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Rozdział 1.

Work-life balance
— czyli co?
Sama definicja work-life balance nie jest do koĹca jasna i moŮliwa
do sprecyzowania, gķównie dlatego, Ůe kaŮdy, kto zajmuje siď
tym zagadnieniem lub w jakikolwiek sposób siď z nim zetknûķ,
rozumie je inaczej i na czym innym siď koncentruje. Dla niektórych bďdzie to koncepcja oddzielenia Ůycia zawodowego od
prywatnego, dla innych zrównowaũenia tych obszarów, a dla
jeszcze innych umiejďtnego przeĲöczania siĊ pomiďdzy nimi. Ja
traktujď to pojďcie jako koncepcjď zdrowej równowagi nie tylko
w kontekŎcie pracy i domu, lecz takŮe innych obszarów zajmujûcych przestrzeĹ Ůyciowû i mentalnû wiďkszoŎci ludzi. Jednak
to nie definicja work-life balance jest istotû tej ksiûŮki. W gruncie
rzeczy i tak wszystko rozbija siď o to, jak konkretna osoba odbiera danû ideď i w jaki sposób wpķywa ona, o ile w ogóle, na
Ůycie tej osoby. WaŮniejsze wiďc od samego znaczenia terminu
bďdzie to, czy masz poczucie zbalansowanego Ůycia, czy teŮ
jeszcze trochď Ci do tego stanu brakuje. Warto podejŎý do zjawiska work-life balance, rozpatrujûc róŮne czynniki wpķywajûce
na ogólne poczucie komfortu i poziom zadowolenia z Ůycia
danej osoby, czyli w tym wypadku Ciebie.
9
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1.1. Różnorodność oczekiwań
Gdy pytaķam klientów i znajomych, z czym konkretnie kojarzû
im siď sķowa work-life balance, to odpowiedzi byķy mniej wiďcej
takie:
¾ „Mniej pracy i wiďcej czasu spďdzanego z rodzinû”.
¾ „Wykonaý wszystkie zadania sķuŮbowe do 17.00”.
¾ „Zminimalizowaý czas przeznaczany na dojazdy do pracy”.
¾ „Nie odbieraý telefonów sķuŮbowych po wyjŎciu z pracy”.
¾ „Nie sprawdzaý poczty wieczorem”.
¾ „Znajdowaý czas na osobiste przyjemnoŎci”.
¾ „Ciekawiej spďdzaý wolny czas”.
¾ „Unikaý myŎli o pracy, gdy jest siď w domu”.

Jak widaý, kaŮdemu idea równowagi miďdzy pracû a domem
kojarzy siď z czymŎ innym. Nastďpnie pytaķam, jak wyobraŮajû
sobie idealnû sytuacjď, w której zachowywaliby wķaŎciwy work-life
balance. Odpowiadali przewaŮnie stwierdzeniami w stylu: „Od
9 do 17 jestem w pracy i skupiam siď tylko na niej, a przez
wszystkie pozostaķe godziny zajmujď siď sprawami prywatnymi”. Zapytani nastďpnie, na ile procent oceniajû szansď, Ůe
osiûgniďcie takiego stanu byķoby moŮliwe, odpowiadali, Ůe na
okoķo 5%. Oznacza to, Ůe uznali taki scenariusz za nierealny
w 95%. Wcale mnie to nie zdziwiķo. W dzisiejszych czasach
trudno sobie wyobraziý, Ůe na zawoķanie stajemy siď dwoma
odrďbnymi bytami: sķuŮbowym i prywatnym, a kaŮdy z nich
funkcjonuje tylko w okreŎlonych godzinach doby. Nie tylko
jest to niemal niemoŮliwe, lecz takŮe zupeķnie niepotrzebnie
komplikuje naturalny tryb codziennego funkcjonowania wiďkszoŎci ludzi.
10
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PrzecieŮ w drodze do pracy jeszcze dzwonisz do dziecka, Ůeby nie zapomniaķo kanapek do szkoķy, ale jednoczeŎnie myŎlisz juŮ o spotkaniu, na które masz siď stawiý zaraz po wejŎciu do biura. Gdy jesteŎ w pracy, dzwoni niania mķodszego
dziecka, bo nie moŮe znaleŬý ulubionej maskotki, albo pani
z przedszkola, bo dziecko wymiotowaķo. W domu przeglûdasz
Facebooka, a tam kolega z pracy chwali siď nowym sukcesem
zespoķu, którego i Ty jesteŎ czķonkiem. W kinie spotykasz swojego szefa i choý nie rozmawiacie o pracy, to ona przecieŮ pojawi
siď w tym momencie w Waszych gķowach jako coŎ, co Was ķûczy.
