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ROZDZIA 1. SKALIBRUJ KOMPAS
Jakie masz zasady?
Jak definiujesz szczÚĂcie?

Nie moĝna akceptowaÊ i dokonywaÊ zmian, jeĂli nie ma siÚ wewnÚtrznego
niezmiennego rdzenia. ZdolnoĂÊ do zmiany wypïywa z trwaïej ĂwiadomoĂci,
kim jesteĂ, o co ci chodzi i jakie cenisz wartoĂci1.
Stephen R. Covey, 7 nawyków skutecznego dziaïania

GDY SZUKASZ NOCLEGU NA AIRBNB, ZAW}¿ASZ WYBÓR WEDUG NAJWA¿NIEJSZYCH
kryteriów, takich jak cena, poïoĝenie, wielkoĂÊ pokoju i jego wyposaĝenie. Twój wymarzony pokój dla kogoĂ innego moĝe byÊ koszmarem.
Potraktuj swoje wartoĂci jak filtry zastosowane wzglÚdem ĝycia, jak kryteria wyszukiwania, które pomagajÈ Ci zdefiniowaÊ priorytety. SÈ one
niczym sprawdzone metody, dziÚki którym czujesz siÚ najbardziej speïniony, oraz niczym podstawowe zasady funkcjonowania w Ăwiecie. Twoim
Ăwiecie. Nawet jeĂli dotÈd nie definiowaïeĂ swoich wartoĂci, staïy siÚ one
juĝ czÚĂciÈ tego, kim jesteĂ,i sÈ czynnikami wpïywajÈcymi na podejmowane przez Ciebie decyzje.
W czasie piwotu Twoje wartoĂci tworzÈ limity i wzory dla powaĝnych
decyzji. To one pozwalajÈ wyselekcjonowaÊ moĝliwoĂci, wskazujÈ cele, jakie
warto realizowaÊ, prowadzÈ do wskazania kolejnych kroków i pomagajÈ

1

Stephen R. Covey, 7 nawyków skutecznego dziaïania, przekïad Iwona Majewska-Opieïka, Dom wydawniczy Rebis, Poznañ 2006 — przyp. tïum.
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organizowaÊ codziennÈ aktywnoĂÊ z myĂlÈ o maksymalizacji szczÚĂcia
i produktywnoĂci.
Dokonywanie wyborów, które sÈ zgodne z tym, co jest dla Ciebie najwaĝniejsze, prowadzi do afirmacji ĝycia i daje satysfakcjÚ nawet wtedy,
gdy stajesz przed trudnymi wyborami. Gdy robisz coĂ, co sprawia, ĝe
odczuwasz brak szczeroĂci w dziaïaniu lub przygnÚbienie, dostajesz wyraěny
sygnaï, iĝ ignorujesz jakÈĂ swojÈ wartoĂÊ. I tak na przykïad szczeroĂÊ jest
wyrazem wartoĂci takiej jak wysokie standardy moralne, nawet jeĂli wiÈĝe
siÚ to ze ĂwiadomoĂciÈ ryzyka, ĝe kogoĂ zmartwisz lub zdenerwujesz.
Kïamstwo lub przemilczenie prawdy dla tzw. ĂwiÚtego spokoju to dziaïania, które sÈ niezgodne z cenionÈ przez Ciebie wartoĂciÈ i po prostu
czujesz siÚ z tym ěle.
Chociaĝ bardzo prawdopodobne jest to, ĝe Twoje wartoĂci nie zmieniÈ siÚ znacznie w ciÈgu caïego ĝycia, zmianie moĝe ulec poziom priorytetów. Duĝe wstrzÈsy ĝyciowe mogÈ sprawiÊ, ĝe powaĝnie zastanowimy
siÚ nad tym, co jest dla nas najwaĝniejsze i gdzie pojawiajÈ siÚ rozbieĝnoĂci
pomiÚdzy tym, co mówimy, w co wierzymy, a tym, jak rzeczywiĂcie spÚdzamy nasz czas oraz w jaki sposób zarzÈdzamy swoimi zasobami.
Moĝna by pomyĂleÊ, ĝe wyjĂcie od wartoĂci i wizji jest zbyt abstrakcyjne, aby okazaÊ siÚ przydatnym, lub ĝe owe wartoĂci bÚdÈ trudne do
zidentyfikowania. ZachÚcam CiÚ jednak, abyĂ nie pomijaï Êwiczeñ z tego
rozdziaïu. Jednoznaczne okreĂlenie wartoĂci i zdefiniowanie wizji sukcesu
jest jednym z najwiÚkszych akceleratorów piwotów, a Ty nie powinieneĂ
mieÊ ĝadnych trudnoĂci z odpowiedziami.

