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Godzina 10.04
Jak opanowaÊ czas?
Opanowanie czasu nie wymaga ĝadnych specyficznych, ani zaawansowanych umiejÚtnoĂci. Celem przedstawionej w tej ksiÈĝce
strategii panowania nad czasem jest sprawienie, aby Twoje ĝycie
staïo siÚ peïniejsze, szczÚĂliwsze, bardziej Ăwiadome i speïnione.
Brzmi to wszystko bardzo górnolotnie i niemal poetycko, a przecieĝ, jak twierdzi wiÚkszoĂÊ ludzi, w ĝyciu nie ma na takie rzeczy
miejsca.
Jednak prawda jest inna — wïaĂnie o to w naszym ĝyciu
chodzi!
Nie o to, ĝeby mieÊ pracÚ i tyraÊ po kilkanaĂcie godzin dziennie w miejscu i poĂród ludzi, których siÚ nie lubi, i po to tylko, ĝeby
kupiÊ mieszkanie, samochód, pojechaÊ na urlop, mieÊ co do garnka wïoĝyÊ i wyksztaïciÊ dzieci. Jeĝeli ktoĂ w ten sposób patrzy na
ĝycie, to nawet siÚ nie obejrzy, jak jego „czas na ziemi” dobiegnie
koñca, a on wtedy zrozumie, ĝe czegoĂ w tym czasie zabrakïo…
¿yjÈc, powinniĂmy ĝyÊ. Jak twierdziï Borys Pasternak, „czïowiek rodzi siÚ, by ĝyÊ, nie po to, by przygotowywaÊ siÚ do ĝycia”.
Z kolei Herodot nauczaï, ĝe „caïe nasze ĝycie to dziaïanie i pasja.
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UnikajÈc zaangaĝowania w dziaïania i pasje naszych czasów, ryzykujemy, ĝe w ogóle nie zaznamy ĝycia”.
¿ycie powinno byÊ ĝyciem, a nie egzystencjÈ.
A ĝyÊ — to znaczy dÈĝyÊ do speïnienia we wszystkich jego
obszarach.
Odpowiedz sobie na poniĝsze pytania.






GdybyĂ miaï wybór — bogactwo i Ămiertelna choroba albo
Ăredni poziom ĝycia i peïnia zdrowia — to co byĂ wybraï?
Gdyby dano Ci wybór — zdrowie i samotnoĂÊ albo ĝycie
wĂród przyjacióï i depresja — to co byĂ wybraï?
GdybyĂ musiaï zdecydowaÊ — miïoĂÊ i bieda albo bogactwo
i osamotnienie — to co byĂ wybraï?

Jakich wyborów dokonasz? Co Ci bardziej odpowiada? Jak
wolaïbyĂ ĝyÊ?
Nie sÈ to ïatwe wybory, prawda?
SÈ osoby, które powiedzÈ: „A tam. Jak mam kasÚ, to siÚ wyleczÚ”.
SÈ teĝ tacy, którzy zareagujÈ: „Takie gadanie. Jak bÚdÚ bogaty, to bÚdÚ miaï przyjacióï”.
Moĝna spotkaÊ i takich, którzy odrzeknÈ: „¥ciema. Jak pomiÚdzy nami jest silne uczucie, to przetrwamy trudne chwile”.
Jednak optymistyczne slogany i rzeczywistoĂÊ, z którÈ siÚ spotykamy na co dzieñ, to dwie róĝne rzeczy. Widziaïem wielu takich
bohaterów, którzy poddawali siÚ, kiedy przytïaczaïy ich problemy.
Kiedy stracili pracÚ, rozpadïy siÚ ich dïugoletnie zwiÈzki; gdy zapadli na powaĝnÈ chorobÚ, opuĂcili ich przyjaciele i odwróciïa siÚ
od nich rodzina. Dopiero gdy stajemy przed powaĝnymi problemami ĝyciowymi, okazuje siÚ, ĝe nasze ĝycie to nie tylko praca, rodzina, przyjaciele, znajomi, teraěniejszoĂÊ, pasje, emocje, pieniÈdze,
zdrowie czy duchowoĂÊ. Nasze ĝycie to wszystko to naraz i ciÈgle!
Nie ma peïnego ĝycia bez pracy i zdrowia.
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Nie ma peïnego ĝycia bez innych ludzi.
Nie ma peïnego ĝycia bez pasji i bez emocji.
Nie ma peïnego ĝycia bez duchowoĂci.
Nie ma go takĝe bez pieniÚdzy.
Jeĝeli chcemy czuÊ, ĝe ĝyjemy, musimy dbaÊ o wszystkie obszary naszego ĝycia.
Obszary te nazwaïem OBSZARAMI SKUPIENIA i wrócimy
do nich w dalszej czÚĂci tej ksiÈĝki. Obszary Skupienia sÈ tym, co
pozwala nam we wïaĂciwy sposób opanowaÊ czas. Jednak aby je
okreĂliÊ, musimy zaczÈÊ od poczÈtku.

