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JAK SPRAWIm,
BY E-MAILE MIAY ZNACZENIE
__

Aaron Dignan

Pusta skrzynka odbiorcza. Brzmi nieěle, prawda? I dlaczego
by nie — dzisiaj wysyïamy i otrzymujemy wiÚcej e-maili
niĝ kiedykolwiek wczeĂniej, a liczba ta roĂnie z kaĝdym
mijajÈcym rokiem. Badanie przeprowadzone niedawno
przez McKinsey Global Institute wykazaïo, ĝe przeciÚtny
pracownik umysïowy spÚdza Ărednio 28% swojego
tygodnia pracy na pisaniu, czytaniu lub odpowiadaniu
na e-maile1. Niezaleĝnie od tego, czym dokïadnie siÚ
zajmujesz, prawdopodobnie przeglÈdanie skrzynki
odbiorczej pochïania zbyt wiele Twojej energii.
Wielu z nas prowadzi nieustajÈcÈ krucjatÚ, by zredukowaÊ przeciÈĝenie swojej poczty elektronicznej, co przekïada siÚ na obsesjÚ
wydajnoĂci e-mailowej. To pragnienie jest podsycane setkami narzÚdzi, technik, usïug, wtyczek i rozszerzeñ, które majÈ za zadanie
1

Michael Chui et al., The Social Economy: Unlocking Value And ProductivityThrough Social Technologies, McKinsey Global Institute, 2012.
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pomóc nam zapanowaÊ nad naszÈ skrzynkÈ odbiorczÈ. W rezultacie
coraz trudniej zastosowaÊ siÚ do „dobrych rad”, jak korzystaÊ z programów do obsïugi poczty elektronicznej. Wedïug znawców procesów produktywnoĂci, aby zapanowaÊ nad swoimi e-mailami, powinieneĂ zrobiÊ wiÚkszoĂÊ (jeĂli nie wszystkie) z poniĝszych rzeczy:
x

OtagowaÊ e-maile, by przyspieszyÊ ich wyszukiwanie.

x

UstawiÊ filtry, by wiadomoĂci same siÚ sortowaïy.

x

PrzenosiÊ wszystkie e-maile do archiwum, by móc siÚ
skoncentrowaÊ.

x

WykorzystaÊ kody kolorystyczne, by wiedzieÊ,
które z wiadomoĂci sÈ najpilniejsze.

x

KorzystaÊ z narzÚdzi przypominajÈcych, by najwaĝniejsze
wÈtki co jakiĂ czas pojawiaïy siÚ na nowo.

x

PrzekonwertowaÊ e-maile na listÚ zadañ, tak by nic Ci
nie umknÚïo.

x

¥ledziÊ wysïane wiadomoĂci, by wiedzieÊ, kiedy zostaïy
przeczytane.

x

StworzyÊ szablony, by móc szybko wysyïaÊ standardowe
odpowiedzi i wiadomoĂci.

x

Co jakiĂ czas przeglÈdaÊ listÚ subskrypcji i usuwaÊ niektóre
z nich.

x

OgraniczyÊ swoje e-maile do piÚciu zdañ lub mniej.

x

WykorzystaÊ wtyczkÚ ïÈczÈcÈ program pocztowy z portalami
spoïecznoĂciowymi, tak by widzieÊ twarze nadawców i mieÊ
na ich temat dodatkowe informacje.
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Jak do tego doszïo? Dlaczego wiadomoĂÊ elektroniczna staïa siÚ tak
zïoĝonym sposobem komunikacji? Przyczyna leĝy w tym, ĝe e-mail
jest obecnie naszym gïównym mechanizmem komunikacji, za poĂrednictwem którego dzielimy siÚ informacjami, przypominamy sobie
o czymĂ, przesyïamy filmy, zdjÚcia i dokumenty. Podczas naszej
fizycznej nieobecnoĂci adres mailowy jest naszÈ cyfrowÈ reprezentacjÈ, miejscem, gdzie jesteĂmy zawsze obecni i gdzie reszta
pracujÈcego Ăwiata moĝe nadsyïaÊ swoje proĂby i ĝÈdania.
W ten sposób nasze konto pocztowe staïo siÚ czymĂ w rodzaju
cyfrowego rozszerzenia naszego umysïu. OczywiĂcie media spoïecznoĂciowe i telefony komórkowe do pewnego stopnia pochïaniajÈ naszÈ uwagÚ i czÚĂÊ kontaktów odbywa siÚ za ich poĂrednictwem, jednak nie zmienia to faktu, ĝe kaĝdy z nas zawsze bÚdzie
miaï jakieĂ cyfrowe konto pocztowe i tam wïaĂnie bÚdzie siÚ odbywaïa wiÚkszoĂÊ istotnych wirtualnych kontaktów (choÊ w przypadku
mïodszych pokoleñ byÊ moĝe to serwisy spoïecznoĂciowe przejmÈ
caïkowicie rolÚ e-maila). Niestety, ze wzglÚdu na to, ĝe nasze cyfrowe ja — ty@gmail.com — jest w stanie przyjÈÊ wiÚcej danych niĝ
Twoje fizyczne ja, mamy tu do czynienia z wÈskim gardïem. O ile
prace nad sztucznÈ inteligencjÈ nie osiÈgnÈ za chwilÚ jakiegoĂ
przeïomowego etapu, bÚdziemy musieli poradziÊ sobie z tym problemem sami.
Gdy myĂlÚ o swojej skrzynce odbiorczej jako o przedïuĝeniu mojego mózgu, brak nowych wiadomoĂci nabiera innego znaczenia
i staje siÚ trudniej uchwytne. PÚd do opróĝnienia skrzynki pocztowej moĝe sprawiÊ, ĝe poczujÚ siÚ pusty, jeĂli otrzymane elektroniczne listy nie podsunÈ mi nowych pomysïów i nie bÚdÈ stymulowaÊ mojego rozwoju. Aby powiedzieÊ to proĂciej, nie chcÚ kaĝdego
dnia toczyÊ bezsensownej walki z e-mailami. ChcÚ byÊ pewien, ĝe
czas, który poĂwiÚcam na obsïugÚ programów pocztowych coĂ mi
daje, pomaga mi osiÈgnÈÊ wiÚcej. W koñcu po cóĝ innego czytam
i piszÚ te wszystkie wiadomoĂci?
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W przypadku kaĝdego otrzymanego e-maila musisz w pewnym
momencie zastanowiÊ siÚ nad kontekstem danej wiadomoĂci: czy
to jest coĂ, co powinienem wiedzieÊ? Czy wymaga to pilnej odpowiedzi? Czy muszÚ wróciÊ do tego póěniej? Czy mogïoby to siÚ
spodobaÊ któremuĂ z moich przyjacióï? Czy wymaga pilnego
dziaïania? Czy trzeba to przemyĂleÊ? Jakie inne e-maile, zadania,
pomysïy czy projekty, które juĝ sÈ w toku, mogÈ siÚ z tym wiÈzaÊ?
Aby jak najlepiej wykorzystaÊ swojÈ skrzynkÚ pocztowÈ, polecam
skorzystanie z poniĝszych trzech prostych kroków.