STWÓRZ SWÓJ KOMPAS
Justin pojawiï siÚ u mnie wtedy, gdy nie miaï ĝadnych wÈtpliwoĂci, ĝe
musi zmieniÊ swoje ĝycie, chociaĝ nie wiedziaï jeszcze do koñca, jaki powinien obraÊ kierunek. Po kilku nieudanych eksperymentach w wieku mïodzieñczym (gdy wkraczaï w drugÈ dekadÚ swojego ĝycia) brakowaïo mu
pewnoĂci siebie. Zrezygnowaï wtedy z udziaïu w projekcie Teach for America, potem stworzyï i zamknÈï maïÈ firmÚ zajmujÈcÈ siÚ promocjÈ zdrowia
i coachingiem prozdrowotnym. BezpiecznÈ przystañ Justin znalazï w firmie z branĝy nieruchomoĂci naleĝÈcej do innego czïonka rodziny.
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Wkrótce jednak siÚ okazaïo, ĝe duchy przeszïoĂci wróciïy, mimo ĝe
Justin zachowywaï dobre nawyki zdrowotne. Mogïo to byÊ wskazówkÈ,
ĝe stres zwiÈzany z pracÈ objawia siÚ fizycznie, wysyïajÈc mu sygnaï do
bardziej znaczÈcej zmiany, która powinna mieÊ miejsce raczej prÚdzej niĝ
póěniej.
Na pierwszych spotkaniach zajÚliĂmy siÚ odkryciem prawdziwych wartoĂci i celów, a nie tych, które wydawaïy siÚ Justinowi prawdziwe w zwiÈzku
z oczekiwaniami rodziny lub jego zobowiÈzaniami. Justin wreszcie wskazaï
rzeczy, które miaïy dla niego najwiÚkszÈ wartoĂÊ: bezpieczeñstwo finansowe, sprawnoĂÊ fizyczna i zdrowie, ĝycie peïniÈ ĝycia, zadowolenie z miejsca, w którym mieszka, i cieszenie siÚ dobrymi relacjami z luděmi o podobnych poglÈdach. Te przez te „soczewki” patrzyï na codzienne czynnoĂci
i szukaï aktywnoĂci przynoszÈcych speïnienie.
NastÚpnie przeprowadziïam z Justinem rozmowÚ o potencjalnych
obszarach rozwoju kariery zawodowej i o tym, w jaki sposób wspóïgraïy
one z jego wartoĂciami. ZastanawialiĂmy siÚ na przykïad, czy nie powinien ponownie zajÈÊ siÚ coachingiem w branĝy medycyny zdrowia lub
rozpoczÈÊ studia MBA. Istotne byïo to, abyĂmy od razu nie odrzucali
nietypowych pomysïów, takich jak rozpoczÚcie kariery nauczyciela czy
organizowanie obozów zdrowotnych dla nastolatków, co wydawaïo siÚ
staÊ w sprzecznoĂci z tym, co pochwalaïaby rodzina i przyjaciele.
Nasze wczesne konsultacje przypominaïy grÚ w „Ciepïo/zimno”, zgadywankÚ, w którÈ wielu z nas graïo za mïodu. Ukrywasz coĂ, co ktoĂ inny
ma znaleěÊ dziÚki Twoim podpowiedziom: „zimno, zimniej, mróz” lub
„ciepïo, cieplej, gorÈco”.
Niektóre propozycje od razu wydaïy siÚ Justinowi „zimne” i maïo
porywajÈce, zwïaszcza gdy wiÈzaïy siÚ ze sïowem powinnoĂÊ tak jak w zdaniach: „powinieneĂ trzymaÊ siÚ pracy” i „mieszkaÊ na wschodnim wybrzeĝu”. Inne pomysïy wydawaïy siÚ „gorÈce”, przyjmowane z radoĂciÈ:
przeprowadzka do Kalifornii lub zajÚcia w szkole biznesu. WczeĂniejsze
falstarty biznesowe, doĂwiadczenia, które Justin kiedyĂ postrzegaï jako
poraĝki, staïy siÚ wskazówkami zbieranymi po to, aby znaleěÊ drogÚ do
wartoĂci i zaplanowaÊ jego piwot.
AtrakcyjnoĂÊ Twojego nastÚpnego ruchu w zakresie kariery zawodowej polega wïaĂnie na takim intuicyjnym odczuwaniu wywoïywanych
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emocji. Moĝe nie sÈ to jasne i wyraěne sïowa, wyraĝenia w znanym Ci
jÚzyku, ale jeĂli w czasie analizy moĝliwoĂci zwracasz bacznÈ uwagÚ na
swoje odczucia i znajdujesz chwilÚ na refleksjÚ, z kaĝdego obszaru otrzymasz wskazówkÚ dotyczÈcÈ „temperatury powiÈzanych z nim emocji”,
którÈ wysyïa Twoje ciaïo. Moĝesz rozmawiaÊ z kimĂ i fizycznie odczuwaÊ
intensywnoĂÊ tej interakcji. Twój organizm wysyïa wtedy jasne sygnaïy:
„GorÈco, gorÈco, gorÈco!”. Czujesz magnetyczne przyciÈganie i chcesz
dowiedzieÊ siÚ wiÚcej o tym, co robi Twój rozmówca i gdzie mieszka. Albo
moĝesz uczestniczyÊ w rozmowie w sprawie pracy i odczuwaÊ chïód, chociaĝ posada wydaje siÚ atrakcyjna. Nie pozwól jednak, aby te zimne wskazówki CiÚ zniechÚcaïy. Wykorzystaj je raczej do zgïÚbiania wiedzy dotyczÈcej Twoich wartoĂci.
Kilka miesiÚcy po rozpoczÚciu naszych spotkañ Justin zostaï przyjÚty
na studia pierwszego wyboru. W szkole biznesu otrzymaï stypendium.
Przeniósï siÚ do San Diego i otoczyï siÚ nowymi znajomymi, którzy go
inspirowali. Szybko znalazï róĝne moĝliwoĂci rozwoju, które pozwalaïy
mu wykorzystywaÊ jego mocne strony, przy czym nie zrezygnowaï z planu
powrotu po studiach do rodzinnego biznesu. Kaĝdy z tych elementów
dobrze odzwierciedlaï podstawowe wartoĂci, które sobie ceniï. Justin
powiedziaï, ĝe dziÚki nowej energii, wigorowi i poczuciu sïusznoĂci dziaïañ w koñcu poczuï siÚ sobÈ: silnym mÚĝczyznÈ, pewnym siebie, pewnie
stÈpajÈcym po ziemi, dumnym ze swojej Ăcieĝki kariery i gotowym do
walki z kaĝdym wyzwaniem.
Poszukiwanie wartoĂci

mwiczenia z tego podrozdziaïu pomogÈ Ci zbudowaÊ fundament strategii piwotu. StanÈ siÚ wytycznymi dla caïego procesu z szerokiej skali od
idei wysokiego poziomu do ograniczonej listy konkretnych wartoĂci, którÈ
uzyskasz na ostatnim etapie.
Na pierwszym i drugim etapie skup siÚ raczej na iloĂci, a nie jakoĂci
pomysïów. Nie próbuj wprowadzaÊ autocenzury. Przy kaĝdym pytaniu
zapisz dokïadnie to, co od razu przychodzi Ci do gïowy, a dopiero potem
zacznij zadawaÊ sobie bardziej szczegóïowe pytania, takie jak: Co jest dla
mnie naprawdÚ waĝne w tej sprawie? i Co jeszcze?
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Krok pierwszy: Zapisz pierwsze skojarzenia

Odpowiedz na nastÚpujÈce pytania:


Opisz swój idealny dzieñ. Jak byĂ go spÚdziï, gdybyĂ nie musiaï martwiÊ siÚ o koszty podejmowanych aktywnoĂci?