Przy kolacji dostajesz SMS od koleŮanki pracujûcej przy sûsiednim biurku z informacjû, Ůe zachorowaķa i jutro jej nie
bďdzie, wiďc musisz przejûý pilne zadanie, którego nie skoĹczyķa. Czy przy tym wszystkim ktokolwiek jeszcze sûdzi, Ůe
równowaga polegajûca na caķkowitym oddzieleniu naszego
„bycia pracownikiem” od „bycia domownikiem” naprawdď
jest moŮliwa?

1.2. Nieistniejąca równowaga
Mówimy co prawda o równowadze, ale na potrzeby tej ksiûŮki
bďdziemy traktowaý to pojďcie bardziej symbolicznie niŮ dosķownie. Chciaķabym, Ůeby oznaczaķo ono pewne poczucie
harmonii, zadowolenia i satysfakcji, spokoju czy, choý moŮe
to zabrzmieý górnolotnie, po prostu szczďŎcia. Nie mówimy tu
o sytuacji, w której kluczowym bďdzie wyrównanie liczby godzin, które przeznaczasz na pracď, z tymi, które spďdzasz w domu, z Ůonû, dzieými, rodzicami, na treningu, z przyjacióķmi,
z psem, na ķowieniu ryb czy czytaniu ksiûŮek. Na pewno sam
dobrze wiesz, Ůe wydzielenie dla kaŮdego z tych elementów
równego odcinka czasu jest niemoŮliwe, jak równieŮ bezsen11
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sowne. Nie o czas tu bowiem chodzi, i to nie czas przesûdza
o tym, czy odczuwasz równowagď czy nie. Nie chcď wiďc demonizowaý sytuacji, w której coŎ bďdzie zajmowaý wiďcej Twojego czasu niŮ inne rzeczy. Owszem, Ůeby przedstawiý sprawď
jak najpeķniej, warto wspomnieý, Ůe czas przeznaczany na
danû czynnoŎý ma pewne znaczenie, ale nie jest ono kluczowe.
Ponadto nie da siď zmierzyý czasowo tego, czy juŮ dana równowaga zostaķa osiûgniďta, czy teŮ moŮe jednak potrzebujesz
byý na treningu o 15 minut dķuŮej, za to póķ godziny krócej
przebywaý w pracy.
Równowaga, którû moŮemy wyraziý symbolem wagi w idealnym poķoŮeniu, tj. gdy obie szale sû dokķadnie na tym samym
poziomie — nie istnieje. Nie w dzisiejszym Ůyciu, nie w dzisiejszym Ŏwiecie. Nie wydaje mi siď teŮ, aby tak klasycznie rozumiana równowaga byķa najzdrowszym ukķadem. Brakowaķoby w nim pewnej elastycznoŎci, niezbďdnej do radzenia sobie
z nieprzewidzianymi sytuacjami, nie wspominajûc juŮ o tym,
Ůe obecnie Ůycie wiďkszoŎci ludzi nie skķada siď tylko z dwóch
wymiarów — pracy i domu. Tych czďŎci skķadowych jest o wiele wiďcej, a kaŮdej z nich naleŮy zapewniý odpowiedniû przestrzeĹ do zaistnienia w Twoim Ůyciu, tak abyŎ poczuķ siď usatysfakcjonowany i speķniony.
Równowaga miďdzy pracû a domem jest zatem tylko hasķem,
symbolem i pewnym umownym konstruktem myŎlowym, a to
do umownoŎci wķaŎnie sprowadza siď tak naprawdď caķoŎciowe
myŎlenie o stylu Ůycia i harmonizowaniu róŮnych jego elementów. To my okreŎlamy, co jest dla nas waŮne, aby spróbowaý znaleŬý takû formď codziennego funkcjonowania, która da
nam spokój, szczďŎcie i bezpieczeĹstwo. Czas sam w sobie odgrywa tu drugorzďdne znaczenie — pierwszeĹstwo ma jakoŎý
i iloŎý ukierunkowanej na dany element energii.