POZNAJ SWOJE ZO¿ONE CELE
Wielu z nas ma listÚ rzeczy, które chcielibyĂmy osiÈgnÈÊ. WiÚkszoĂÊ
z nich to proste zadania: posprzÈtaÊ na biurku, wysïaÊ e-mail do
KrzyĂka z przypomnieniem terminu, wysïaÊ faktury. Poza tym mamy
teĝ nieustannie rozrastajÈcÈ siÚ listÚ celów, planów i aspiracji, do
których trudniej nam siÚ zabraÊ, poniewaĝ wymagajÈ zïoĝonych
dziaïañ i realizacji wielu etapów poĂrednich.
Te zïoĝone cele ïatwo nam siÚ wymykajÈ i sÈ wysoce zaleĝne
od przypïywów i odpïywów naszej energii, wolnego czasu i moĝliwoĂci. Niektórzy z nas chcieliby napisaÊ ksiÈĝkÚ. Inni — odwiedziÊ Peru. Inni chcÈ spotkaÊ siÚ ze swoim idolem. Wielkie przedsiÚwziÚcia, dziaïania charytatywne, a nawet zwiÈzki przepadajÈ bez
Ăladu, poniewaĝ trudno nam takie cele rozïoĝyÊ na niewielkie zadania, które moglibyĂmy wykonywaÊ kaĝdego dnia. Aby móc wykorzystaÊ swojÈ skrzynkÚ odbiorczÈ w sposób, który bÚdzie wspieraï
realizacjÚ naszych dïugofalowych celów, musisz sprawiÊ, by cele te
byïy zawsze dla Ciebie widoczne. Mniej wiÚcej co cztery miesiÈce
analizujÚ swoje dïugofalowe, zïoĝone cele i przypinam sobie listÚ
zadañ na biurku, by ciÈgle o nich pamiÚtaÊ.
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POkCZ KROPKI
Kaĝdy e-mail, który dostajesz, moĝe byÊ krokiem do realizacji
Twojego celu, w zaleĝnoĂci od tematu i nadawcy. Stale pamiÚtajÈc
o swoich dïugofalowych zïoĝonych celach, moĝesz zaczÈÊ dostrzegaÊ zwiÈzki i potencjaï w treĂci przychodzÈcych wiadomoĂci,
jak równieĝ w osobach nadawców oraz moĝliwoĂciach, otwierajÈcych siÚ dziÚki Twojej skrzynki e-mailowej. Nie przeglÈdaj skrzynki
odbiorczej bezmyĂlnie — poĂwiÚÊ kaĝdej wiadomoĂci chwilÚ
Ăwiadomej uwagi i zastanów siÚ, jak wpisuje siÚ w Twoje dïugofalowe
cele. Z kim mógïbyĂ siÚ niÈ podzieliÊ? Co mógïbyĂ napisaÊ, co
posunie sprawy naprzód? Czy jest to szansa, by poprosiÊ o pomoc
lub radÚ? Czy nadawca tego e-maila moĝe CiÚ broniÊ i wspieraÊ? PamiÚtajÈc o tym, moĝesz odpowiednio oznaczyÊ wiadomoĂci, przydzieliÊ je do folderów, przesïaÊ do innych osób, odpowiedzieÊ na nie lub zarchiwizowaÊ je — caïy czas majÈc na uwadze
swoje dïugofalowe cele, a jednoczeĂnie nie tonÈc pod napïywem
bieĝÈcych spraw.

ZREZYGNUJ Z NIEKTÓRYCH RZECZY
JeĂli przypominasz mnie, to masz zbyt wiele rzeczy do zrobienia,
przeczytania, obejrzenia, sprawdzenia i doĂwiadczenia. Twoja
skrzynka odbiorcza to skarbiec peïen moĝliwoĂci. Dla twórczego
umysïu to bardzo kuszÈce. OptymiĂcie ïatwo wierzyÊ, ĝe kiedyĂ
znajdzie doĂÊ cennego czasu na te 50, 100 czy 1000 wiadomoĂci
zalegajÈcych w skrzynce. Ale wiesz co? To nigdy nie nastÈpi.
NajwaĝniejszÈ rzeczÈ, jeĂli chodzi o wspieranie realizacji swoich dÈĝeñ za pomocÈ skrzynki mailowej, jest to, ĝe rozproszenia
muszÈ umrzeÊ, tak aby Twoje najwaĝniejsze cele mogïy ĝyÊ. JeĂli
przeglÈdajÈc swojÈ skrzynkÚ odbiorczÈ, zauwaĝysz coĂ, co zwróci
TwojÈ uwagÚ, zastanów siÚ, czy pomoĝe Ci to w realizacji Twoich
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zïoĝonych, dïugoterminowych celów. JeĂli nie albo jeĂli nie jesteĂ
pewien, po prostu z wdziÚkiem odrzuÊ takÈ wiadomoĂÊ i walcz dalej.
JeĂli coĂ naprawdÚ stanowi dla Ciebie szansÚ, jak mówi Ci Twój
wewnÚtrzny gïos, to zapewne pewnego dnia do Ciebie powróci.

AARON DIGNAN jest prezesem firmy Undercurrent, zajmujÈcej siÚ

strategiÈ cyfrowÈ. Doradza takim przedsiÚbiorstwom jak GE,
American Express, Ford Motor Company czy Cooper-Hewitt
w sprawach dotyczÈcych ich przyszïoĂci w Ăwiecie, który coraz
bardziej kocha nowinki techniczne. Jest teĝ autorem ksiÈĝki
Game Frame: Using Games as a Strategy for Success.
ψ www.undercurrent.com
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„Róĝnica pomiÚdzy luděmi,
którzy odnoszÈ sukcesy,
a luděmi, którzy odnoszÈ
ogromny sukces,
jest taka, ĝe ci drudzy
niemal zawsze
odpowiadajÈ »nie«”.

130

Kup książkę

Poleć książkę

— WARREN BUFFETT

131

Kup książkę

Poleć książkę

132

Kup książkę

Poleć książkę

¥WIADOME WYKORZYSTANIE
MEDIÓW SPOECZNO¥CIOWYCH
__

Lori Deschene

Moĝesz je wykorzystaÊ, by nawiÈzaÊ nowe kontakty lub
rozwinÈÊ swojÈ firmÚ. Moĝesz uĝyÊ ich, by wykazaÊ siÚ
swoim doĂwiadczeniem, podzieliÊ siÚ tym, czego siÚ
nauczyïeĂ, lub uczyÊ siÚ od ludzi, których podziwiasz
i szanujesz. Moĝesz dziÚki nim znajdowaÊ treĂci
o charakterze informacyjnym, rozrywkowym oraz
podtrzymywaÊ kontakty ze znajomymi. Moĝesz nawet
znaleěÊ inspirujÈce treĂci ujÚte w mniej niĝ 140 znakach.
Psychologowie uwaĝajÈ, ĝe media spoïecznoĂciowe trafiajÈ do
tak szerokiej rzeszy ludzi, poniewaĝ zaspokajajÈ nasze podstawowe potrzeby takie jak poczucie przynaleĝnoĂci i podniesienie
samooceny. Wszyscy chcemy czuÊ siÚ czÚĂciÈ czegoĂ wiÚkszego
niĝ my sami i wszyscy chcemy wierzyÊ, ĝe to, czym siÚ zajmujemy,
ma jakieĂ znaczenie. Jednak mimo ĝe media spoïecznoĂciowe
pozwalajÈ nam zaangaĝowaÊ siÚ w wiÚkszÈ spoïecznoĂÊ i rozszerzajÈ nam Ăwiat na niespotykanÈ wczeĂniej skalÚ, jednoczeĂnie
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przynoszÈ ze sobÈ nowe wyzwania. Podobnie jak w przypadku
innych narzÚdzi, musimy uwaĝaÊ, by nam sïuĝyïy, a nie dziaïaïy
na naszÈ szkodÚ.