Co CiÚ najbardziej ekscytuje?



Z czego jesteĂ najbardziej dumny?



Jaki komplement lub jakÈ pochwaïÚ sïyszysz najczÚĂciej?



Jaka wartoĂÊ, którÈ cenisz najbardziej, pojawiïaby siÚ w komentarzach,
gdyby ktoĂ rozmawiaï na Twój temat z czïonkami Twojej rodziny lub
przyjacióïmi?



WróÊ myĂlami do najwspanialszego czasu w Twoim ĝyciu — gdy
ĝyïeĂ peïniÈ ĝycia, przeĝywaïeĂ przygody, czuïeĂ radoĂÊ i zespolenie.
Moĝe to byÊ tylko jedna chwila lub dïuĝszy okres. Opisz ten czas,
podajÈc jak najwiÚcej szczegóïów. Co sprawia, ĝe to wspomnienie wydaje Ci siÚ takie waĝne? Cofnij siÚ w czasie: Co widzisz? Co sïyszysz?
Czy czujesz jakiĂ konkretny smak? Zapach? O czym myĂlisz? Jak siÚ
czujesz?



Wymieñ trzy osoby, które podziwiasz. Zapisz trzy przymiotniki, które
opisujÈ, dlaczego wybraïeĂ akurat te osoby.



Czy jest coĂ, czego chciaïbyĂ mniej w swoim ĝyciu?



Przed jakimi wyzwaniami stoisz obecnie?



Czy sÈ jakieĂ pytania, na które obecnie nie jesteĂ w stanie odpowiedzieÊ?



Czy sÈ jakieĂ obszary w Twoim ĝyciu, w których Twoim zdaniem brak
jest równowagi lub gdzie czujesz jakieĂ braki?



Czego wiÚcej pragniesz od swojego ĝycia?

Krok drugi: Grupowanie wartoĂci

ZakreĂl wszystkie sïowa kluczowe lub frazy (moĝesz je przepisaÊ na osobnÈ
listÚ), które wydajÈ siÚ wyróĝniaÊ w treĂci odpowiedzi. Po wstÚpnym przejrzeniu dodaj motywy, które mogïeĂ wczeĂniej pominÈÊ, a które sÈ dla
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Ciebie waĝne. Oto kilka propozycji grup wartoĂci, powtarzajÈcych siÚ
w czasie badañ moich klientów:


ZwiÈzki, spoïecznoĂci, przyjaciele, rodzina, intymnoĂÊ.



KreatywnoĂÊ, innowacja, pomysïy, tworzenie sïowa pisanego, wyraĝanie siebie.



Odwaga, podejmowanie ryzyka, wyzwanie.



WolnoĂÊ, niezaleĝnoĂÊ.



Bezpieczeñstwo finansowe.



WdziÚcznoĂÊ, czerpanie z chwili, uwaĝnoĂÊ, odpoczynek i odmïodzenie.



Zdrowe nawyki i dobre samopoczucie, poczucie równowagi.



Dobry humor, zabawa, rekreacja.



Pomaganie innym, czynienie róĝnicy, wywieranie wpïywu, inspirowanie, nauczanie, sïuĝenie i zasiÚg.



Nauka, rozwój, odkrywanie, podróĝe, przygoda.

Krok trzeci: Wykonaj mapÚ wartoĂci

Weě czystÈ kartkÚ. Na Ărodku napisz sïowo WartoĂci, umieĂÊ je w okrÚgu,
a potem poprowadě linie biegnÈce od niego do zidentyfikowanych we
wczeĂniejszych krokach wartoĂci. Dodaj kilka mniejszych odnoĂników od
zidentyfikowanych wartoĂci do jedno- lub dwuwyrazowych odpowiedzi na
nastÚpujÈce pytania:


Jakie waĝne cechy wyróĝniajÈ siÚ w kontekĂcie kaĝdej z tych wartoĂci?



Jak kaĝda z tych wartoĂci moĝe byÊ najpeïniej wyraĝana w Twoim
ĝyciu?

To Êwiczenie pomoĝe Ci zrozumieÊ, jak wartoĂci znajdujÈ swoje manifestacje w Twoim ĝyciu. Na przykïad odnoĂniki od sïowa wolnoĂÊ mogÈ
prowadziÊ do odpowiedzi, takich jak: bezpieczeñstwo finansowe, elastyczny
harmonogram, moĝliwoĂÊ podróĝowania, autonomia pracy. OdnoĂniki od
wartoĂci pomaganie innym mogÈ prowadziÊ do wyraĝeñ, takich jak: nauczanie, mentoring, dzielenie siÚ doĂwiadczeniami, wolontariat, a takĝe kilka
grup lub organizacji, które sÈ dla Ciebie waĝne.
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A oto przykïad jednej z takich map wartoĂci:

Krok czwarty: WartoĂciowanie pozycji na liĂcie

ZakreĂl na mapie myĂli jedno sïowo lub wyraĝenie, które najlepiej odzwierciedla kaĝdÈ z wartoĂci. Zapisz piÚÊ do dziesiÚciu tych wartoĂci na oddzielnych kartkach samoprzylepnych, które umieĂcisz na Ăcianie lub na drzwiach
wejĂciowych, a nastÚpnie ustal kolejnoĂÊ wartoĂci wedïug subiektywnej
oceny ich istotnoĂci. JeĂli pojawi siÚ koniecznoĂÊ wybrania jednej z dwóch
losowo wybranych wartoĂci, zawsze któraĂ bÚdzie dla Ciebie waĝniejsza.
KtórÈ wówczas wybierzesz? W rzeczywistoĂci bardzo rzadko zmuszani
jesteĂmy do tworzenia takich syntetycznych rankingów wartoĂci, ale to
Êwiczenie pomoĝe Ci w zdefiniowaniu priorytetów.
Grupuj podobne do siebie motywy i usuwaj wartoĂci, które nie sÈ zbyt
waĝne dla Twojego zdrowia i szczÚĂcia, tworzÈc krótkÈ listÚ, którÈ ïatwo
bÚdzie zapamiÚtaÊ. PoĂwiÚÊ na to Êwiczenie jeden tydzieñ, bo bÚdziesz
potrzebowaï chwili refleksji, a codzienne obowiÈzki zapewniÈ Ci dodatkowÈ klarownoĂÊ osÈdu.
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Krok piÈty: ZawÚě listÚ i zmieñ nazwy

