœciu i zyskach. W ciągu 
zaledwie czterech godzin poznasz klucz do sukcesu i zadowolenia z życia

Jeffrey Gitomer, autor Czerwonej książeczki sprzedaży

Nie powinieneœ wierzyć w to, co Ci mówią o źródłach sukcesu. Kevin Hogan wyjaœnia, 
dlaczego nie udało Ci się zrealizować swoich planów. Co jeszcze ważniejsze, wskazuje 
również, w jaki sposób można wykorzystać najnowsze odkrycia naukowe, aby odnieœć 
sukces. Nastaw się do tej książki tak, jak gdyby miał od niej zależeć Twój sukces 
— bo on właœnie od niej zależy.

Rich Schefren, CEO, Strategic Profits

Tylko nieliczne książki poœwięcone zagadnieniom wydajnoœci osobistej wychodzą spod 
pióra osób, które rzeczywiœcie rozumieją zasady funkcjonowania ludzkiego umysłu. 
Jeszcze mniej jest książek napisanych tak, że zawarte w nich przesłanie można 
bez trudu zrozumieć i od razu wdrożyć. Książka, którą trzymasz w dłoniach, z całą 
pewnoœcią zalicza się do tego wąskiego grona — książki tego rodzaju, i to w skali 
całego œwiata, mógłbym zliczyć na palcach jednej ręki.

Mark Joyner, autor bestsellerowej książki Prosta droga do celu. Simpleology oraz twórca koncepcji 
Construct Zero

To radykalna książka, ponieważ ja mam pewien cel. Postanowiłem być pierwszym 
człowiekiem, który powie Ci prawdę o planowaniu i organizacji czasu, wyznaczaniu 
celów, odkładaniu spraw na później oraz osiąganiu wyznaczonych celów. Nie będę 
wygłaszał zakłamanych pogadanek motywacyjnych. Profesjonalny Trener nie wciska 
kitu swoim graczom. Profesjonalny Trener zna swoich graczy.

Kevin Hogan

Ile czasu w zeszłym tygodniu poœwięciłeœ na to, co rzeczywiœcie chciałeœ robić? 
Przez ile godzin ktoœ inny decydował, czym powinieneœ się zająć? Chcesz żyć 
według WŁASNYCH reguł? Realizować TWOJE pragnienia? Osiągnąć SWÓJ sukces 
— cokolwiek sobie założysz? Naucz się uwalniać od wszystkiego, co Ci w tym 
przeszkadza.

• Opieraj się pokusie odkładania spraw na później. 
• Zwiększaj własną produktywnoœć, wykorzystując w tym celu sprawdzony 

w praktyce System Planowania Czasu. 
• Zadbaj o to, żeby ważni ludzie mieli swoje miejsce w Twoim życiu. 
• Poznaj samego siebie... i dowiedz się, kim chcesz być.
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ie wydaje si� to szczególnie trudne, prawda?
Tak przynajmniej mo�na by s�dzi�…

Wystarczy stwierdzi�, czego naprawd� chce si� od �ycia, �eby zacz�� to robi� i zre-
zygnowa� z kilku rzeczy, którymi zajmujemy si� obecnie.

Tak naprawd�, my�l�c o tym, czego chcesz od �ycia, powiniene� my�le� o nim
w sposób pozytywny i optymistyczny.

Mo�e Ci si� wydawa�, �e aby osi�gn�� to, czego naprawd� si� od �ycia chce, trzeba
si� troch� postara�, ale nie mo�e to by� przecie� bardzo trudne. A nawet je�li mia�oby
si� okaza� trudne, to i tak „we�miesz si� do dzie�a”, poniewa� naprawd� zale�y Ci na
tym innym �yciu.

Sensownym rozwi�zaniem wydaje si� zatem wyznaczenie sobie okre�lonego cza-
su na podejmowanie tych dzia�a	. Zak�adasz, �e je�li codziennie zrobisz co� na rzecz
osi�gni�cia wszystkiego tego, czego chcesz od �ycia, w ko	cu dotrzesz do celu.

Wyznacza�by� sobie cele, których osi�gni�cie pozwoli�oby Ci �y� lepszym �yciem
i zdoby� to, czego pragniesz.

Przesta�by� odk�ada� wszystko na pó�niej, poniewa� podejmowane dzia�ania „by-
�yby �ród�em motywacji”.

By�by� bardziej wydajny, poniewa� z przyjemno�ci� robi�by� to, co pozwala dotrze�
do Ziemi Obiecanej.

N
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Nie mia�by� problemów z organizacj� czasu i koncentracj� na bie��cym zadaniu.
Umia�by� ignorowa� te czynniki rozpraszaj�ce uwag�, które s� zwi�zane z �yciem
codziennym — w ko	cu wszystkie podejmowane dzia�ania by�yby skutkami Twoich
decyzji, Twoich przemy�le	, wyobra�e	, pragnie	 i zainteresowa	. Nikt nie mówi�by
Ci, dok�d i�� i co lub jak robi�.

To wszystko wydaje si� zupe�nie logiczne.
Kupujesz zatem terminarz i zaczynasz porz�dkowa� swoje �ycie. Wype�niasz kolejne

kratki i dzi�ki temu wiesz, co b�dziesz robi� ka�dego dnia.
Wyznaczasz czas na dzia�ania maj�ce na celu kreowanie upragnionego �ycia,

a nawet na dzia�ania zwi�zane z prac� na w�asny rachunek — nie chcesz ju� by� cho-
mikiem, który nap�dza ko�o nale��ce do kogo� innego.