¥WIADOME LOGOWANIE SI}
Celowe dziaïanie wymaga jasnego sprecyzowania intencji. Jednak
wiÚkszoĂÊ z nas loguje siÚ do portali spoïecznoĂciowych bez tego.
Moĝe po prostu nie chce nam siÚ zabraÊ do pracy i szukamy rozrywki albo jest nam ěle, czujemy siÚ rozdraĝnieni lub sfrustrowani
i szukamy ucieczki od tych uczuÊ. Badania wskazujÈ, ĝe w naszym
mózgu wydziela siÚ niewielka iloĂÊ endorfin — tych samych substancji chemicznych, które poprawiajÈ nam nastrój po intensywnych Êwiczeniach fizycznych — gdy otrzymujemy nowÈ wiadomoĂÊ.
Mówienie o sobie równieĝ wzbudza oĂrodek przyjemnoĂci w mózgu,
co sprawia, ĝe opowiadanie o naszych codziennych dziaïaniach
staje siÚ jeszcze bardziej kuszÈce2.
Niezaleĝnie od tego, jakie sÈ powody, dla których korzystamy
z mediów spoïecznoĂciowych, moĝemy to zrobiÊ niemal w kaĝdej
chwili, poniewaĝ wiÚkszoĂÊ z nas nosi w torebce lub kieszeni potÚĝne minikomputery. Zawsze jesteĂmy poïÈczeni z internetem,
zawsze gotowi odkrywaÊ, konsumowaÊ i przekazywaÊ dalej informacje. JeĂli coĂ siÚ dzieje, to chcemy o tym wiedzieÊ. JeĂli ktoĂ coĂ
udostÚpnia, chcemy to zobaczyÊ. Gdy na chwilÚ wyjdziemy z tego
strumienia informacji, a potem do niego wrócimy, czujemy jeszcze
wiÚkszÈ presjÚ, by nadgoniÊ wszystko, co umknÚïo nam podczas
naszej nieobecnoĂci.

2

Diana I. Tamir i Jason P. Mitchell, Disclosing Information About The Self
Is Intrinsically Rewarding, „PNAS”, 109, 21 (2012), s. 8038 – 8043.
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Nieustannie spoglÈdajÈc jednym okiem na nasze elektroniczne
gadĝety, nie jesteĂmy w stanie poĂwiÚciÊ peïnej uwagi temu, co
znajduje siÚ przed nami — co oznacza, ĝe przeoczamy szczegóïy
naszego ĝycia, paradoksalnie przez to, ĝe kierujemy siÚ lÚkiem
przed przeoczeniem czegoĂ. WiÚkszoĂÊ z nas korzysta z portali
spoïecznoĂciowych caïkowicie bezmyĂlnie, potrzebny jest pewien
wysiïek, by robiÊ to Ăwiadomie. Musimy wtedy podejmowaÊ z góry
przemyĂlane decyzje, a nie jedynie reagowaÊ na zaistniaïÈ sytuacjÚ. Gdy korzystamy z mediów spoïecznoĂciowych Ăwiadomie,
wiemy, dlaczego siÚ logujemy, i jesteĂmy w stanie siÚ wylogowaÊ,
gdy zrealizujemy to, co zamierzyliĂmy. Potrafimy zaangaĝowaÊ siÚ
w peïni, jednak nie jesteĂmy zaleĝni od internetu w sposób, który
ograniczaïby naszÈ wydajnoĂÊ i poczucie obecnoĂci tu i teraz.

JAK STAm SI} ¥WIADOMYM?
Aby zmieniÊ nasz sposób korzystania z mediów spoïecznoĂciowych, musimy zrozumieÊ, co nas motywuje do korzystania z nich
i dlaczego. Bez tej ĂwiadomoĂci jesteĂmy zdani na ïaskÚ naszych
ekranów i powiadomieñ, przyciÈgani do nich przez natychmiastowÈ gratyfikacjÚ, podczas gdy inne wybory mogïyby lepiej zaspokoiÊ nasze rzeczywiste potrzeby.
Moĝemy zaczÈÊ rozwijaÊ w sobie samoĂwiadomoĂÊ dziÚki ustaleniu granic, jak i kiedy bÚdziemy korzystaÊ z technologii, a nastÚpnie przyglÈdajÈc siÚ swoim intencjom, gdy poczujemy przymus, by uĝyÊ tychĝe technicznych nowinek jakoĂ inaczej. Moĝe to
oznaczaÊ logowanie siÚ jedynie w okreĂlonych porach i zadawanie sobie kluczowych pytañ, gdybyĂmy odczuwali pokusÚ. Takie
pytania mogÈ brzmieÊ nastÚpujÈco:
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x

Czy naprawdÚ dzielenie siÚ tym jest konieczne?
Czy doda to wartoĂci do mojego ĝycia lub ĝycia innych ludzi?

x

Czy mogÚ siÚ podzieliÊ tym doĂwiadczeniem póěniej,
tak by teraz móc siÚ skupiÊ na przeĝywaniu teraěniejszoĂci?

x

Czy szukam u innych potwierdzenia? Czy mógïbym coĂ zrobiÊ,
by samemu utwierdziÊ siÚ w przekonaniu, ĝe dobrze coĂ
wykonujÚ?

x

Czy unikam zrobienia czegoĂ, co powinienem zrobiÊ,
jak równieĝ przyjrzenia siÚ przyczynom, dla których nie chcÚ
tego robiÊ?

x

Czy czujÚ siÚ znudzony? Czy mogÚ zrobiÊ coĂ innego, co bÚdzie
istotne i sprawi, ĝe poczujÚ siÚ bardziej zaangaĝowany?

x

Czy czujÚ siÚ samotny? Czy w ciÈgu tego dnia stworzyïem
sobie okazjÚ do wartoĂciowych interakcji z luděmi?

x

Czy obawiam siÚ, ĝe coĂ przeoczÚ? Czy nagroda zwiÈzana
z poddaniem siÚ temu lÚkowi jest warta przeoczenia tego,
co mam tuĝ przed nosem?

x

Czy czujÚ siÚ przeciÈĝony i staram siÚ nadgoniÊ zalegïoĂci?
Czy mogÚ odpuĂciÊ sobie wczorajsze wÈtki i zamiast tego
skupiÊ siÚ na dzisiejszych?

x

Czy mogÚ wykorzystaÊ ten czas na to, ĝeby po prostu byÊ,
zamiast szukaÊ sobie na siïÚ zajÚcia?

x

A moĝe zwyczajnie pragnÚ chwili bezmyĂlnej rozrywki?

Ostatni powód jest jak najbardziej uzasadniony, o ile tylko zdajemy
sobie sprawÚ z tego, co robimy, i Ăwiadomie siÚ na to decydujemy.
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CEL, SZACUNEK I ZNACZkCE RELACJE Z INNYMI
PierwszÈ istotnÈ czÚĂciÈ Ăwiadomego korzystania z mediów spoïecznoĂciowych jest rozpoznanie, kiedy korzystamy z nich kompulsywnie, i poradzenie sobie z tym. DrugÈ jest wybór, by korzystaÊ
z nich Ăwiadomie — w celu zaspokojenia potrzeb, których zaspokojenia instynktownie poszukujemy zarówno dla dobra innych, jak
i wïasnego.
JeĂli media spoïecznoĂciowe odgrywajÈ rolÚ w naszym przedsiÚbiorstwie, jak to czÚsto ma miejsce, korzystajÈc z nich, moĝesz
zaspokajaÊ róĝne cele. JeĂli odczuwasz frustracjÚ zwiÈzanÈ z tym,
ĝe nie doĂÊ prÚdko zbliĝasz siÚ do realizacji swoich planów, to kuszÈce moĝe byÊ skoncentrowanie siÚ na tym, czego Tobie brakuje,
a majÈ inni, zamartwianie siÚ tym, ile osób CiÚ obserwuje, jak wielki
ruch panuje na Twojej stronie lub analizowanie innych wskaěników.
Prawda jest taka, ĝe liczby nie zawsze sÈ prawdziwÈ miarÈ sukcesu,
a juĝ na pewno nie sÈ potrzebne do uczucia speïnienia.
Niektóre z osób, które odnoszÈ najwiÚksze sukcesy, powoli otaczaïy siÚ niewielkim krÚgiem bliskich ludzi, którzy wzajemnie sÈ
dla siebie ěródïem ogromnego wsparcia i korzyĂci. WiÚkszoĂÊ speïnionych ludzi skupia siÚ raczej na jakoĂci swoich kontaktów, a nie
na ich liczbie. Priorytetem dla nich jest pokazywanie swojego autentycznego ja, zamiast walki o to, by stworzyÊ i utrzymaÊ personÚ.
Wszystkie ich kontakty sÈ stale pogïÚbiane i zachodzÈ zarówno online, jak i podczas spotkañ offline, a podczas wszystkich interakcji
poĂwiÚcajÈ drugiej stronie swojÈ peïnÈ uwagÚ. PamiÚtajÈ teĝ, ĝe
za celami zawodowymi zazwyczaj kryjÈ siÚ teĝ cele osobiste.
Gdy koncentrujemy siÚ na speïnianiu swoich kluczowych potrzeb
i pomagamy innym w robieniu tego samego, odczuwamy wiÚkszÈ
satysfakcjÚ i dziÚki temu jesteĂmy bardziej skuteczni. Kaĝda znaczÈca, korzystna dla obu stron interakcja wzmacnia naszÈ samoocenÚ,