Przejrzyj mapÚ i ranking karteczek samoprzylepnych, tak aby zidentyfikowaÊ piÚÊ najwaĝniejszych wartoĂci. To Twój tlen, Twoje idee, bez których nie wyobraĝasz sobie ĝycia, elementy, które sÈ niezbÚdne dla Twojego dobrego samopoczucia. A teraz wykorzystaj swojÈ kreatywnoĂÊ
i nadaj kaĝdej z wartoĂci nowÈ, opisowÈ nazwÚ. Uĝyj wyobraěni i wybierz
takie nazwy, które majÈ dla Ciebie sens i najlepiej definiujÈ istotÚ kaĝdej
z tych wartoĂci. Oto dwa przykïady bardziej kreatywnych wersji opisów
wartoĂciii (wciÈĝ ich uĝywam!), które udostÚpniïam w ksiÈĝce Life After
College:
OCZYSZCZAJkCY OGIE: Przekazuj z pasjÈ pozytywnÈ energiÚ
Ăwiatu. Zaraĝaj innych optymizmem, radoĂciÈ i uĂmiechem zawsze tam,
gdzie siÚ znajdujesz. BÈdě Ăwiadoma wpïywu, jaki wywierasz na innych
ludzi.
JAZDA NA DZIKIM TYGRYSIE: ¿yj peïniÈ ĝycia! Podejmuj ryzyko.
Rób rzeczy, które sprawiajÈ, ĝe opuszczasz swojÈ strefÚ komfortu, podejmuj
wyzwania, o których sÈdzisz, ĝe znajdujÈ siÚ na granicy wykonalnoĂci.
Nie ma siodïa, nie ma lejców. Ciesz siÚ i przystosowuj do szalonych wzlotów, upadków i niespodzianek, które ĝycie rzuca w TwojÈ stronÚ.
Krok szósty: Dobrze widoczne przypomnienie

UmieĂÊ spis wartoĂci tam, gdzie kaĝdy bÚdzie mógï je zobaczyÊ. Moĝe
warto zapisaÊ je równieĝ na niewielkiej kartce, którÈ schowasz do portfela,
albo zrobiÊ grafikÚ lub tapetÚ do komputera lub telefonu, przykleiÊ
naklejki samoprzylepne nad biurkiem lub zaprojektowaÊ bardziej wymyĂlnÈ formÚ wizualnej reprezentacji, np. w serwisie Pinterest, którÈ
moĝna z czasem uzupeïniaÊ i modyfikowaÊ. W trakcie caïego procesu
piwotu bÚdziesz mógï regularnie wracaÊ myĂlami do listy najwaĝniejszych
wartoĂci, dziÚki czemu po jakimĂ czasie zostanÈ one mocno zakorzenione
w Twojej ĂwiadomoĂci.
Potraktuj wartoĂci jak indywidualnÈ kartÚ wspomagajÈcÈ proces decyzyjny. Gdy staniesz przed szczególnie trudnym dylematem, odwoïaj siÚ
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do listy i rankingu, obliczajÈc, jakÈ ocenÚ (na bazie ocen czÈstkowych dla
kaĝdej wartoĂci) moĝesz przypisaÊ decyzji (lub caïemu Twojemu nastawieniu ĝyciowemu) wedïug skali wartoĂci od 1 do 5.

OPRACUJ FORMU} SZCZ}¥CIA
KtóregoĂ ranka po powrocie z tygodniowego wyjazdu z trudem mogïam
usiedzieÊ przy biurku. Wodziïam wokóï podkrÈĝonymi oczami, nie mogÈc
siÚ na niczym skupiÊ. Nagle poczuïam, ĝe znajdujÚ siÚ poza swoim ciaïem i mogÚ obserwowaÊ sama siebie, jak zirytowana uderzam ze zïoĂciÈ
piÚĂciÈ w blat, gdy moja mysz bezprzewodowa po raz enty gubi poïÈczenie z komputerem. Widok jak z kreskówki: ksiÈĝki, dokumenty, gïoĂniki
unoszÈ siÚ parÚ centymetrów w powietrze, po czym lÈdujÈ z powrotem
na biurku.
Rany! Wielka czerwona flaga ostrzegawcza?
Raczej nie naleĝÚ do ludzi niecierpliwych, ale tego ranka mój bezpiecznik groziï zwarciem, jeĂli juĝ nie byï przepalony, powodujÈc przeciÈĝenie
caïego systemu. Nie byïam w stanie wpïynÈÊ na poprawÚ nastroju dziÚki
gimnastyce umysïowej ani zignorowaÊ zmÚczenia — najwyraěniej nic mi
dziĂ nie szïo tak, jak bym chciaïa.
Wtedy zrozumiaïam: przez piÚÊ dni nie Êwiczyïam! Moje oczy przeskakiwaïy od tarczy zegara do listy rzeczy do zrobienia i skrzynki e-mail.
Nie bardzo miaïam czas na krótki jogging, ale na pewno nie miaïam doĂÊ
czasu, aby marnowaÊ go na denerwujÈcy brak koncentracji na resztÚ dnia,
spowodowany moim nie najlepszym nastrojem. Pozycje z listy rzeczy do
zrobienia mogÈ chyba poczekaÊ te dwadzieĂcia minut, bo tyle czasu potrzebujÚ, aby w moich ĝyïach znów popïynÚïy endorfiny. Wïoĝyïam buty do
biegania i ruszyïam w stronÚ drzwi. I rzeczywiĂcie, po powrocie z trasy
i filiĝance kawy poprawiï siÚ nie tylko mój nastrój, ale i poziom produktywnoĂci.
Jednym z kluczowych zagadnieñ zwiÈzanych ze zwinnÈ metodÈ zarzÈdzania ĝyciem jest umiejÚtnoĂÊ szybkiego powrotu do równowagi. Trudno
wykonaÊ piwot w chwili, gdy czujemy siÚ niepewni lub jesteĂmy nieszczÚĂliwi (jeĂli w ogóle jest to moĝliwe). W takiej sytuacji bowiem — gdy