12
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1.3. Życie w zgodzie
z własnymi wartościami
Gdyby ktoŎ poprosiķ mnie o ujďcie w jednym zdaniu tego, co
jest kwintesencjû równowagi Ůyciowej, powiedziaķabym: „Zastanów siď, na jakie sprawy chcesz przeznaczaý swój czas,
energiď i zaangaŮowanie, a nastďpnie rób to”. Brzmi banalnie,
ale — jak w przypadku wielu pomysķów z tej ksiûŮki — nie
znaczy to, Ůe jest ķatwe. Wiesz, jakie jest kluczowe sķowo w powyŮszym zdaniu? Jest nim „chcesz”. Na Twoim „chceniu”
opiera siď caķa idea szukania równowagi. Co wiďcej — gdyby
kaŮdy wiedziaķ, czego chce i co jest dla niego najwaŮniejsze
i najbardziej wartoŎciowe — prawdopodobnie problem braku
równowagi w ogóle nie istniaķby w spoķeczeĹstwie i nawet nie
mówilibyŎmy o czymŎ takim jak work-life balance.
Problem z chďciami moŮna rozbiý na dwie kwestie:
a) Tak naprawdď nie wiesz, czego chcesz od Ůycia, bo dotychczas speķniaķeŎ tylko cudze oczekiwania, wiďc nie miaķeŎ
kiedy pomyŎleý nad wķasnymi potrzebami i oczekiwaniami
wobec samego siebie.
Przykķad 1.:
Maciek Ŏwietnie sprawdzaķ siď w pracy, byķ dobrym fachowcem, a jeszcze lepiej radziķ sobie w relacjach miďdzyludzkich.
Do tego doszķo sporo szczďŎcia: dobry okres dla firmy i sukcesy
na rynku, zbudowanie serdecznych relacji z przeķoŮonymi,
i Maciek bardzo szybko awansowaķ na stanowisko menedŮerskie, a potem zaczûķ piûý siď na coraz wyŮsze stanowiska. Byķ
skutecznym szefem, a podwķadni szanowali i lubili go mimo
pewnych wad. Maciek zarabiaķ duŮe pieniûdze — z kaŮdym
kolejnym stanowiskiem coraz wiďksze. Kupiķ duŮe mieszkanie
13
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w Warszawie pod wynajem oraz dom w dobrej dzielnicy, w którym zamieszkaķ z rodzinû. ŭona Maýka nie pracowaķa, prowadzûc luksusowe Ůycie pani dyrektorowej, córka chodziķa do
najlepszej i najbardziej prestiŮowej szkoķy w stolicy. Stanowili
rodzinď cieszûcû siď duŮym szacunkiem otoczenia. Jednak praca
Maýka coraz czďŎciej mďczyķa go emocjonalnie. Spďdzaķ w niej
sporo czasu, zajmowaķa znacznû czďŎý jego myŎli i pochķaniaķa
równie duŮo energii. Maciek twierdziķ, Ůe pracuje za duŮo i Ůe
chciaķby spďdzaý wiďcej czasu z rodzinû. JednoczeŎnie twierdziķ, Ůe nie moŮe pracowaý mniej, bo wtedy pojawiķoby siď ryzyko, Ůe poziom Ůycia jego rodziny oraz ich status spoķeczny
ulegķby pogorszeniu, co byķoby trudne lub niemoŮliwe do zaakceptowania przez Ůonď i córkď. Chciaķ uniknûý frustracji swojej rodziny spowodowanej zmianû stylu ich Ůycia.
Przykķad 2.:
Agnieszka pochodziķa z rodziny, w której kobiety po urodzeniu dziecka opiekowaķy siď nim przez caķy czas do momentu,
w którym poszķo ono do szkoķy. Stanowiķo to powód do dumy, tradycjď rodzinnû i element budujûcy poczucie wķasnej
wartoŎci jej mamy, ciotek i babci. Kobiety w jej rodzinie pielďgnowaķy przekonanie, Ůe prawdziwie wartoŎciowa i gķďboka relacja matki i kochanego przez niû dziecka ksztaķtuje siď wķaŎnie
wtedy, gdy przez pierwsze lata Ůycia dziecka matka spďdza niemal caķy swój czas wķaŎnie z nim, uczûc je Ŏwiata i przekazujûc
najwaŮniejsze wartoŎci i umiejďtnoŎci. Dopiero gdy dziecko
poszķo do szkoķy, mama mogķa zaczûý myŎleý o podreperowaniu budŮetu domowego i znalezieniu sobie jakiejŎ pracy lub
o zajďciach, które wymagaķyby zaangaŮowania i poŎwiďcenia im
duŮej iloŎci czasu. Po urodzeniu dziecka i zakoĹczeniu urlopu
macierzyĹskiego Agnieszka chciaķa wróciý do pracy. Bo jû lubiķa, bo chciaķa byý miďdzy ludŬmi, bo pracowanie byķo dla
14
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niej waŮne. JednoczeŎnie nauczona, Ůe mama powinna byý
z dzieckiem przez kilka kolejnych lat, zamierzaķa kontynuowaý
tď rodzinnû tradycjď. Nie chciaķa czuý siď jak wyrodna matka,
która zamiast prawdziwie kochaý dziecko i stale siď nim zajmowaý, myŎli teŮ o sobie i czymŎ tak niegodnym dobrej, ciepķej
i cierpliwej matki, jak zarabianie pieniďdzy i samorealizacja
zawodowa.