Powinno si� uda�.
Niestety — nie udaje si�.
Zrobi�e� wszystko to, co wydawa�o Ci si� „logiczne”, a mimo to niczego nie osi�-

gn��e�.

KLUCZOWA KWESTIA: Nie dostrzegamy potrzeby zmiany naszego �ycia i nie decy-
dujemy si� na d��enie do tego, by by�o ono lepsze, przede wszystkim dlatego, �e nie
rozumiemy koncepcji czasu, w szczególno�ci za� koncepcji czasu naszego �ycia.

Na czym polega problem z tradycyjnym modelem organizacji czasu?

Twoje �ycie przyt�acza Ci� coraz bardziej. Nie mo�esz tak po prostu wsta� i rzuci�
pracy. W zwi�zku z powy�szym wyci��e� z kalendarza wszystko to, o czym marzy�e�,
czego pragn��e� i po��da�e�. Postanowi�e� trzyma� si� tego, co jest. Takie �ycie jest
nieco przygniataj�ce, ale przynajmniej nie komplikujesz go dodatkowo poprzez wpro-
wadzanie do niego kolejnych elementów.

Nast�pnie doszed�e� do wniosku, �e poczucie wielkiego przyt�oczenia czyni Ci�
nieszcz��liwym. Uzna�e�, �e bie��cy poziom szcz��cia musi Ci wystarczy�. Ludzie s�
przekonani, �e najwa�niejsze jest dla nich to, co dzieje si� teraz.

Czasami to prawda. Mo�na bez problemu uzasadni� tez�, �e „teraz” jest zdecydo-
wanie wa�niejsze od przesz�o�ci. Przecie� przesz�o�� ju� BY�A. To sko	czona historia.
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Mo�na napisa� j� na nowo, nie mo�na jednak na nowo jej rozegra� — chyba �e
w my�lach. Mo�na by zatem stwierdzi�, �e koncentrowanie si� na przesz�o�ci jest...
strat� czasu.

Mo�na by równie� argumentowa�, �e poniewa� �ycie jest krótkie, wszystko, co
wydarzy si� jutro, dotyczy jutra. „Nie martwcie si� wi�c o jutro, bo jutrzejszy dzie	
sam o siebie martwi� si� b�dzie”1. Któ� z nas nie zetkn�� si� z takim my�leniem?

Liczy si� to, co jest dzisiaj, teraz, w tej chwili. �yj DNIEM DZISIEJSZYM, bo jutro
mo�e Ci� tu ju� nie by�.

Wiesz co?
Wszystkie powy�sze stwierdzenia bardzo cz�sto s� prawdziwe i s�uszne.
Ludzie postanawiaj� wi�c bawi� si� dzisiaj, relaksowa� si� dzisiaj, dzisiaj unika�

stresu, dzisiaj pop�ywa� �odzi�, i�� na imprez�, spotka� si� z przyjació�mi itd. Rozu-
miesz zapewne, o co mi chodzi.

Przecie� ustalili�my wy�ej, �e takie post�powanie ma sens.
Je�eli �yjesz dniem dzisiejszym, nie potrzebujesz terminarza (nie martwisz si� tym,

czy strategia organizacji czasu jest skuteczna, czy te� nie). �ycie dogoni Ci� w odpo-
wiednim dla siebie momencie.

Przyj�cie takiej postawy pozwala poczu� ulg�. Ju� samo czytanie powy�szych frag-
mentów uspokaja mnie i pozwala mi si� zrelaksowa�. Moje cia�o jakby porzuca stres
i wchodzi w stan wyciszenia. Czy w takim podej�ciu do �ycia mo�e tkwi� JAKI-
KOLWIEK b��d?

KLUCZOWA KWESTIA: Aby �y� upragnionym �yciem, trzeba postrzega� je takim,
jakim naprawd� jest.

Nieznane fakty na temat prawdziwego �ycia

Je�eli �yjesz sam, nie przeszkadzaj� Ci cz�ste zmiany lokum, mieszkanie w niebez-
piecznych dzielnicach, nieposiadanie ma��onka, brak pracy, brak przedmiotów mate-
rialnych… Je�eli cieszysz si� doskona�ym zdrowiem, które nie pogorszy si� w przy-

                                                          
1 Mt 6, 34, Pismo �wi�te Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysi�clecia, wydanie pi�te,

Pallotinum, Pozna	 2003 — przyp. t�um.
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sz�o�ci, je�eli jeste� gotów porzuci� swoje dzieci lub nigdy ich nie mie�, je�eli gotowy
jeste� zaryzykowa� i sprawdzi�, czy o Twoje bezpiecze	stwo i dobrobyt faktycznie
zadba pa	stwo, wówczas — zanim zdecydujesz si� na wspólne �ycie z drug� osob�
lub na za�o�enie rodziny — mo�esz spróbowa� Tradycyjnego �yczeniowego Modelu
Organizacji Czasu. Wola�bym jednak, �eby� �y� takim �yciem, jakiego rzeczywi�cie
CHCESZ.