Kup książkę

Poleć książkę

74

ETAP PIERWSZY: FUNDAMENT

czujesz siÚ zmÚczony luděmi, rutynÈ, otoczeniem lub mÚczÈcymi dziaïaniami — szanse przejĂcia na kolejne etapy piwotu zostajÈ znacznie
zmniejszone.
SprawdzajÈca siÚ w Twoim przypadku formuïa na szczÚĂcie to unikalna kombinacja czynników Ărodowiskowych i dziaïañ, które najbardziej
zwiÚkszajÈ prawdopodobieñstwo naïadowania baterii i odnowienia Twojej
energii, gdy czujesz siÚ przybity lub zmÚczony. PlanujÈc piwot, pomyĂl
o metodzie poprawy samopoczucia na poziomie mikro (czyli w odniesieniu do codziennej rutyny i piÚcio- do dwudziestominutowych nawyków)
oraz niezaleĝnie na poziomie makro (czyli powaĝnych wyborów skïadajÈcych siÚ na zïoĝonÈ formuïÚ, a dotyczÈcych miejsca zamieszkania czy
pracy).
Jakie mikro- i makroformuïy sÈ najwaĝniejsze w aspekcie Twojego
ĝycia? Twoja metoda poprawy samopoczucia moĝe na przykïad zawieraÊ
i ïÈczyÊ pewne elementy z poniĝszej tabeli:
Formuïa na szczÚĂcie

Makro/ogólnie

Mikro/codziennie

Obszar
aktywnoĂci:

Kup książkę

mentalny/emocjonalny/
duchowy

fizyczny

spoïeczny

Codzienne przyzwyczajenia

WyjĂcie z domu

Czytanie

Odpoczynek
na ïonie natury

Spotkanie z przyjacióïkÈ na
kawie lub posiïku

Medytacja
mwiczenia duchowe
Prowadzenie dziennika

Spacer
mwiczenia fitness

Wspólne gotowanie
Rozmowy telefoniczne
z przyjacióïmi lub czïonkami
rodziny
WartoĂciowe spÚdzenie czasu
z ukochanym

¿ycie w mieĂcie,
które inspiruje

Regularne
Êwiczenia fizyczne

Uczestniczenie w wydarzeniach
kulturalnych i sportowych

Stworzenie komfortowych
warunków w domu

Zapewnienie sobie
7 – 8 godzin snu

CzÚsty wolontariat

Weekendowe wycieczki

Zdrowe
odĝywianie siÚ

Praca nad kreatywnymi
projektami

UczÚszczanie na dodatkowe
zajÚcia
Goszczenie znajomych
Dïuĝsze podróĝe
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Opracuj formuïÚ szczÚĂcia

Zdefiniuj swoje wartoĂci, zmieniajÈc je z abstrakcyjnych pojÚÊ w ĝyciowe
aktywnoĂci poprzez przygotowanie podobnej tabeli, jak ta powyĝej. Jakie
skïadniki — procedury i codzienne, rutynowe czynnoĂci — majÈ najwiÚksze znaczenie dla efektywnoĂci tej mikstury? Jakie czynniki makro
dotyczÈce stylu ĝycia sÈ najwaĝniejsze? Zastanów siÚ, co robisz dobrze,
a czego Ci brakuje.
FormuïÚ moĝesz naprawdÚ zdefiniowaÊ w formie równania matematycznegoiii, tak jak uczyniï to na przykïad mój przyjaciel Bill Connolly,
gdy podzieliïam siÚ z nim tÈ koncepcjÈ. Jego równanie wyglÈdaïo nastÚpujÈco: (Tworzenie) + (przyjaciele i rodzina) + (podróĝ) – (strach) =
SzczÚĂcie.