PowyŮsze przykķady pokazujû sytuacje, w których osoby zostaķy niemal przywiûzane do jakiegoŎ podejŎcia — nie dlatego,
Ůe same naprawdď tego chcû, lecz dlatego, Ůe takie byķo oczekiwanie najbliŮszego otoczenia. To bardzo trudna i wymagajûca sytuacja, zwķaszcza gdy siď tkwi w niej przez lata i nasiûka
siď niû jak gûbka, zatracajûc umiejďtnoŎý dostrzeŮenia innych
moŮliwoŎci.
b) Masz wyrzuty sumienia, zajmujûc siď jakimŎ typem spraw,
bo wydaje Ci siď, Ůe sû one mniej akceptowalne przez spoķeczeĹstwo i powinny byý mniej waŮne niŮ inne.
Przykķad 1.:
Magda od dziecka kochaķa psy. W jej domu rodzinnym zawsze miaķo siď co najmniej jednego psa, a gdy zaczďķa prowadziý dorosķe Ůycie na wķasny rachunek, postanowiķa zaadoptowaý psa ze schroniska. Jako wolontariuszka pomagaķa teŮ
pobliskiemu schronisku, przychodzûc tam trzy razy w tygodniu i zajmujûc siď psami. Oferowane przez niû wsparcie miaķo
takŮe charakter finansowy. Po latach opieki nad psami, zgķďbiania wiedzy kynologicznej, a takŮe gromadzenia funduszy
postanowiķa zaķoŮyý hodowlď psów rasowych i tak teŮ zrobiķa.
W prowadzeniu tej hodowli trochď pomagaķ jej mûŮ, a jednoczeŎnie oboje pracowali na etatach. Magda kaŮdû wolnû chwilď
poŎwiďcaķa na sprawy zwiûzane z hodowlû — jeŬdziķa na wy15
Kup książkę

Poleć książkę

Work-life balance

stawy, czytaķa, szkoliķa siď, socjalizowaķa szczeniaki. Wszystko
to sprawiaķo jej ogromnû satysfakcjď, a w dziaķaniach tych
dzielnie wspieraķ jû mûŮ. Jednak rodzice i teŎciowie oraz niektórzy znajomi nie odnosili siď zbyt entuzjastycznie do pasji
Magdy, gdyŮ uwaŮali, Ůe odciûga jû od myŎli o powiďkszeniu
rodziny. Magda chciaķa mieý dzieci, ale na razie zupeķnie o tym
nie myŎlaķa i nie czuķa takiej potrzeby. Czďsto za to sķyszaķa
pytania i komentarze: „I co, dalej siď bawisz w hodowlď?”,
„A ta hodowla to juŮ bďdzie na zawsze?”, „Psy zastďpujû ci dzieci, zastanów siď, czy tego chcesz”, „Caķy swój czas przeznaczasz
na psy, zamiast pomyŎleý o macierzyĹstwie”. Byķo jej bardzo
przykro sķuchaý takich komentarzy, bo hodowla nie byķa dla
niej tylko zabawû ani teŮ substytutem dzieci, które przecieŮ
chciaķa mieý, ale jeszcze nie teraz.