Wi�kszo�� ludzi woli jednak dzieli� z kim� swoje �ycie, mieszka� w bezpiecznej
dzielnicy, je�� porz�dne jedzenie i wie�� przyzwoite, je�li nie dobre, �ycie.

W popularnej literaturze psychologicznej obserwuj� ostatnio niepokoj�cy trend:
wmawiania ludziom, �e maj� „wystarczaj�co du�o”. Dlaczego uwa�am ten trend za
niepokoj�cy? Poniewa� wi�kszo�� ludzi wychodzi z za�o�enia, �e ma „wystarczaj�co
du�o”, kiedy ich bie��ce dochody przewy�szaj� bie��ce wydatki.

To nie jest „wystarczaj�co du�o”. Ludzi znajduj�cych si� w takiej sytuacji dzieli od
upadku w przepa�� zaledwie jeden krok. Wszelkie inne przekonania s� jedynie wiel-
kim z�udzeniem.

Za�ó�my, �e zarabiasz 7 tysi�cy z�otych miesi�cznie i tyle samo miesi�cznie wyda-
jesz. Wyobra� sobie teraz, �e jeste� cz�owiekiem zapobiegliwym i 10 procent tej kwoty
odk�adasz na konto emerytalne, na którym b�dziesz gromadzi� �rodki, a� do ich wyco-
fania w momencie zako	czenia pracy zawodowej.

�ycie od wyp�aty do wyp�aty to jeden z najpowa�niejszych sygna�ów ostrzegaw-
czych, jakie mo�e Ci wys�a� �ycie. Taka strategia rodzi wi�cej kryzysów ni� jakikolwiek
inny czynnik pozostaj�cy pod Twoj� kontrol�.

�ycie od wyp�aty do wyp�aty. Problem pierwszy

Powiedzmy, �e wzi��e� (we�miesz) �lub i masz (b�dziesz mia�) dwójk� dzieci (je�eli
jeszcze nie wzi��e� �lubu, istnieje bardzo du�e prawdopodobie	stwo, �e go we�miesz,
i równie du�e, �e po �lubie b�dziesz mia� dzieci).

�yjesz na takim poziomie, na jaki pozwalaj� Ci Twoje zarobki. Twoim zadaniem jest
zapewni� sobie i rodzinie przyzwoite �ycie. Pewnie, nie lubisz swojej pracy, MASZ j�
jednak i dzi�ki temu �yjesz lepiej ni� wi�kszo�� spo�ecze	stwa.

Co jest nie tak z tym obrazem?
Dzi� wygl�da ca�kiem nie�le.
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Pozwól, �e uzupe�ni� go teraz o kilka scenariuszy zaczerpni�tych z mojego �ycia.
Wyobra� sobie, �e umierasz Ty lub Twój ma��onek. Jaki b�dzie to mia�o wp�yw na
ogóln� sytuacj�?

Twoje �ycie zmieni si� diametralnie. B�dziesz musia� (zak�adaj�c, �e umar� Twój
ma��onek, nie Ty) pozyska� pieni�dze, które do tej pory zarabia� Twój partner. Masz
dwoje dzieci, które wola�yby przez 16 godzin dziennie przebywa� z rodzicem, a nie
z opiekunk�. Nie b�d� mia�y jednak nic do gadania, poniewa� b�dziesz pracowa�
w jednym miejscu od 6 do 14, a potem gdzie indziej od 14 do 22. Nie b�dziesz widy-
wa� swoich dzieci.

Na ile prawdopodobny jest taki scenariusz?
W mojej rodzinie realizowa� si� on ca�kiem cz�sto. Jestem najstarszy z pi�tki rodze	-

stwa. Kiedy mia�em 12 lat, umar� mój przybrany Ojciec i moja Mama zosta�a sama.
Kiedy moja Mama mia�a 8 lat, zmar�a jej Mama, zostawiaj�c jej Tat� z dwojgiem dzieci
wychowuj�cych si� bez Matki. A to tylko historia rodziny od strony mojej Mamy.
W rodzinie mojego Taty sprawy wygl�da�y znacznie gorzej.

Kto� umiera i w jednej chwili dochody gospodarstwa domowego malej� o po�ow�.
Koniec �ycia od wyp�aty do wyp�aty. Czy do takich sytuacji dochodzi w 10 procentach
przypadków? Zapewne nie. Oczywistym jest jednak to, �e brak zabezpieczenia na
wypadek ewentualnej �mierci jednej z osób utrzymuj�cych rodzin� jest równoznaczny
z pozostawieniem pozosta�ych osób na pastw� Huraganu.