137

Kup książkę

Poleć książkę

poczucie przynaleĝnoĂci i celu, co umoĝliwia nam dalszy rozwój
i nawiÈzywanie prawidïowych wiÚzi. W ten sposób krÈg korzyĂci siÚ
zamyka.
Aby móc to osiÈgnÈÊ, musisz poddaÊ w wÈtpliwoĂÊ swoje zmartwienia, które sprawiajÈ, ĝe reagujesz kompulsywnie, zamiast angaĝowaÊ siÚ Ăwiadomie: lÚk, ĝe stracisz okazjÚ do rozmowy lub przeoczysz informacje gdzieĂ indziej; ĝe nikt tak naprawdÚ CiÚ nie sïucha;
podejrzenie, ĝe inni ludzie radzÈ sobie lepiej, a Ty zostajesz w tyle.
Prawda jest taka, ĝe wszyscy jedziemy na tym samym wózku.
Wszyscy musimy sobie poradziÊ z rosnÈcÈ liczbÈ narzÚdzi, które sÈ
dla nas dostÚpne. Od czasu do czasu wszyscy czujemy siÚ przytïoczeni samÈ liczbÈ ludzi, którzy nas otaczajÈ, i natïokiem informacji,
z którymi musimy siÚ uporaÊ kaĝdego dnia. Wszyscy musimy nauczyÊ siÚ, jak i kiedy wyznaczaÊ granice, lub powinniĂmy w ogóle
zrobiÊ sobie przerwÚ, by odnowiÊ siÚ i naïadowaÊ baterie. Wszyscy
odkrywamy, ĝe media spoïecznoĂciowe zapewniajÈ nam niezliczone okazje do osobistego i zawodowego rozwoju.
Media spoïecznoĂciowe mogÈ mieÊ ogromny wpïyw na nasze
ĝycie, jeĂli na to pozwolimy — pamiÚtaj jednak, ĝe siïa kaĝdego
narzÚdzia zaleĝy od intencji jego uĝytkownika.

LORI DESCHENE jest zaïoĝycielkÈ tinybuddha.com, prowadzonego

przez wielu uĝytkowników bloga, na którym publikowane sÈ historie
i komentarze czytelników z caïego Ăwiata. Zdecydowaïa siÚ na takÈ
formÚ prowadzenia bloga, poniewaĝ uwaĝa, ĝe kaĝdy z nas moĝe
czegoĂ nauczyÊ innych i czegoĂ siÚ od nich nauczyÊ w zamian. Jest teĝ
autorkÈ ksiÈĝki Tiny Buddha: Simple Wisdom for Life’s Hard Questions.
ψ www.tinybuddha.com
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Moĝesz zrobiÊ cokolwiek,

140

Kup książkę

Poleć książkę

ale nie wszystko”.

— DAVID ALLEN
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PYTANIA
I ODPOWIEDZI:
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ZASTANÓW SI}
NAD CIkGk kCZNO¥CIk
__

Rozmowa z Tiffany Shlain

Jako filmowiec Tiffany Shlain poĂwiÚciïa wiele czasu
na rozmyĂlania o wpïywie technologii i ïÈcznoĂci
na naszÈ kulturÚ, zwiÈzki z innymi i nasze mózgi
w ciÈgu ostatnich dwóch dziesiÚcioleci. Byïa pionierkÈ
technologii cyfrowej, ufundowaïa Webby Award
i wprowadziïa pojÚcie „robienia filmów w chmurze”
(ang. cloud filmmaking). OczywiĂcie docenia potÚgÚ
sieci, jednak zaleca równieĝ ĂwiadomÈ rezygnacjÚ
z internetu od czasu do czasu. Rozmawiamy z niÈ
o korzyĂciach pïynÈcych z „resetowania mózgu”.
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PowiedziaïaĂ kiedyĂ „StworzyliĂmy Ărodowisko pracy,
które odzwierciedla strumieñ naszej ĂwiadomoĂci”.
Czy moĝesz wyjaĂniÊ, co miaïaĂ na myĂli?
Wszystkie istniejÈce formy komunikacji sÈ rozszerzeniem nas. OdwoïujÈc siÚ do Marshalla McLuhana, wizjonera i filozofa teorii komunikacji, moĝemy powiedzieÊ, ĝe wszystko to stanowi rozszerzenie
naszego pragnienia wiÚzi z innymi. Gdy nie mogliĂmy siÚgnÈÊ
wzrokiem doĂÊ daleko, wymyĂliliĂmy teleskop. ChcieliĂmy rozmawiaÊ
na odlegïoĂÊ, wiÚc wymyĂliliĂmy telefon. NastÚpnie chcieliĂmy móc
nawiÈzaÊ ïÈcznoĂÊ ze wszystkimi i dzieliÊ siÚ wszystkimi pomysïami,
wiÚc wymyĂliliĂmy internet. StworzyliĂmy globalny umysï, który jest
rozszerzeniem naszego mózgu. A poniewaĝ stanowi rozszerzenie
nas samych, jest zarazem dobry i zïy, tak jak my jesteĂmy zarazem
dobrzy i ěli. Potrafimy siÚ skupiÊ, ale teĝ ulegamy rozproszeniom.
SÈdzÚ wiÚc, ĝe prawdziwy problem nie leĝy w technologii. Po prostu musimy ewoluowaÊ, by nauczyÊ siÚ z niej rezygnowaÊ.

Sama regularnie rezygnujesz z dostÚpu do sieci
i nazywasz to „technologicznym szabatem”.
Czy moĝesz opisaÊ, co wtedy robisz?
W czasie trwania naszego zwiÈzku mój mÈĝ i ja wiele razy próbowaliĂmy odïÈczyÊ siÚ od sieci, jednak nigdy nam siÚ to w peïni nie
udawaïo. Potem, gdy mój ojciec umieraï, zaczÚïam powaĝnie rozmyĂlaÊ o rodzinie i o czasie — o tym, jak byÊ w peïni obecnym. To
sprawiïo, ĝe naprawdÚ zapragnÚïam potraktowaÊ odïÈczenie siÚ
od sieci powaĝnie. PodjÚliĂmy wiÚc rodzinnÈ decyzjÚ, ĝe bÚdziemy
to robiÊ w kaĝdym tygodniu. Nie jesteĂmy bardzo religijni, jednak
jesteĂmy ¿ydami i obchodzimy szabat — siódmy dzieñ ĝydowskiego
tygodnia, poĂwiÚcony na odpoczynek. Tak wiÚc w piÈtek wieczorem
wyïÈczamy w rytualny sposób wszystkie urzÈdzenia elektroniczne.
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Zapalamy Ăwiece, wyïÈczamy telefony komórkowe, telewizor i komputery. Nasz technologiczny szabat trwa aĝ do sobotniego zachodu
sïoñca.
Szabat to bardzo stara idea. JeĂli przyjrzymy siÚ temu, co pisali
na jego temat dawni uczeni, dochodzimy do wniosku, ĝe mogliby
mówiÊ o czasach obecnych. Chodzi o to, ĝe na jeden dzieñ trzeba
wprowadziÊ swój umysï w inny tryb, odpoczÈÊ od pracy. Co tydzieñ
Twój umysï i Twoja dusza — potrzebujÈ resetu.