Przykķad 2.:
Waldek od lat miaķ dobrû pracď, satysfakcjonujûcû zarówno
pod wzglďdem emocjonalnym, jak i finansowym. Niedawno
wziûķ Ŏlub i urodziķ mu siď syn. Wszystko ukķadaķo siď dobrze,
w zasadzie nie miaķ siď do czego przyczepiý i czuķ siď naprawdď
szczďŎliwy — do czasu, gdy jego mieszkajûcy 100 km dalej rodzice, oboje wiekowi, zaniemogli na tyle, Ůe zaczďli wymagaý
regularnej opieki, z dnia na dzieĹ coraz czďstszej. Waldek jeŬdziķ do nich po pracy trzy razy w tygodniu, a w pozostaķe dni
obowiûzek ten przejmowaķa jego siostra. Trwaķo to dobrych
kilka tygodni, ale w koĹcu zmďczenie oraz obowiûzki mďŮa
i ojca daķy znaý o sobie. Postanowiķ wiďc ustaliý z siostrû nowe
zasady opieki nad rodzicami. Zaproponowaķ, Ůe wynajmie profesjonalnû opiekunkď, która bďdzie mogķa byý u nich codziennie. Siostrď oburzyķy same sķowa „nowe zasady”, gdyŮ jej zdaniem to nie „zasadami” powinien kierowaý siď Waldek, lecz
miķoŎciû do rodziców. Ponadto nie zgodziķa siď, Ůeby ktoŎ
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obcy wyrďczaķ jû w pomaganiu rodzicom, bo to ona jako córka
ma taki obowiûzek. Zasugerowaķa teŮ, Ůe Waldek ma takû samû
powinnoŎý jako syn, którym przecieŮ rodzice opiekowali siď,
gdy byķ dzieckiem, wiďc teraz jest im winien to samo, gdy to
oni tego potrzebujû. Waldek kochaķ rodziców, jednak jednoczeŎnie kochaķ równieŮ swojû Ůonď i syna, i miaķ wobec nich
zobowiûzania jako gķowa rodziny. CiûŮyķy nad nim obowiûzki
zawodowe, a przy tym wszystkim potrzebowaķ takŮe zadbaý
o swoje wķasne zdrowie i komfort, czemu na pewno nie sprzyjaķo pokonywanie co najmniej 600 dodatkowych kilometrów
tygodniowo. PoniewaŮ byķo go staý na najlepszû opiekunkď,
wybraķ najsympatyczniejszû i najbardziej profesjonalnû, która
mieszkaķa blisko jego rodziców, i zatrudniķ jû na trzy dni w tygodniu, tak aby to ona dzieliķa siď opiekû z jego siostrû. Sam
jednak przyjeŮdŮaķ do rodziców w kaŮdy weekend. Za kaŮdym
razem, gdy spotykaķ siď tam ze swojû siostrû, wysķuchiwaķ tyrady o tym, jak nieludzko potraktowaķ swoich rodziców i jakim
jest wygodnickim niewdziďcznikiem.
Te przykķady pokazujû, jak druzgocûce dla naszej kondycji
psychicznej i szczďŎcia osobistego moŮe byý odczuwanie wyrzutów sumienia zwiûzanych z przeŎwiadczeniem, Ůe robimy
coŎ niespecjalnie akceptowanego przez otoczenie, Ůe zajmujemy siď „bzdurami”, a nie powaŮnymi i istotnymi rzeczami.
Funkcjonowanie w takim ukķadzie wymaga naprawdď silnej
psychiki, a nawet najodporniejszym psychicznie trudno jest
wytrzymaý, gdy sû stale bombardowani cudzymi pomysķami na
swoje Ůycie, okraszonymi nieprzychylnymi i bolesnymi komentarzami.
Funkcjonowanie w takiej sytuacji uķatwia, po pierwsze, próba
gķďbszego dotarcia do tego, czego naprawdď chcesz, a po drugie
— pogodzenie siď z tym, Ůe nie wszystkim musi siď to podobaý.
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Po prostu przeznaczaj na sprawy tyle czasu i zaangaŮowania,
ile uwaŮasz za sķuszne, i nie czuj z tego powodu wyrzutów
sumienia. Nie po to Ůyjesz, by speķniaý czyjeŎ oczekiwania.
JesteŎ dorosķû osobû i masz prawo mieý wķasny pomysķ na
siebie, a jeŮeli ktoŎ jest nim rozczarowany, bo myŎlaķ, Ůe jesteŎ
inny, to trudno, musi siď pogodziý z tym, Ůe kaŮdy sam przeŮywa swoje Ůycie, a ich wyobraŮenia o Tobie muszû siď zmieniý.
Nie stanie siď nic zķego, jeŎli ktoŎ skonfrontuje z rzeczywistoŎciû
sposób, w jaki Ciď postrzega.
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