�ycie od wyp�aty do wyp�aty. Problem drugi

Kolejnym przykrym scenariuszem jest Rozwód z Porzuceniem. Wyró�niamy wiele
ró�nych „rodzajów” rozwodów. Rozwód zawsze prowadzi do rozdarcia rodziny na
ró�nych p�aszczyznach: mi�o�ci, poczucia stabilizacji, czasu, finansów itd. W przypadku
�ycia od wyp�aty do wyp�aty rozwód jest w zasadzie równoznaczny ze �mierci� jednej
z osób utrzymuj�cych rodzin�. Jedyna ró�nica polega na tym, �e pojawia si� zdecydo-
wanie wi�cej gniewu i wrogo�ci, z którymi trzeba jako� �y�. Istniej� jednak scenariusze
jeszcze gorsze ni� ten, w którym rozwód pozostawia gniew, wrogo�� i brak wyp�aty —
chodzi mi o sytuacj�, w której jedno z rodziców porzuca dzieci i po prostu znika.
Koniec wsparcia finansowego, koniec mi�o�ci, koniec wszystkiego.
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Rozwód przytrafia si� oko�o 40 procentom ma��e	stw. Bardzo niewiele osób jest
w stanie po rozwodzie zarobi� cho�by tyle, aby op�aci� wszystkie rachunki — pojawia
si� konieczno�� ponownego zawarcia zwi�zku ma��e	skiego lub korzystania z pomocy
pa	stwa.

Rozwód z Porzuceniem nie jest tak cz�sty jak Rozwód Cywilizowany, by�bym
jednak sk�onny zaryzykowa� stwierdzenie, �e w jednej czwartej wszystkich rozwodów
jeden z ma��onków po prostu odchodzi i zwyczajnie zapomina o swojej dotychcza-
sowej rodzinie.

Osoba ta mo�e sobie oczywi�cie pozwoli� na prac� na pó� etatu. Nie ma przecie�
�adnych obowi�zków, �adnych rachunków do zap�acenia. �yje chwil�, jest wolna…
Zen… pozwala, by �ycie toczy�o si� w�asnymi torami… w spokoju.

W zupe�nie innej sytuacji znajduje si� natomiast osoba pozostawiona z dwójk� (lub
wi�ksz� liczb�) dzieci. Zastanów si�, jak Ty poradzi�by� sobie w takiej sytuacji. Zasta-
nów si� naprawd� dobrze.

Moja Mama rozwodzi�a si� dwa razy. Jeden z tych rozwodów by� Rozwodem
z Porzuceniem — w jego wyniku Mama zosta�a z trójk� dzieci, zupe�nie bez pieni�dzy.
Mnie równie� przytrafi� si� rozwód, ja jednak nie �y�em od wyp�aty do wyp�aty.
Mo�emy zatem stwierdzi�, �e rozwód powoduje wstrz�s �yciowy, który naprawd�
trudno sobie wyobrazi�. Wszystko, o czym marzysz, mo�e w jednej chwili wyparowa�.
Cz�owiek staje wówczas wobec wizji przysz�o�ci zupe�nie ró�nej od tej, któr� mia�
dotychczas.

Ponad 40 procent.
To naprawd� spore prawdopodobie	stwo… i bardzo dobry powód, aby NIGDY

nie wie�� �ycia od wyp�aty do wyp�aty.

�ycie od wyp�aty do wyp�aty. Problem trzeci

Niepe�nosprawno��. Prawdopodobie	stwo, �e w tym roku utracisz pe�n� sprawno��
na okres ponad trzech miesi�cy, jest SIEDMIOKROTNIE wi�ksze ni� prawdopodo-
bie	stwo Twojej �mierci. Ludzie w wi�kszo�ci �yj� w prze�wiadczeniu, �e s� ubez-
pieczeni na wypadek niepe�nosprawno�ci, na ogó� nie zdaj� sobie jednak sprawy, na
czym to ubezpieczenie polega. S�dz�, �e w momencie utraty sprawno�ci od razu otrzy-
maj� pieni�dze. Niestety, w rzeczywisto�ci jest inaczej. Wyp�ata �rodków z ubezpie-
czenia rozpoczyna si� zazwyczaj jakie� trzy do sze�ciu miesi�cy od wypadku. Jak du�e
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s� to kwoty? Zazwyczaj si�gaj� mniej wi�cej po�owy dotychczasowych zarobków.
A zatem sytuacja wygl�da nast�puj�co: trzy do sze�ciu miesi�cy bez pieni�dzy, a potem
zaledwie po�owa dotychczasowych dochodów.

Dla wi�kszo�ci rozwiedzionych ludzi wychowuj�cych dzieci realizacja takiego sce-
nariusza oznacza zupe�n� zmian� warunków �ycia. Je�eli przed utrat� sprawno�ci
rodzin� utrzymywa�y dwie osoby, mo�na jako� przetrwa� ten trudny okres, korzysta-
j�c z kart kredytowych, a� do momentu og�oszenia bankructwa.

Taka sytuacja przytrafi�a si� mojemu pierwszemu ORAZ drugiemu przybranemu
ojcu. Pierwszy by� niepe�nosprawny przez trzy LATA (nie mia� ubezpieczenia), a drugi
przez dwa. W jego przypadku pieni�dze z ubezpieczenia zacz��y wp�ywa� po trzech
miesi�cach.

Jakie jest prawdopodobie	stwo, �e wypadki tak si� w�a�nie potocz�?
Osoba 25-letnia powinna liczy� si� z 44-procentowym prawdopodobie	stwem, �e

przed uko	czeniem 65. roku �ycia przytrafi si� jej co najmniej jedna d�ugookresowa
utrata sprawno�ci.

Po przekroczeniu czterdziestki musimy uwzgl�dnia� 39-procentowe prawdopodo-
bie	stwo takiego zdarzenia.

Z kolei po przekroczeniu 50 lat prawdopodobie	stwo, �e przed uko	czeniem
65. roku �ycia przytrafi si� nam co najmniej jedna d�ugookresowa utrata sprawno�ci,
wynosi 33 procent.