Dusza potrzebuje resetu. To wspaniaïa metafora.
To niczym resetowanie poczucia równowagi. Zmieniïo to moje ĝycie i wszystkich, których znam, namawiam, by tego spróbowali.
CzujÚ siÚ bardziej obecna wĂród ludzi, którzy mnie otaczajÈ i sÈ
dla mnie waĝni. Jestem teĝ bardziej twórcza i bardziej twardo stÈpam po ziemi. Niektórzy ludzie mówiÈ: „Podczas urlopu nie bÚdÚ
korzystaÊ z internetu”. Jednak jak czÚsto jeědzisz na urlop? Raz lub
dwa razy do roku. Tymczasem cotygodniowa praktyka pozwala
nam wróciÊ do innego sposobu doĂwiadczania Ăwiata i to jest naprawdÚ waĝne.

Czy masz jakieĂ inne zasady korzystania z technologii?
Zanim zaczÚïam przestrzegaÊ technologicznych szabatów, czuïam,
ĝe wieczorami mój mózg jest przeciÈĝony. Przez jakiĂ czas uĝywaïam telefonu komórkowego w roli budzika, ale wtedy ïatwo mi
byïo zaczÈÊ na nim sprawdzaÊ inne rzeczy. Teraz technologia nie
ma wstÚpu do mojej sypialni. Nie powinno siÚ sprawdzaÊ skrzynki
mailowej przed pójĂciem spaÊ. Nasz mózg ma wtedy zbyt wiele
stymulacji. Musisz odpoczÈÊ.
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Jestem równieĝ zdania, ĝe naleĝy uwaĝaÊ na to, kogo Ăledzimy
w mediach spoïecznoĂciowych. Wpuszczasz tych ludzi do swojego
umysïu i pozwalasz im wpïywaÊ na swoje myĂli. Zdarzaïo mi siÚ ĂniÊ
o osobach, które obserwujÚ. Musimy byÊ bardzo Ăwiadomi tego,
komu dajemy wstÚp do naszego strumienia ĂwiadomoĂci.

MówiÈc o internecie, przywoïaïaĂ kiedyĂ cytat z Sofoklesa
— „Nic wielkiego nie wkracza do ĝycia Ămiertelników,
nie wnoszÈc ze sobÈ przekleñstwa”.
Mój ojciec [Leonard Shlain] byï pisarzem i przywoïywaï ten cytat,
mówiÈc o oczytaniu. Jednak moim zdaniem pasuje teĝ do internetu.
To olbrzymie, zadziwiajÈce zasoby, które umoĝliwiajÈ poïÈczenie
wszystkich umysïów na tej planecie, wiÚc siïÈ rzeczy przynosi to
wiele dobrego, ale teĝ wiele moĝemy straciÊ.
Dlatego wszystkie moje projekty w gruncie rzeczy dotyczÈ zachÚcenia ludzi do zatrzymania siÚ na chwilÚ i porozmawiania o tym
przekleñstwie i o tym, co w nim dobrego. Ta technologia jest zarazem dobra i zïa. Wydaje siÚ, ĝe wielu ludzi sÈdzi, iĝ wspóïczesna
technika zniszczy naszÈ cywilizacjÚ, podczas gdy wielu innych uwaĝa, ĝe to najlepsza rzecz na Ăwiecie. Sama próbujÚ znaleěÊ zïoty
Ărodek. Wiem, ĝe w technologii jest wiele wspaniaïych rzeczy, ale
istniejÈ teĝ sprawy, które mnie niepokojÈ. Tak wiÚc porozmawiajmy
o tym, co nas martwi. SÈdzÚ, ĝe gdy przeprowadzimy takÈ rozmowÚ,
zmieni to nasz sposób robienia róĝnych rzeczy.
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TIFFANY SHLAIN jest twórcÈ filmów, artystkÈ i pomysïodawcÈ
Webby Awards. „Newsweek” nazwaï jÈ „jednÈ z kobiet, które ksztaïtujÈ
XXI wiek”. Jej ostatnie cztery filmy miaïy swojÈ premierÚ w Sundance,
w tym takĝe film dokumentalny Connected: An Autoblogography
About Love, Death & Technology. Jej ksiÈĝka Brain Power:
From Neurons to Networks zostaïa opublikowana przez TED Books.

ψ www.tiffanyshlain.com
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„NaszÈ intencjÈ
jest afirmacja ĝycia,
nie próba wprowadzenia
porzÈdku w chaosie,
nie sugerowanie
poprawek w dziele
stworzenia…
lecz przebudzenie siÚ na
ĝycie, które przeĝywamy”.
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— JOHN CAGE
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PRZEBUDZENIE DO ¥WIADOMEGO
KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW
__

Linda Stone

Przeïadowanie informacjami. NaprawdÚ? Obwinianie
informacji w niczym nam nie pomaga. Tak naprawdÚ
mamy tu do czynienia z nadmiernÈ ich konsumpcjÈ.
W wielu innych obszarach naszego ĝycia nauczyliĂmy siÚ
filtrowaÊ Ăwiadomie to, co do nas dociera. W naszym
cyfrowym ĝyciu jednak ciÈgle jesteĂmy mïodzi
i niedoĂwiadczeni — szczególnie jeĂli chodzi
o nasze fizyczne zwiÈzki z technologiÈ.
Nasza obecna relacja z urzÈdzeniami jest mroczna i pokrÚcona,
peïna chronicznego stresu, co wpïywa na wegetatywny ukïad nerwowy i zaburza nasze oddychanie. Jednak mogïoby byÊ o wiele
lepiej. Uĝywamy naszych urzÈdzeñ jako protez dla naszych umysïów, podczas gdy prawdziwe moĝliwoĂci kryjÈ siÚ w wykorzystaniu
ich jako protez dla naszego istnienia.
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JednÈ z najwaĝniejszych zmian w stylu ĝycia, jakie nastÈpiïy
w ciÈgu ostatnich dwudziestu lat, jest wydïuĝenie czasu, jaki spÚdzamy przez monitorami: telewizorem, grami wideo, komputerami,
urzÈdzeniami mobilnymi. Wedïug niektórych statystyk przeciÚtna
osoba dorosïa spÚdza ponad osiem godzin dziennie przed ekranem.
Badania przeprowadzone w 2008 roku sugerowaïy, ĝe doroĂli
ïÈcznie obejrzeli w ciÈgu roku 9,8 miliarda godzin telewizji. W kolejnych badaniach, w których uĝyto tabel ubezpieczeniowych,
badacze ustalili, ĝe kaĝda godzina spÚdzona przed telewizorem
w przypadku osób w wieku powyĝej 25 roku ĝycia skraca Ăredni
czas ĝycia o 21,8 minut. Wedïug artykuïu opublikowanego w „New
York Timesie”: „dorosïy spÚdzajÈcy Ărednio szeĂÊ godzin dziennie
przed telewizorem przez caïe ĝycie Ărednio ĝyje o 4,8 roku krócej
niĝ osoba, która nie oglÈda telewizji. Te wyniki utrzymujÈ siÚ nawet
w przypadku osób, które regularnie ÊwiczÈ”3.
Badania te mówiÈ nam takĝe, ĝe jeĂli prowadzimy siedzÈcy tryb
ĝycia, nasze miÚĂnie szkieletowe, szczególnie miÚĂnie koñczyn dolnych, nie pracujÈ, przez co wymagajÈ mniej substancji odĝywczych.
Wydaje mi siÚ, ĝe równieĝ krew i limfa krÈĝÈ wolniej. Dlatego teĝ
korzystanie z biurek, przy których pracuje siÚ w pozycji stojÈcej lub
które sÈ zintegrowane z bieĝniÈ, jak równieĝ szukanie okazji do
chodzenia i stania w ciÈgu dnia, moĝe siÚ przyczyniÊ do zdrowszego cyfrowego trybu ĝycia.
Jednak negatywny wpïyw siedzenia to zaledwie czubek góry
lodowej.
Czas spÚdzony przed ekranem przyczynia siÚ równieĝ do chronicznego stresu w sposób, którego nawet sobie nie uĂwiadamiamy.