TWOJE CIAO TO TWÓJ BIZNES
Gdy znajdujesz siÚ w bezpiecznej strefie komfortu, moĝesz sobie pozwoliÊ
na odrobinÚ lenistwa. Moĝesz wydaÊ trochÚ wiÚcej pieniÚdzy, moĝesz siÚ
przejeĂÊ, wypiÊ troszkÚ za duĝo albo na kilka dni zapomnieÊ o Êwiczeniach,
a mimo to dziÚki elastycznoĂci systemu dasz sobie radÚ z ewentualnymi
konsekwencjami. Masz bowiem wiÚkszy margines bïÚdu. Jednak gdy znajdujesz siÚ wïaĂnie w samym Ărodku piwotu, kaĝda komórka Twojego
ciaïa powinna pracowaÊ na najwyĝszych obrotach, bo w czasie, gdy przyjdzie Ci odpowiadaÊ na najwaĝniejsze pytania ĝyciowe, Twój organizm
bÚdzie poddany ekstremalnym obciÈĝeniom.
Siïa woli jest zasobem ograniczonymiv. Gdy przyjdzie Ci podejmowaÊ
najwaĝniejsze decyzje, musisz oszczÚdzaÊ energiÚ, która w tych trudnych
chwilach bÚdzie Ci naprawdÚ potrzebna. W tym czasie o wiele wyraěniej
odczuwaÊ bÚdziesz zmÚczenie, dlatego wszystkie problemy zdrowotne
z przeszïoĂci teraz dadzÈ Ci siÚ jeszcze bardziej we znaki.
W okresie obciÈĝenia stresem zazwyczaj najszybciej zaniedbujemy
nasze ciaïo. Czasami wrÚcz aktywnie dziaïamy na wïasnÈ szkodÚ. A tymczasem podczas piwotu Twój organizm jest najbardziej wartoĂciowym
zasobem. W sytuacji gdy wokóï zmienia siÚ tak wiele rzeczy, waĝne jest,
aby aktywnie korzystaÊ ze wszystkich naturalnych substancji chemicznych
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odpowiadajÈcych za dobre samopoczucie: serotoniny, dopaminy, oksytocyny i endorfin, a minimalizowaÊ dawki kortyzolu, czyli hormonu stresu.
W tym czasie trzeba wystrzegaÊ siÚ powodujÈcych odrÚtwienie: niezdrowych posiïków, alkoholu, narkotyków, telewizji, gier wideo, mediów
spoïecznoĂciowych albo „szwedzkiego stoïu” ze wszystkimi wymienionymi
wczeĂniej uĝywkami. SkïonnoĂÊ do oddawania siÚ dziaïaniom przynoszÈcym zapomnienie jest dla wielu ludzi ucieczkÈ w sytuacji, gdy ĝycie daje
nam w koĂÊ bardziej niĝ, jak nam siÚ wydaje, moĝemy znieĂÊ. Niemniej
jednak korzyĂci z zerwania z niezdrowymi nawykami sÈ o wiele wiÚksze,
nawet jeĂli sÈdzimy, ĝe czeka nas naprawdÚ trudne zadanie.
Nie bierz moich sïów za pewnik. Sprawdě sam. ZwróÊ szczególnÈ
uwagÚ na to, co poprawia Ci nastrój, zwiÚksza wydajnoĂÊ, kreatywnoĂÊ
i odpornoĂÊ fizycznÈ oraz emocjonalnÈ, a co pogarsza Twoje samopoczucie.
Drugi kieliszek wina moĝe wydawaÊ siÚ zupeïnie nieszkodliwy — i moĝe
byïo tak przez caïe Twoje dorosïe ĝycie — dopóki nie staje siÚ gambitem
do trzeciego. A potem budzisz siÚ nastÚpnego ranka z bolÈcÈ gïowÈ, zmÚczony, a wïaĂnie tego dnia musisz odpowiedzieÊ sobie na waĝne ĝyciowe
pytania.
Sam osÈdě. JeĂli coĂ dziaïa, zostaw to. JeĂli utrudnia Ci osiÈgniÚcie
optymalnej wydajnoĂci i psuje Ci humor, musisz z tego zrezygnowaÊ.
I niewaĝne, jak trudno bÚdzie Ci pozbyÊ siÚ tego nawyku. Nie moĝesz
chodziÊ o kulach. Gdy znajdziesz siÚ w samych trzewiach bestii zwanej
piwotem i przeĝyjesz to, bÚdziesz mógï w nagrodÚ wróciÊ do niektórych
z tych nawyków, chociaĝ wiele osób po przejĂciach zwykle stwierdza, ĝe
juĝ ich nie potrzebuje.
JeĂli na którymĂ etapie piwotu znajdziesz siÚ w prawdziwych tarapatach, bÚdziesz sobie dziÚkowaï za to, ĝe wróciïeĂ do wïaĂciwych nawyków
prozdrowotnych dotyczÈcych dobrego odĝywiania, snu i aktywnoĂci
fizycznej. UproĂÊ ĝycie, ograniczajÈc siÚ do najbardziej produktywnych
i zdrowych przyzwyczajeñ, tak aby mieÊ „czysty system”, który pozwoli
Ci pracowaÊ na jak najwyĝszych obrotach. JeĂli stwierdzisz, ĝe stoisz przed
ĂcianÈ, skup siÚ najpierw na rozwiÈzaniu problemów fizycznych, aby mieÊ
jasnoĂÊ umysïu. Idě na spacer. Zmieñ dietÚ na zdrowszÈ na tydzieñ (lub
miesiÈc), przeprowadě sesje medytacji przez dziesiÚÊ minut, zdrzemnij
siÚ lub wyjdě gdzieĂ, aby odrobinÚ siÚ zrelaksowaÊ. Spokój ducha jest
dywidendÈv, którÈ otrzymujemy, pïacÈc za dnia dobrymi nawykami.
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ZMNIEJSZ ZM}CZENIE DECYZJk
Piwot wstrzÈĂnie Twoimi przyzwyczajeniami, dlatego musisz posiadaÊ
„kotwicÚ” w postaci codziennej rutyny. Nie ma wÈtpliwoĂci, ĝe bez nawyków i procedur pozwalajÈcych w sposób systemowy wpïywaÊ na poprawÚ
samopoczucia, pojawi siÚ zmÚczenie decyzjami.
W artykule opublikowanym w „Harvard Business Review” Roger
Martin przekonujevi, ĝe w obecnych czasach wiele firm nie produkuje juĝ
gadĝetów, tylko decyzje. My sami staliĂmy siÚ „fabrykami decyzji”. Nasz
czas pracy poĂwiÚcamy na wymyĂlanie idei i tworzenie strategii, omawianie ich na spotkaniach, budowanie konsensusu oraz wdraĝanie rozwiÈzañ
dla okreĂlonych wyników. I tak jak silna wola jest zasobem skoñczonym,
tak samo ograniczone sÈ nasze zdolnoĂci poznawcze w ramach zïoĝonych
procesów myĂlowych.
ZmÚczenie decyzjami, nazywane równieĝ wyczerpywaniem siÚ ego,
oznacza zmniejszajÈcÈ siÚ skutecznoĂÊ w zakresie zdolnoĂci decyzyjnych
w sytuacji, gdy nie moĝemy liczyÊ na uzupeïnienie energii. Dziennikarz
John Tierney w swoim artykule opublikowanym w „New York Timesie”
tak oto podsumowuje konsekwencje tego stanu rzeczy: „Praktycznie nikt
nie zdaje sobie tak naprawdÚ sprawyvii z tego, jak mÚczÈce jest podejmowanie decyzji. Wielkie i maïe decyzje siÚ sumujÈ. (…) Wyczerpanie objawia siÚ nie tyle jako konkretne uczucie, raczej jako skïonnoĂÊ do bardziej
intensywnego doĂwiadczania innych emocji”.
W ogniu piwotu waĝne pytania bÚdÈ stale wirowaÊ w Twojej gïowie:
Czy zostaÊ u obecnego pracodawcy, czy zrezygnowaÊ? ZwinÈÊ firmÚ czy zacisnÈÊ
zÚby i walczyÊ? PrzeprowadziÊ siÚ do innego miasta czy wyjechaÊ gdzieĂ na
dïuĝej? Nic dziwnego, ĝe takie myĂli wymagajÈ wykorzystania duĝej czÚĂci
Twojego umysïowego pasma aktywnoĂci, a wtedy coraz trudniej przychodzi Ci znajdywaÊ odpowiedzi na mniej waĝne codzienne pytania typu:
co zjeĂÊ, w co siÚ ubraÊ lub kiedy zaplanowaÊ Êwiczenia.
Nie bez powodu Steve Jobs codziennie nosiï czarny golf i dĝinsyviii.
W ten sposób oszczÚdzaï swojÈ energiÚ psychicznÈ, podejmujÈc przynajmniej jednÈ decyzjÚ mniej. I wychodzÈc z tego samego zaïoĝenia, gdy jestem
mocno zajÚta w mojej firmie, ograniczam menu do zupy chili wedïug
przepisu mojej mamy (znajdziesz go w zestawie narzÚdzi dodatkowych
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na stronie internetowej poĂwiÚconej piwotowi). DziÚki temu równieĝ i ja
mam jednÈ decyzjÚ mniej. JeĂli zaĂ chodzi o Êwiczenia fizyczne, nie pozwalam sobie na ĝadne ustÚpstwa w kwestii zajÚÊ jogi i pilatesu. MuszÚ w nich
uczestniczyÊ, choÊby siÚ waliïo i paliïo. W ten sposób oszczÚdzam sobie
kïopotu debatowania nad tym, czy i kiedy poĂwiÚcÚ czas na Êwiczenia,
albo problemów z modyfikacjÈ harmonogramu, tak aby znaleěÊ w nim
nowe „kotwice” w tygodniu, gdy mam naprawdÚ duĝo zajÚÊ.
JeĂli zmÚczenie decyzjami jest przypadïoĂciÈ przeciÈĝonego umysïu, to
czy moĝna coĂ na to zaradziÊ? Jest jakieĂ lekarstwo?
Jednym z najsilniejszych „antybiotyków” na tÚ chorobÚ w czasie
piwotu jest remedium z podrÚcznej apteczki, które umoĝliwi Ci podejmowanie Ăwiadomych decyzji z wyraěnÈ wizjÈ: wycisz siÚ, aby nawiÈzaÊ
kontakt z tÈ czÚĂciÈ Ciebie, która juĝ zna wszystkie odpowiedzi.