Z pewno�ci� zastanawiasz si�, ile czasu zajmuje na ogó� powrót do pe�ni si� i pracy
zarobkowej. Warto przyjrze� si� okresowi pi�ciu lat od utraty sprawno�ci.

Wiek utraty sprawno�ci Sprawni Zmarli Nadal niepe�nosprawni
24 44% 10% 46%
35 34% 12% 54%
45 21% 20% 59%
55 12% 28% 60%

W du�ym skrócie: prawdopodobie	stwo utraty sprawno�ci w wieku 40 lat wynosi
oko�o 40 procent. W wieku 45 lat 70 procent takich osób nie �yje lub nadal pozostaje
niepe�nosprawna.

Niepe�nosprawne kobiety maj� TRZYKROTNIE wi�ksze szanse na utrat� pracy
z powodu swojego stanu ni� m��czy�ni.
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Nale�y w tym miejscu uczciwie przyzna�, �e wi�kszo�� osób niepe�nosprawnych
w pewnym momencie swojego �ycia wraca do pracy. Zarabiaj� wówczas mniej wi�cej
po�ow� tego, co osoby w pe�ni sprawne.

Oko�o po�owy z tych, którzy sk�adaj� wniosek o uznanie ich bankructwa, to ludzie
niepe�nosprawni.

Ka�dego roku oko�o 8 milionów Amerykanów pada ofiar� wypadków, które skut-
kuj� utrat� sprawno�ci.

Wi�kszo�� osób, które nie czytuj� naukowych ksi��ek i czasopism, powie Ci, �e
od�o�enie w czasie decyzji o za�o�eniu rodziny jest m�drym posuni�ciem. Trend taki
jest dzi� wyra�nie zauwa�alny. Ca�a sprawa ma zwi�zek z brakiem umiej�tno�ci odk�a-
dania w czasie gratyfikacji. Trzeba te� podkre�li�, �e to naprawd� z�y pomys�.

�ycie od wyp�aty do wyp�aty. Problem czwarty

Ostatnim z pot��nych czynników maj�cych moc niszczenia �ycia jest bezrobocie. Ka�-
dego roku przytrafia si� ono milionom Amerykanów (s� wyrzucani z pracy). Kiedy
nie masz pracy, nie masz pieni�dzy, a to prowadzi do utraty ca�ego albo prawie ca�ego
maj�tku. „Utrata pracy” nie zdarza si� co prawda równie cz�sto jak niepe�nosprawno��,
jednak prawdopodobie	stwo takiego rozwoju wypadków nie jest wyra�nie mniejsze.

�ycie od wyp�aty do wyp�aty. Rozwi�zanie

Je�eli �yjesz od wyp�aty do wyp�aty i starasz si� wprowadzi� do swojego �ycia „element
równowagi”, prawdopodobnie za du�o czasu po�wi�casz na ogl�danie telewizji.

Gro�ba �mierci, niepe�nosprawno�ci, rozwodu i utraty pracy powoduje, �e nie da
si� spokojnie i stabilnie �y� od wyp�aty do wyp�aty.

Jedynym rozs�dnym rozwi�zaniem jest stworzenie sobie takiego �ycia, w którym
wydawanie wszystkiego na bie��co nie jest konieczne.

Prawdopodobnie za nic innego nigdy nie zap�acisz tak wysokiej ceny, jak za �ycie
od wyp�aty do wyp�aty. Powiniene� zmieni� styl �ycia tak szybko, jak to tylko mo�liwe.

A je�eli KIEDYKOLWIEK poczujesz pokus�, by wie�� �ycie od Wyp�aty do Wyp�aty,
cho�by jeszcze JEDEN raz, wró� do tej strony i przeczytaj poni�sze s�owa.



30 168-godzinny tydzie�. �yj w pe�ni 24/7

Tajniki automotywacji

Niedawno pomaga�em pewnej filii jednej z 500 najwi�kszych firm magazynu „For-
tune” (niech b�dzie, �e jednej z 20 najwi�kszych). By�a to �wietna zabawa okraszona
mnóstwem naprawd� odkrywczych do�wiadcze	… i kilkoma niemal odkrywczymi.

Podczas prac nad tym projektem opracowa�em najwi�ksz� od d�u�szego czasu
liczb� zupe�nie nowych pomys�ów. Za chwil� wyja�ni� Ci na przyk�adzie pewnej histo-
rii, jak mo�na motywowa� samego Siebie oraz innych za pomoc� kilku idei, które zro-
dzi�y si� podczas tamtej sesji.

Czytaj�c poni�sz� histori�, zwró� uwag� na jej przes�anie… a potem… odnotuj wyniki
analizy i wykorzystuj je w charakterze codziennego przypominacza.

Z codziennego przypominacza b�dziesz korzysta� w swoim Planie Dnia i Planie Tygodnia,
czyli w elementach Systemu Planowania Czasu opisanego w dalszej cz��ci tej ksi	�ki.