3

Gretchen Reynolds, Get Up. Get Out. Don’t Sit, „New York Times”, 17 paědziernika 2012.
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ZADZIWIAJkCE ZJAWISKO BEZDECHU EKRANOWEGO
W lutym 2008 po siedmiu miesiÈcach badañ pisaïam o zjawisku,
które nazwaïam bezdechem e-mailowym lub bezdechem ekranowym4. Chodzi o pïytki oddech lub chwilowe zaprzestanie oddychania w czasie, gdy siedzimy przed ekranem, czy to komputera,
czy telewizora, czy teĝ urzÈdzenia mobilnego.
Aby sprawdziÊ, jak bardzo zjawisko to jest rozpowszechnione,
obserwowaïam ponad 200 osób korzystajÈcych z komputerów lub
smartfonów w biurach, domach i kawiarniach. WiÚkszoĂÊ z nich
wstrzymywaïa oddech lub teĝ oddychaïa bardzo pïytko, szczególnie w czasie, gdy odpowiadaïa na e-maile. Co wiÚcej, czÚsto
siedzieli w niewïaĂciwej pozycji, co przyczyniaïo siÚ do pïytkiego
oddechu.
Aby dowiedzieÊ siÚ, jaki wpïyw moĝe mieÊ to zachowanie, zadzwoniïam do dr Margaret Chesney i dr. Davida Andersona, którzy
wtedy pracowali w Krajowym Instytucie Zdrowia. Badania przeprowadzone przez nich wykazaïy, ĝe wstrzymywanie oddechu znaczÈco
wpïywaïo na choroby zwiÈzane ze stresem. Wstrzymywanie oddechu
moĝe prowadziÊ do zakwaszenia organizmu oraz sprawia, ĝe nerki zaczynajÈ wchïaniaÊ sód, a równowaga tlenu, dwutlenku wÚgla
i tlenku azotu zostaje zaburzona, co negatywnie wpïywa na biochemiÚ naszego organizmu.
Okazuje siÚ, ĝe tlenek azotu, którego nie naleĝy myliÊ z tlenkiem
dwuazotu, stosowanym czasem w gabinetach dentystycznych, odgrywa istotnÈ rolÚ dla naszego zdrowia. W dokumencie przygotowanym dla Królewskiego Towarzystwa Brytyjskich Pisarzy Naukowych Pearce Wright napisaïa: „Ukïad odpornoĂciowy wykorzystuje

4

Linda Stone, Just Breathe: Building the Case for E-mail Apnea, „Huffington
Post”, 8 lutego 2008.
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tlenek azotu do walki w infekcjach wirusowych, bakteryjnych i pasoĝytniczych oraz przy zwalczaniu guzów. Tlenek azotu przenosi informacje pomiÚdzy komórkami nerwowymi i odgrywa rolÚ w procesach
uczenia siÚ i zapamiÚtywania, jak równieĝ zwiÈzany jest z odczuwaniem bólu, spaniem i byÊ moĝe takĝe z depresjÈ”5. Odgrywa równieĝ
istotnÈ rolÚ w stanach zapalnych, które przyczyniajÈ siÚ do otyïoĂci.
CzytajÈc literaturÚ naukowÈ i rozmawiajÈc z lekarzami i badaczami na temat wstrzymywania oddechu, dowiedziaïam siÚ równieĝ
o wpïywie tego zjawiska na nerw bïÚdny. Nerw bïÚdny jest jednym
z gïównych nerwów czaszkowych, którego podstawowym zadaniem
jest poĂredniczenie w reakcjach autonomicznego ukïadu nerwowego, wïÈczajÈc w to wspóïczulny (odpowiedzialny za reakcjÚ walki
lub ucieczki) oraz przywspóïczulny ukïad nerwowy (odpowiedzialny
za odpoczynek i trawienie).
GïÚbokie i regularne oddychanie, tak zwane oddychanie przeponÈ, pomaga uspokoiÊ wspóïczulny ukïad nerwowy i pozwala
przywspóïczulnemu ukïadowi nerwowemu — który kieruje naszym
uczuciem gïodu i niepokoju, uczuciem odprÚĝenia i wieloma aspektami wïaĂciwego funkcjonowania naszych organów wewnÚtrznych
— na przejÚcie wiÚkszej kontroli.
I odwrotnie — pïytki oddech, wstrzymywanie oddechu lub hiperwentylacja wprowadzajÈ wspóïczulny ukïad nerwowy w tryb walki
lub ucieczki. Nasze serce zaczyna szybciej biÊ, odczuwanie sytoĂci
zostaje zaburzone, a nasze ciaïo szykuje siÚ do fizycznej aktywnoĂci,
która niegdyĂ zwiÈzana byïa z walkÈ lub ucieczkÈ. JeĂli jednak jedynÈ
aktywnoĂciÈ jest siedzenie na krzeĂle i odpowiadanie na e-maile,
to jest tak, jakbyĂmy siÚ wystroili, jednak nie mieli dokÈd pójĂÊ.

5

Pearce Wright, Nitric Oxide: From Menace To Marvel Of The Decade,
streszczenie przygotowane dla Royal Society and Association of British
Science Writers, 1997.

154

Kup książkę

Poleć książkę

W trybie walki lub ucieczki nasze ciaïo zachowuje siÚ w sposób
impulsywny i kompulsywny. Zaczynamy teĝ wiÚcej jeĂÊ. W tym stanie nie jesteĂmy Ăwiadomi tego, kiedy jesteĂmy gïodni, a kiedy syci.
SiÚgamy po wszystkie dostÚpne zasoby — poczynajÈc od jedzenia,
a na informacjach koñczÈc — jakby to byïa nasza ostatnia szansa
w ĝyciu, i nieustannie wyciÈgamy smartfony z kieszeni, by sprawdziÊ pocztÚ lub przeczytaÊ nowe wiadomoĂci na portalach informacyjnych.
Badania Instytutu Badania ¿ycia i Zdrowia w Portugalii sugerujÈ moĝliwe wyjaĂnienie: dïugotrwaïy stres sprawia, ĝe wracamy
do zwyczajów, które sÈ nam znane. CzÚĂÊ naszego mózgu odpowiedzialna za podejmowanie decyzji i celowe zachowania kurczy
siÚ, a obszary mózgu odpowiadajÈce za tworzenie nawyków rosnÈ,
gdy stale jesteĂmy zestresowani6.

CO DALEJ?
PamiÚtaj: nie chodzi o technologiÚ samÈ w sobie, lecz o to, jak
z niej korzystamy.
PoczÈtkujÈcy muzyk niezgrabnie dotyka instrumentu i nie wie,
jak prawidïowo oddychaÊ, siedzieÊ lub staÊ podczas gry. DoĂwiadczony wykonawca nauczyï siÚ, jak korzystaÊ z oddechu i postawy
ciaïa, by kontrolowaÊ instrument. Podczas moich badañ w 2008
roku zauwaĝyïam, ĝe muzycy, tancerze, sportowcy i piloci wojskowi
— osoby znajÈce techniki Ăwiadomego oddechu — nie cierpiÈ na
bezdech ekranowy.