MEDYTACJA DLA AKTYWOWANIA INSTYNKTU
Pomimo wielu artykuïów i ksiÈĝek, których autorzy przekonujÈ o korzyĂciach pïynÈcych z medytacji — obiecujÈc zdrowszy sen, poprawÚ stanu zdrowia, poczucie wdziÚcznoĂci, poprawÚ koncentracji i produktywnoĂci — bardzo
dïugo nie mogïam siÚ do tego przekonaÊ. Medytacja mnie nudziïa. Podczas nielicznych prób stawaïam siÚ raczej niespokojna i jakoĂ nigdy „nie
miaïam na niÈ czasu”. Medytacja, szmedytacja…
— Czy liczy siÚ spacerowanie? Bieganie? Jazda na rowerze? Pïywanie? Joga? Prowadzenie dziennika? — pytaïam Adama, przyjaciela, który
studiowaï medytacjÚ w klasztorze w Tajlandii. Na moje pytania zawsze
pewnie krÚciï gïowÈ przeczÈco.
— Musisz siÚ wyciszyÊ — wyjaĂniaï. — Te aktywnoĂci, które wymieniasz, to po prostu inne sposoby „robienia czegoĂ”.
Musiaïo siÚ wywróciÊ do góry nogami caïe moje ĝycie, musiaïam
poĂwiÚciÊ dwa lata ĝycia na wïasnÈ dziaïalnoĂÊ, aby dotrzeÊ do ostatecznej granicy i zrozumieÊ, co przynosi mi prawdziwe ukojenie. Medytacja.
Adam nauczyï mnie prostej techniki, która Ăwietnie sprawdza siÚ na
poczÈtku. Wystarczy usiÈĂÊ prosto z zamkniÚtymi oczami i zadbaÊ o równy
oddech, powtarzajÈc w tym czasie mantrÚ: „wznoszenie, opadanie, sie-
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dzenie”. Metoda spodobaïa mi siÚ tak bardzo, ĝe dodaïam medytacjÚ
do codziennych Êwiczeñ, poĂwiÚcajÈc jej od piÚciu do trzydziestu minut
kaĝdego dnia. Potem wzmocniïam nawyk, dodajÈc Êwiczenia do listy
rzeczy do zrobienia w aplikacji Insight Timer. Obiecaïam sobie, ĝe wykonam nieprzerwanÈ seriÚ: dziesiÚÊ dni medytacji, potem dwadzieĂcia, trzydzieĂci i — tylko raz — sto dni medytacji z rzÚdu.
Po niedïugim czasie poczuïam wszechogarniajÈce mnie poczucie ulgi,
ĝe choÊby przez te dziesiÚÊ do dwudziestu minut dziennie mogÚ znaleěÊ
ciche, spokojne miejsce i uzyskaÊ dostÚp do krynicy wewnÚtrznej mÈdroĂci,
która znajduje siÚ w moim ciele. Te sesje ïadowaïy wewnÚtrzne baterie
w moim mózgu. Tam, gdzie wczeĂniej migaïa czerwona dioda rozïadowania, teraz znów Ăwieciïo nasycone zielone Ăwiatïo 100-procentowej
energii. Od tej pory medytacja staïa siÚ najwaĝniejszÈ czÚĂciÈ mojego dnia.
Wielu ludzi sukcesu, w tym Arianna Huffington, Kobe Bryant, Russell Simmons i Gisele Bündchen, uwaĝa medytacjÚ za kluczowy element
codziennej rutyny i gïówny czynnik decydujÈcy o ich sukcesach. Dan Harris, autor ksiÈĝki zatytuïowanej SzczÚĂliwszy o 10%, odkryï medytacjÚ po
ataku paniki, jakiego doĂwiadczyï na wizji w programie telewizyjnym Good
Morning America. Wiele firm, szpitali i instytucji wojskowych równieĝ
zachÚca do medytacji w specjalnie przygotowanych wyciszonych pokojach,
na warsztatach lub w czasie sesji grupowych dla pracowników.
Nawet jeĂli do tej pory nie miaïeĂ ĝadnego doĂwiadczenia z medytacjÈ,
zachÚcam CiÚ do poeksperymentowania. Znajdě sobie takie miejsce,
w którym przez co najmniej dziesiÚÊ minut moĝesz rano posiedzieÊ
w spokoju z zamkniÚtymi oczami. Badania pokazujÈ, ĝe wystarczy dziesiÚÊ do dwunastu minut dziennieix, aby poprawiÊ poziom uwagi i pamiÚÊ
roboczÈ. Podczas piwotowania tego rodzaju praktyki wyostrzÈ Twoje skupienie, zmniejszÈ stres i zapewniÈ twórczÈ przewagÚ, której potrzebujesz.
Okaĝ szacunek swojej wewnÚtrznej mÈdroĂci, pozwalajÈc sobie na
dociekliwoĂÊ.
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Podstawowe Êwiczenie, od którego moĝesz zaczÈÊ
swojÈ przygodÚ z medytacjÈ