Wizja i misja albo wszystko naraz
„ZbudujÚ pojazd mechaniczny dla mas. BÚdzie wystarczajÈco duĝy
dla rodziny, ale teĝ wystarczajÈco maïy, by z jego prowadzeniem
i utrzymaniem daïa sobie radÚ jedna osoba. BÚdzie skonstruowany
z najlepszych materiaïów, przez najlepszych ludzi, zatrudniÚ do
jego budowy najlepszych pracowników, bÚdzie miaï najprostszÈ
budowÚ, na jakÈ pozwoli nowoczesna inĝynieria. Ale teĝ bÚdzie
doĂÊ tani, by kaĝdy, kto przyzwoicie zarabia, mógï sobie na niego
pozwoliÊ i wraz z rodzinÈ cieszyÊ siÚ bïogosïawieñstwem godzin
przyjemnie spÚdzonych na przemierzaniu stworzonych przez Boga
wielkich przestrzeni”.
To sïynne sïowa Henry’ego Forda, w których przedstawiaï swojÈ wizjÚ samochodu, która potem staïa siÚ rzeczywistoĂciÈ, kiedy
w roku 1908 na ulice Ameryki wyjechaïy samochody marki Ford T
— wyprodukowano 15 milionów egzemplarzy tych aut.
Wizja i misja sÈ czymĂ wspólnym dla tych, którzy odmienili
oblicze Ăwiata; moĝna tu wymieniÊ takie osoby, jak: Súichirú Honda,
Steve Jobs, John Rockefeller, Jack Welch, Nelson Mandela, Martin Luther King, Jan XXIII, Jan Paweï II, Lech WaïÚsa, Michaiï
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Gorbaczow, Ronald Reagan i wielu innych. Kaĝdy, kto chce osiÈgnÈÊ sukces, niezaleĝnie od tego, jak go definiuje, kaĝdy, kto chce,
aby jego ĝycie byïo speïnione, powinien chociaĝby przez krótkÈ
chwilÚ zastanowiÊ siÚ i stworzyÊ takÈ misjÚ.
Jak to zrobiÊ?
Zdecyduj, czego chcesz i dokÈd zmierzasz, a reszta stanie siÚ
o wiele ïatwiejsza.
Czym jest misja?
Misja to Twój sens, a nie tylko cel ĝycia na ziemi. Misja jest
matkÈ celów, bo z niej rodzÈ siÚ cele. W tym miÚdzy innymi tkwi
jej siïa.
Czym jest wizja?
Wizja to, ujmujÈc rzecz krótko, peïny obraz tego, dokÈd zmierzasz. To Twoja najwyĝsza motywacja, która sprawia, ĝe ĝyjesz
z peïnym zaangaĝowaniem.
Wizja odwoïuje siÚ do czegoĂ, co jest ponad codziennoĂciÈ,
ponad zwyczajnoĂciÈ, ponad przeciÚtnoĂciÈ. CzÚsto misja i wizja
pokrywajÈ siÚ i tworzÈ jednorodny obraz, tak jak w cytowanej wypowiedzi Forda.
PamiÚtaj
Nie musisz wykonywaÊ tego Êwiczenia. Niczego nie musisz. Moĝesz
opanowaÊ czas w mniejszym stopniu, niĝ jest to moĝliwe. Niemniej jednak zachÚcam CiÚ do tej pracy. To bardzo przyjemne i przede wszystkim
praktyczne Êwiczenie.

***************************************************
mwiczenie

Jak moĝesz opracowaÊ wïasnÈ misjÚ? Zrób to w szeĂciu prostych
krokach. Moĝesz stworzyÊ tylko misjÚ lub tylko wizjÚ albo jedno
i drugie. To Ty decydujesz. Masz siÚ z tym dobrze czuÊ. To nie ma
byÊ „mus”, tylko przyjemnoĂÊ. To Twoje ĝycie!
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Zastanów siÚ, co CiÚ inspiruje, co sprawia, ĝe nagle siÚ oĝywiasz, ĝe oddychasz gïÚbiej, ĝe na Twoich ustach pojawia
siÚ uĂmiech, ĝe Twoje wnÚtrze wypeïnia spokój, ĝe czujesz,
ĝe chcesz ĝyÊ?
Zastanów siÚ, co jest zgodne z TobÈ — tym prawdziwym
TobÈ, nie tym, którego chcÈ w Tobie inni.
Niech ta misja bÚdzie moĝliwie najjaĂniejsza, prosta i zrozumiaïa.
Spraw, aby byïa elastyczna — Ăwiat wciÈĝ siÚ zmienia.
Sugeruj siÚ wizjami innych, zasiÚgaj porad. Moĝesz poszukaÊ inspiracji w internecie. Zobaczysz, jak wiele wielkich
firm ma swoje wizje, które pokazuje na zewnÈtrz.
Opisz poniĝej to, co ustaliïeĂ (tylko misjÚ lub tylko wizjÚ
albo jedno i drugie), najpierw oïówkiem. Po przemyĂleniu
moĝesz zmodyfikowaÊ opis.

Moja misja
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Moja wizja
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jeĝeli wykonaïeĂ to Êwiczenie, moĝesz przejĂÊ do dalszej lektury. Jeĝeli nie,
postaraj siÚ nie odkïadaÊ tego na póěniej. Lepiej bÚdzie, jeĝeli w tym miejscu
przerwiesz czytanie i odïoĝysz ksiÈĝkÚ. Powrócisz do niej, kiedy bÚdziesz mieÊ
czas na zrobienie Êwiczenia. Co prawda nie jest ono obowiÈzkowe, ale znacznie uïatwi Ci opanowanie czasu.

***************************************************
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