Chomik i ko�o

Nie wiem, czy ta historia opisuje Twoje �ycie. Wyobra� sobie jednak, �e tak jest.
Bohaterem historii jest osoba, która pracuje pi�� dni w tygodniu. Zaczyna o godzi-

nie 9, a ko	czy o 17. Jak na standardy przedsi�biorcy, to raczej krótkie godziny pracy…
OK, bardzo krótkie godziny pracy. U�wiadomi�em sobie, �e ludzie, którzy podpisuj�
list� obecno�ci o godzinie 9 i 17, musz� to robi�, gdy� inaczej nikt w ogóle nie zauwa-
�y�by ich obecno�ci. Przypomina to zatem noszenie elektronicznej opaski na nog�
w ramach kary alternatywnej dla pobytu w wi�zieniu — w konkretnym czasie masz
by� w konkretnym miejscu i nigdzie indziej.

Czas mija, a osoba taka zaczyna przypomina� chomika biegaj�cego wewn�trz ko�a.
Ka�dy kolejny dzie	 niczym nie ró�ni si� od poprzedniego i pozwala do�� dok�adnie
przewidzie�, jak b�dzie wygl�da� nast�pny.

Na s�owo „zaj�cie” taka osoba natychmiast my�li o SWOIM W�ASNYM do�wiad-
czeniu. Na s�owo „praca” my�li o SWOJEJ W�ASNEJ pracy lub miejscu jej wykonywa-
nia. Po kilku miesi�cach, a potem po kilku latach, taka osoba uzale�nia si� od swojej
pracy, od swojej firmy.

… Od ko�a. Jak gdyby by�a chomikiem…
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Zabierz chomikowi ko�o, a zacznie �wirowa�. „Straci�em MOJ prac�” (cho� pod-
�wiadomo�� podpowiada mu: „Prac�, której nienawidz�… T�, w której wszyscy patrz�
na zegar i odliczaj� sekundy pozosta�e do »fajrantu«”).

Porzu�my na chwil� chomika i przenie�my si� w my�lach o jeden poziom wy�ej…
Wyobra� sobie kogo�, kto stara si� udzieli� chomikowi wsparcia coachingowego

i zmotywowa� go do wst�pienia na now� �cie�k� �yciow�. „Nowy sposób na osi�-
gni�cie wymarzonego �ycia”.

Jest praktycznie niemo�liwe, aby chomik dostrzeg� cokolwiek poza swoim ko�em.
Ko�o jest na miejscu, w jego klatce, i obraca si� ze wzgl�dn� �atwo�ci�. Chomik WIE, jak
to robi�, i nie musi przy tym MY�LE�… nic a nic.

Trener zaczyna pracowa� ze swoim klientem (chomikiem): „W tym scenariuszu
NIE MA �adnego ko�a”.

W tym momencie pod�wiadomo�� chomika… zaczyna �wirowa�.
„Co? Nie ma ko�a?! Przecie� nic poza tym nie umiem. Ko�o to moje �YCIE! W tym

jestem dobry i to opanowa�em do perfekcji… A ty chcesz, �ebym wszed� na jakie�
pole minowe, na którym na pewno wylec� w powietrze?! Przecie� na moje miejsce
znajdzie si� kto� inny, kto PRZYW�ASZCZY sobie moje ko�o. By� mo�e nawet wy�l�
je do Chin lub Meksyku i pozwol�, by biega� w nim jaki� inny chomik, a wtedy ja nie
b�d� móg� wykarmi� moich ma�ych chomicz�tek”.

W poniedzia�ek rano chomik wraca do swojego ko�a. Przemierza inn� cz��� klatki
i wskakuje do �rodka, by kr�ci� nim przez kolejne osiem godzin. NIC go z niego nie
wyci�gnie. NIC!

Chomikowi przeszkadza �wiadomo��, �e w Chinach i Meksyku inne chomiki pra-
cuj� tyle samo godzin za mniejsze pieni�dze i w zwi�zku z tym potencjalnie mog�
mu odebra� jego ko�o. Nasz chomik oczywi�cie nie uda� si� do Chomiczego Sk�adu,
gdzie dost�pne s� tysi�ce kó� w najró�niejszych rozmiarach i kszta�tach. Okazuje si�,
�e do Chomiczego Sk�adu udaje si� zaledwie pi�� na 100 chomików. Nawet dla nich
jest to jednak niezwykle stresuj�ce prze�ycie.

Przecie� jest TAK WIELE ró�nych kó� do wyboru.
Ten olbrzymi wybór onie�miela nawet pi�� najdzielniejszych chomików. Nagle co�

dziwnego dzieje si� z dwoma z nich. Zaczynaj� my�le�, �e… nie chc� ju� �ADNEGO
ko�a. A je�li ju� ma by� jakie� ko�o, to musi by� naprawd� fajne i przedstawia� jak��
warto��. Przez ca�y czas jednak zastanawiaj� si� nad innymi sposobami wykorzystania
tych o�miu godzin.
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Te chomiki s� nieco inne od pozosta�ych. Podejmuj� postanowienie, �e (na pewien
do�� d�ugi czas) zwi��� si� z jednym lub dwoma ko�ami, a potem odejd� i zaczn�
same produkowa� ko�a, labirynty, pokarm dla chomików i wszystko to, co mo�na
sprzeda� do Chomiczego Sk�adu. Nie b�d� ju� biega� w kole od 9 do 17.