Od tamtej wspomnianej pierwszej rozmowy z Adamem rozmawiaïam na
temat medytacji z ponad trzystoma osobami, które wyraziïy swoje „zainteresowanie medytacjÈ”. Poprosiïam je o wypeïnienie ankiety, w której
znajdowaïo siÚ pytanie o to, co uniemoĝliwia im zajÚcia praktyczne.
Okazaïo siÚ, ĝe wielu poczÈtkujÈcych ma problemy dotyczÈce sposobu
rozpoczÚcia medytacji: Jak siedzieÊ? Co mam zrobiÊ, gdy zamknÚ oczy? A co,
jeĂli po prostu nie potrafiÚ siedzieÊ w bezruchu?
JeĂli czujesz siÚ wystarczajÈco zmotywowany, aby rozpoczÈÊ eksperymentowanie z medytacjÈ, ale nie wiesz, od czego zaczÈÊ, skorzystaj z poniĝszych wskazówek Caseya Gramaglii, wspóïzaïoĝyciela Asian Center for
Applied Mindfulness:
 UsiÈdě na krzeĂle ze stopami ustawionymi równo pod kÈtem prostym

lub usiÈdě po turecku na podïodze: Przygotuj poduszkÚ, której uĝyjesz,

aby biodra znalazïy siÚ powyĝej linii kolan, co poprawi Twój komfort
i cyrkulacjÚ powietrza podczas oddychania.
Dïonie poïóĝ
swobodnie na kolanach, prawÈ rÚkÈ przykryj lewÈ tak, aby kciuki delikatnie siÚ stykaïy. Rozluěnij ramiona.

 Wyprostuj plecy i podnieĂ brodÚ, unoszÈc lekko gïowÚ:

Skup siÚ na
oddychaniu, gdy wciÈgasz powietrze (wznoszenie) i gdy je wypuszczasz (opadanie).

 PrzenieĂ uwagÚ na okolicÚ splotu sïonecznego i brzuch:

 Na tym etapie moĝesz siÚ spodziewaÊ, ĝe Twoje myĂli bÚdÈ rozbie-

chwilami poczujesz spadek koncentracji, poniewaĝ Twoje zmysïy bÚdÈ wysyïaïy rozpraszajÈce sygnaïy:
děwiÚki, obrazy, zapachy, smaki, emocje i myĂli. Jeĝeli takie boděce
doprowadzÈ do chwilowego rozkojarzenia, zaakceptuj w peïni spadek
koncentracji. Powiedz sobie: „myĂlÚ” albo „sïyszÚ”, aby po chwili znów
skupiÊ siÚ na wznoszeniu siÚ i opadaniu wraz z kaĝdym oddechem.

gaïy siÚ w róĝnych kierunkach:

 JeĂli czujesz, ĝe musisz siÚ poruszyÊ, podrapaÊ czy poprawiÊ pozycjÚ,

po prostu zarejestruj mentalnie tÚ potrzebÚ, przypisujÈc jÈ do kategorii „czujÚ”: Postaraj siÚ zachowaÊ skupienie i wróÊ do oddychania.

PamiÚtaj, ĝe medytacja to mentalna analiza, polegajÈca na sprawdze-
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niu, co dzieje siÚ w Twoim umyĂle i w ciele. Czasami po prostu musisz
siÚ przez chwilÚ powierciÊ, ale jest to sygnaï z organizmu dotyczÈcy
tego, co dzieje siÚ w Twoim ĝyciu.
Eksperymentuj i dopasuj Êwiczenie medytacyjne do swojego charakteru. Wypróbuj róĝne metody, aĝ znajdziesz takÈ, która najlepiej Ci pasuje.
Casey radzi: „PamiÚtaj, aby siÚ nie oceniaÊ. Po prostu wróÊ do Êwiczeñ
i skup siÚ na koncentracji. Im czÚĂciej Êwiczysz, tym lepszym siÚ stajesz
w tym, co robisz, i szybciej udaje Ci siÚ wprowadziÊ umysï w stan medytacji, cieszÈc siÚ specjalnym stanem koncentracji i spokoju”.

W tym rozdziale skupiliĂmy siÚ na okreĂleniu Twoich wartoĂci i zredagowaniu formuïy szczÚĂcia. DowiedziaïeĂ siÚ, jak przygotowaÊ ciaïo do
piwotu, jak waĝne jest zmniejszenie zmÚczenia decyzjami i jak wyciszyÊ
umysï podczas medytacji, aby aktywowaÊ tryb najwydajniejszej pracy
mózgu. Ale na czym powinieneĂ skupiÊ swoje myĂli? DokÈd próbujesz
dotrzeÊ?
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