6

Natalie Angier, Brain Is a Co-Conspirator in a Vicious Stress Loop,
„New York Times”, 17 sierpnia 2009.
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Techniki oddychania takie jak oddychanie przeponowe, oddychanie metodÈ Butejki7, sztuki walki czy joga (pranayama) mogÈ
mieÊ na nas kojÈcy wpïyw, pozwalajÈ na wytworzenie dominacji
przywspóïczulnego ukïadu nerwowego i pomagajÈ naszemu ciaïu
utrzymaÊ zdrowe, regularne reakcje autonomiczne.
NazwÚ caïy zestaw umiejÚtnoĂci, które musimy sobie przyswoiÊ
podczas korzystania z nowych technologii, „Ăwiadomym komputerowaniem”. Musimy obudziÊ siÚ na fizjologiÚ technologii i kultywowaÊ nowe umiejÚtnoĂci zwiÈzane z wïaĂciwÈ postawÈ ciaïa i oddychaniem. W takim stanie moĝemy odzyskaÊ naszÈ umiejÚtnoĂÊ
skupiania uwagi, jasnego i twórczego myĂlenia. JesteĂmy teĝ peïni
energii i potrafimy siÚ caïkowicie zaangaĝowaÊ.

LINDA STONE pracowaïa w przeszïoĂci jako starszy kierownik ds.

zaawansowanych technologii. Obecnie jest pisarkÈ, mówcÈ, doradcÈ
i konsultantkÈ, która koncentruje siÚ na najnowszych trendach i ich
wpïywie na strategiÚ i na konsumenta. Opracowaïa terminy „ciÈgïa
czÚĂciowa uwaga”, „bezdech ekranowy”, „bezdech e-mailowy”
i „Ăwiadome komputerowanie”. Jej monografie i artykuïy dotyczÈce
jej pracy byïy publikowane w „New York Timesie”, „Newsweeku”,
„The Economist”, „The Boston Globe”, „Harvard Business Review”
i na setkach blogów.
ψ www.lindastone.net

7

Metoda Butejki pomaga ludziom z niewïaĂciwymi wzorcami oddechowymi, takimi jak paniczne oddychanie, oddychanie przez usta lub suchy
kaszel, nauczyÊ siÚ ich (What Is Buteyko?, Buteyko Breathing Association,
http://www.buteykobreathing.org/involve [dostÚp 17 grudnia 2012]).
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„Przyjrzyj siÚ sïowu
»odpowiedzialnoĂÊ«
— zawiera w sobie
sïowo »ODPOWIED½«,
co oznacza, ĝe jesteĂ
w stanie wybraÊ to,
jak odpowiesz
na danÈ sytuacjÚ”.
— STEVEN COVEY
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ODZYSKANIE SZACUNKU
DO SIEBIE
__