Jest oczywiste, �e wytwarzanie kó�, labiryntów i pokarmu dla chomików zabiera
wi�cej czasu, ale ile daje FRAJDY! Czy taka praca jest ci��ka? Pewnie, �e tak. Te ma�e
chomiki pracuj� jednak od godziny 9 do 21, poniewa� granica mi�dzy zabaw�, ekscy-
tacj�, przygod� i „prac�” zaciera si�. Wszystkie te elementy si� ��cz�. Po nied�ugim
czasie Pani Chomikowa i m�ode chomicz�tka zaczynaj� pomaga� w produkcji kó�,
labiryntów i pokarmu dla chomików.

Chomicz�tka uwa�aj� takie �ycie za NORMALNE… S�dz�, �e taka egzystencja,
jak�e ODMIENNA od �ycia wszystkich innych chomików, jest super. Mog� je�dzi� do
Chomik Vegas, gdzie �yje mnóstwo chomiczych Elvisów i innych chomików, które
zapewniaj� wszystkim rozrywk�. Zastanawiaj� si� wówczas: „Czy� �ycie wszystkich
chomików nie tak w�a�nie wygl�da?”.

Kiedy wracaj� do rodzinnego Chomikowa, dowiaduj� si� od swoich ma�ych cho-
miczych przyjació�, �e takie �ycie nie jest norm�.

— Chyba �artujesz, Chomisiu. Mój Tata Chomik przez ca�y dzie	 biega w swoim
kole i szczerze tego nienawidzi.

— Dlaczego zatem nie znajdzie sobie nowego ko�a? — Chomisia zna tylko taki
model; w jej domu wszystko nieustannie si� zmienia i ewoluuje.

— To chyba nie jest takie proste. Ko�o tatusia zapewnia mu wiele �wiadcze	.
— O jakie �wiadczenia chodzi? — pyta Chomisia.
— Nie wiem, w zasadzie nigdy �adnych nie widzia�am. Powiedziano mi jednak, �e

�wiadczenia te s� bardzo du�e i BARDZO wa�ne.
— Od jakiego czasu twój tata biega w tym kole?
— Wydaje mi si�, �e zacz��, jeszcze zanim si� urodzi�am.
— I nigdy nie widzia�a� �adnego Chomiczego �wiadczenia?
— Có�… Nie widzia�am, jestem jednak pewna, �e s� istotne.
… Przez ca�y czas wokó� Chomiczego Sk�adu gromadz� si� chomiki, które zagl�daj�

do �rodka. Drzwi s� szeroko otwarte, jednak niewiele chomików decyduje si� wej��.
Wi�kszo�� z nich woli obserwowa� z daleka. Wol� mie� pewno��, �e ich ko�o jest bez-
pieczne. Oczywi�cie, s� ciekawe. Naprawd� podziwiaj� te chomiki, które wchodz� do
Chomiczego Sk�adu. Same chcia�yby tam wej��, ale nie mog�… bo nie…

Wyobra� sobie teraz, �e prowadzisz sesj� coachingow� dla takiego w�a�nie cho-
mika. Najwa�niejsze pytanie brzmi: „Jak wyci�gniesz chomika z jego ko�a i sk�onisz
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go do obrania bogatej i satysfakcjonuj�cej �cie�ki �yciowej?”. Chodzi o co�, co b�dzie
sprawia� mu przyjemno��, pozwoli zaspokoi� wszystkie potrzeby �yciowe i jednocze-
�nie spe�ni� jego marzenia… a najlepiej, gdyby codzienne �ycie przypomina�o najpi�k-
niejszy sen. Czy� nie by�oby wspaniale?

Mo�esz o tym zapomnie�.
�adne Twoje s�owa nie sk�oni� chomika do opuszczenia ko�a.
Mo�esz mu powiedzie�, �e masz dla niego �wietny pomys� — prawda jest jednak

taka, �e niemal na pewno nie opu�ci on swojego bezpiecznego i znajomego, cho�
og�upiaj�cego kr�gu. W Chomiczym �wiecie, tym poza ko�em, jest zbyt wiele nie-
pewno�ci.

Nie ma scenariusza, wed�ug którego mo�na by wie�� �ycie poza ko�em. W �yciu,
które proponujesz swojemu Chomiczemu Klientowi, jest zbyt du�o niewiadomych.
Dotyczy to wszystkich pomys�ów, które mu przedstawisz, i wszystkich koncepcji,
które opiszesz — chyba �e…

Jedynym sposobem na osi�gni�cie sukcesu w pracy trenera chomików jest nak�o-
nienie ich do samodzielnego przedstawienia powodów, a co jeszcze wa�niejsze, uczu�, które
pozwol� im zrozumie� konieczno�� opuszczenia ko�a.

Objawienie

W tym momencie nast�puje co� niesamowitego. Objawienie. Kiedy ostatnio zapro-
ponowa�e� co� na g�os, a nast�pnie na g�os odpowiedzia�e�: „Teraz nie mog� si� tym
zaj��, ale pomy�l� o tym w przysz�o�ci”?

Co� takiego prawdopodobnie nigdy nie mia�o miejsca. W ko	cu raczej rzadko
zdarza si�, by�my g�o�no i otwarcie odmawiali sobie samym. Rzadko zdarza si�, aby�my
stanowczo, cho� grzecznie powiedzieli sobie: „Dzi�kuj�, nie jestem zainteresowany”.

Porzu�my jednak Chomiczy �wiat i wró�my do naszego…

W�asno�	 pomys�ów

Je�eli nie wiesz jeszcze, dlaczego Organizacja Czasu w uj�ciu tradycyjnym, to znaczy
sprzed Systemu Planowania Czasu, zawodzi�a, wyja�niam: wszystko przez to, �e ludzie
nie uwzgl�dniali pomys�ów, uczu�, postaw i przekona	 innych ludzi, zwi�zanych
z ICH Systemem Organizacji Czasu.
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Ujmuj�c rzecz inaczej: mimo najlepszych zamiarów wdro�enie programu orga-
nizacji czasu mo�e doprowadzi� do wielkiej katastrofy, a to z tego powodu, �e nie
uwzgl�dni�o si� zapatrywa	 szefa, ma��onka czy dzieci w kwestii planowanych zmian!

Z samej definicji obj�cie kontroli nad czasem OZNACZA obj�cie kontroli nad
w�asnym �YCIEM — �YCIEM krzy�uj�cym si� i nak�adaj�cym na �ycie ludzi,
z którymi pracujesz i którymi si� otaczasz.

Oznacza to, �e o wszystkich radykalnych rozwi�zaniach z zakresu Organizacji
Czasu powiniene� informowa� wszystkich tych, od których jeste� uzale�niony, oraz
wszystkich tych, którzy s� uzale�nieni od Ciebie.

Musisz sk�oni	 osob�, z któr� si� komunikujesz, do akceptacji Twojego pomys�u
na nowe �ycie — tylko w ten sposób mo�esz zapewni	 sobie jej wsparcie w Twoich
d��eniach do lepszego �ycia.

Mo�na wskaza� trzy podstawowe sposoby (i wiele ich odmian) osi�gni�cia tego celu.

 1. Mo�esz powiedzie� osobie, z któr� pracujesz lub �yjesz, co jest dla Ciebie
wa�ne lub dlaczego powinna post�powa� tak, jak sugerujesz.

 2. Mo�esz poprosi� j� o wskazanie pozytywnych i negatywnych aspektów Two-
jej propozycji oraz ewentualnych kontrpropozycji.

 3. Mo�esz poprosi� j�, aby w ramach przys�ugi podj��a jakie� dzia�anie lub po pro-
stu spróbowa�a czego� nowego — chodzi o to, aby nak�oni� t� osob� do dzia-
�ania i sprawdzenia proponowanego rozwi�zania w praktyce.

Tak czy owak wszystko sprowadza si� do… zadawania pyta	. Chodzi o pozyskiwa-
nie informacji, u�wiadamianie sobie pewnych rzeczy, okazywanie zainteresowania
i empatii.

Kiedy wiesz ju� dok�adnie, co tkwi we wn�trzu kolektywnej �wiadomo�ci najbli�-
szych Ci chomików (wspó�pracowników, cz�onków rodziny, przyjació�), w pewnym
momencie mo�e doj�� do objawienia. Oni widz� inny �wiat ni� Ty. W tym, �e my�l�
jak chomiki, nie ma absolutnie nic z�ego — a jak inaczej mieliby niby my�le�?

 A) Jak to jest znale�� si� wewn�trz ich g�ów? Czego si� obawiaj�?

 B) Jakie s� negatywne aspekty ich bie��cej sytuacji?

 C) Jakie s� pozytywne aspekty ich bie��cej sytuacji?
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Od zawsze wmawia im si�, �e kiedy ju� sko	cz� Chomicz� Szko��, musz� znale��
sobie dobre ko�o.

TU w�a�nie jest pies pogrzebany. Aby pozosta�e chomiki mog�y do�wiadczy� innego,
wymarzonego �ycia, które dzieli�yby z Tob�, powinny same przedstawi	 Ci wszystkie
powody, dla których koniecznie MUSZ� porzuci	 swoje ko�o. Musz� powiedzie� Ci,
co chc� robi� w Chomiczym �wiecie i co chc� w nim odnale��. Powinny powiedzie�
Ci, DLACZEGO MUSZ wype�ni� swoje �ycie tym, co pozwoli im znale�� poczucie
sensu.

Przecie� je�eli to Ty im to powiesz, jedyn� ich reakcj� b�dzie powrót do dotych-
czasowego ko�a i bieganie w nim w obawie, �e kto� mo�e im je odebra� i wys�a� za
ocean.

Je�eli natomiast nak�onisz je, by powiedzia�y to Tobie i PRZEKONA�Y Ci� do tego,
wówczas same wpakuj� swoje ko�o na statek i wy�l� do innego kraju.

Wielu ludzi funkcjonuje w takich w�a�nie chomiczych ko�ach, wielu �yje te� poza
nimi. Istnieje wiele korporacji, które oferuj� znakomite warunki pracy, o wiele wi�cej
jest jednak takich, które takich dobrych warunków nie oferuj�.

Je�eli znalaz�e� si� w jednym z takich miejsc, do których warto wraca� ka�dego
dnia, to naprawd� szczerze gratuluj�. Masz szcz��cie. Je�eli jednak go nie masz, chcia�-
bym zatrudni� si� jako Twój osobisty trener. Chc�, aby� �y� �yciem, które SAM sobie
wybierzesz!