James Victore

Lata temu popularna byïa ksiÈĝka pod tytuïem
Real Men Don’t Eat Quiche. Miaïa podtytuï
„Przewodnik po wszystkim, co prawdziwie mÚskie”.
JedynÈ radÈ, jakÈ wciÈĝ pamiÚtam z tej ksiÈĝki, jest ta:
„Prawdziwi mÚĝczyěni nie majÈ automatycznych
sekretarek — jeĂli to coĂ waĝnego, ktoĂ zadzwoni
ponownie”. KsiÈĝka byïa z zamierzenia humorystyczna
i wymierzona przeciwko idei machismo, jednak to zdanie
wskazuje na poziom szacunku do siebie, którego dzisiaj
nam brakuje w odniesieniu do technologii i jej narzÚdzi.
PrzyjÚliĂmy technologiÚ z otwartymi ramionami do
naszego ĝycia, jednak zabrakïo nam czasu, by naprawdÚ
przyjrzeÊ siÚ tej relacji.
Nasze zabawne i poĝyteczne przenoĂne urzÈdzenia wbiïy w nas
swoje pazurki tak gïÚboko, ĝe wpïywajÈ na nasze dobre maniery
i naszÈ kulturÚ. PrzestaliĂmy postrzegaÊ dzwonek telefonu lub
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sygnaï nadchodzÈcych wiadomoĂci jako inwazjÚ w naszÈ osobistÈ
przestrzeñ i zamach na nasz czas. Park i siïownia nie sïuĝÈ juĝ pracy nad sobÈ lub odpoczynkowi, lecz umoĝliwiajÈ nam pochwalenie siÚ na portalach spoïecznoĂciowych tym, ĝe je odwiedziliĂmy.
KiedyĂ odebranie telefonu przy obiedzie lub w toalecie byïoby
uznane za objaw zïego wychowania lub choroby umysïowej. Teraz
jest to powszechne i akceptowalne. Szacunek do siebie i etykieta
wypierane sÈ z naszego ĝycia na rzecz wygody staïej ïÈcznoĂci.
Nawet praca nie ma swojego wyodrÚbnionego miejsca ani czasu
i rozlewa siÚ na nasze ĝycie osobiste. Wszyscy daliĂmy siÚ nabraÊ
na faïszywÈ ideÚ, ĝe wykonywanie jej w domu lub co gorsza na
wakacjach, by pomóc udrÚczonemu klientowi, jest czymĂ dobrym.
Oczekuje siÚ od nas, ĝe bÚdziemy dostÚpni dla wszystkich przez
caïy czas. Zïapano nas na wirtualnÈ smycz, za którÈ pociÈga zïy
szef, wymagajÈcy klient lub znudzeni przyjaciele.
Sedno problemu tkwi w tym, ĝe przestaliĂmy odróĝniaÊ sprawy
pilne od waĝnych — teraz wszystko wrzuca siÚ do worka z napisem
pilne. PrawdÚ powiedziawszy ïatwiej jest robiÊ rzeczy banalne,
które sÈ „pilne”, niĝ zajmowaÊ siÚ waĝnymi sprawami. Jednak gdy
przedkïadamy sprawy pilne nad waĝne, to tak naprawdÚ wybieramy priorytety innych ludzi zamiast wïasnych. Kaĝdy nowy e-mail
miota nami niczym wiatr liĂÊmi i reagujemy na wszystko, co trafia
do naszej skrzynki odbiorczej. Szybko odkïadamy na bok wïasne
sprawy, by zajÈÊ siÚ problemami innych. To zabieganie odciÈga
nas od pracy, która naprawdÚ ma znaczenie, zabierajÈc nam czas
na myĂlenie, refleksjÚ i korzystanie z wyobraěni, a wïaĂnie te rzeczy
sprawiajÈ, ĝe ĝycie staje siÚ lepsze, i pozwalajÈ poïoĝyÊ fundamenty pod najwiÚksze osiÈgniÚcia.
Nie ma drogi na skróty. Wszystkie technologiczne skróty kradnÈ
TwojÈ pracÚ. Niedawno jeden z moich troskliwych przyjacióï zasugerowaï mi aplikacjÚ, która miaïaby wspomóc mojÈ praktykÚ medytacji. Staram siÚ byÊ otwarta na nowe pomysïy, jednak jak dla mnie
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byï to wybór pomiÚdzy grÈ w Guitar Hero na konsoli a rzeczywistym
uczeniem siÚ gry na gitarze. Moĝe praca wïoĝona w opracowanie
dobrej praktyki medytacyjnej jest tego warta, moĝe wïaĂnie o to chodzi, moĝe umiejÚtnoĂci, jakie przy tym zdobÚdÚ, mogÈ uczyniÊ mnie
silniejszÈ. Po co braÊ kule tylko po to, by nasze miÚĂnie mogïy ulec
atrofii? Po co uciekaÊ przed jakimkolwiek wysiïkiem? Praca, proces
jest celem samym w sobie. Buduje nasz charakter, czyni nas lepszymi.
Wykorzystanie technologii na co dzieñ jest stosunkowo nowÈ
sprawÈ. Jest wszechobecna, niezawodna („A teraz mnie sïyszysz?”)
i polegamy na niej w coraz wiÚkszym stopniu. Jednak wraz z nowymi
technologiami przychodzÈ nowe nawyki, a w przypadku nowych
nawyków — czy to dobrych, czy zïych — musimy byÊ uwaĝni. Podobnie jak uwaĝamy na to, ile pijemy kofeiny, jemy sïodyczy lub
pijemy alkoholu, by uchroniÊ siÚ przed uzaleĝnieniem, musimy teĝ
tak samo Ăwiadomie rozwinÈÊ zdrowÈ relacjÚ z naszymi narzÚdziami — w przeciwnym wypadku stracimy wïaĂciwy dystans i staniemy
siÚ ich niewolnikami. Jak napisaï Marshall Mc Luhan: „Ksztaïtujemy
nasze narzÚdzia i przez to nasze narzÚdzia ksztaïtujÈ nas”. Pozwalamy naszym narzÚdziom, by nas prowadziïy, poniewaĝ najïatwiej
jest iĂÊ po linii najmniejszego oporu. Jednak najïatwiejsza droga
niemal zawsze prowadzi w puïapkÚ.
ZaczÚliĂmy ufaÊ technologii tak bardzo, ĝe straciliĂmy wiarÚ
w siebie i nasze wrodzone instynkty. WciÈĝ sÈ obszary ĝycia, których nie musimy „polepszaÊ” za pomocÈ technologii. Waĝne, by
zrozumieÊ, ĝe jesteĂ bystrzejszy niĝ Twój smartfon. ParafrazujÈc:
„sÈ rzeczy na niebie i ziemi, o których siÚ nie Ăniïo wyszukiwarce
Google”. BïÚdy sÈ czÚĂciÈ ĝycia i czÚsto prowadzÈ do nowych odkryÊ — dlaczego mielibyĂmy próbowaÊ je wyeliminowaÊ caïkowicie?
KiedyĂ zgubienie siÚ w podróĝy lub nowym mieĂcie byïo przygodÈ
i dobrym tematem na opowieĂÊ, teraz po prostu sïuchamy naszych
GPS-ów.
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Poznanie siebie jest trudna sprawÈ. Jeszcze trudniej uwierzyÊ,
ĝe Ty, ze wszystkimi swoimi wadami, jesteĂ wystarczajÈco dobry sam
w sobie — nawet jeĂli nie logujesz siÚ co chwilÚ na serwisy spoïecznoĂciowe, by uaktualniÊ swój status lub wrzuciÊ zdjÚcie na dowód, ĝe istniejesz, i aby Twoich 719 przyjacióï mogïo je polubiÊ.
Zdrowa relacja z urzÈdzeniami technologicznymi oznacza, ĝe odpowiadasz za swój czas i sprawiasz, ĝe jest on inwestycjÈ w Twoje
ĝycie. Nie wzywam tu do radykalnych posuniÚÊ i rezygnacji z technologii. Znalezienie czasu dla siebie jest proste. Idě z psem na spacer lub z dzieckiem na plac zabaw. Idě na randkÚ — i nie trzymaj
telefonu w dïoni. Szacunek do siebie, odpowiednie priorytety, dobre
maniery i zdrowe nawyki nie sÈ wcale przestarzaïymi ideami, które
naleĝy porzuciÊ w pogoni za nowymi trendami.
Nie kaĝdy jest w stanie wziÈÊ sobie na barki tÚ odpowiedzialnoĂÊ, by staÊ siÚ dobrym wzorcem do naĂladowania dla swoich
dzieci. Jednak bohaterowie kolejnych pokoleñ bÚdÈ luděmi, którzy
sÈ w stanie odciÈÊ siÚ od brzÚczenia i budzenia zewnÚtrznych rozproszeñ i wsïuchaÊ siÚ w gïos wïasnych serc, tymi, którzy pójdÈ
wïasnÈ drogÈ, aĝ nauczÈ siÚ niÈ kroczyÊ dumnie wyprostowani,
a nie zgiÚci wpóï niczym neandertalczycy, wpatrzeni w gadĝet
w swojej dïoni i idÈcy wprost pod nadjeĝdĝajÈcy samochód.
Moĝesz wybraÊ, na co skierujesz swojÈ uwagÚ. Wybierz mÈdrze.
¥wiat poczeka. I co waĝne, oddzwoniÈ do Ciebie.

JAMES VICTORE jest pisarzem, projektantem, filmowcem i nauczycielem.

Jego prace byïy wystawiane w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym
Jorku i w muzeach na caïym Ăwiecie. Wykïada w Szkole Sztuk Wizualnych
w Nowym Yorku.
ψ www.jamesvictore.com
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KLUCZOWE INFORMACJE
NA WYNOS
__

Opanowanie narzÚdzi

WiÚcej wskazówek i tapety na pulpit znajdziesz na:
ψ www.99u.com/tools
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x

PAMI}TAJ O SWOICH CELACH DUGOFALOWYCH
Nie traÊ z oczu zïoĝonych, dïugofalowych celów i spraw, by
byïy one widoczne w Twoim miejscu pracy, tak by pamiÚtaÊ
o nich podczas ustalania kolejnoĂci wykonywania zadañ.

x

BkD½ ¥WIADOMY TEGO, ILE JESTE¥ W STANIE ZROBIm
mwicz rezygnowanie z odpisywania na pewne e-maile
i konwersacji za poĂrednictwem portali spoïecznoĂciowych.
Zawsze bÚdzie wiÚcej okazji, niĝ jesteĂ w stanie wykorzystaÊ.

x

UWA¿AJ NA SIEBIE ALBO ZOSTANIESZ WRAKIEM
Musisz rozróĝniaÊ zachowania kompulsywne
od Ăwiadomych — czy dziaïasz z nudów lub nawyku
w sytuacji, gdy powinieneĂ siÚ zajmowaÊ wyĝszymi celami?

x

PAMI}TAJ O RESETOWANIU
PamiÚtaj, by regularnie odïÈczaÊ siÚ od internetu
i technologii na jakiĂ czas — wyïÈcz wszystkie sprzÚty
elektroniczne, tak jakbyĂ przyciskaï przycisk „reset”
w swoim umyĂle — dziÚki temu moĝesz zaczÈÊ na nowo
ze ĂwieĝÈ gïowÈ.

x

NIE WSTRZYMUJ ODDECHU
BÈdě Ăwiadomy swojego ciaïa. GïÚboki i regularny oddech
moĝe obniĝyÊ Twój poziom stresu i pomóc Ci podejmowaÊ
lepsze decyzje.

x

ZAUFAJ SWOJEJ WYOBRA½NI
Nie przedkïadaj technologii nad swoje instynkty i wyobraěniÚ.
Bycie zajÚtym jest ïatwe, robienie tego, w czym jesteĂmy
najlepsi, juĝ nie.
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ROZDZIA 4
__

WYOSTRZENIE
TWÓRCZEGO
UMYSU
__

Jak przeïamaÊ blokadÚ twórczÈ i zapewniÊ sobie
staïy dopïyw niepowtarzalnych pomysïów
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Wcielenie niezwykïych, twórczych
projektów w ĝycie wymaga mnóstwa
ciÚĝkiej pracy kaĝdego dnia. Geniusz
to naprawdÚ „1% inspiracji i 99%
ciÚĝkiej pracy”.
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Nie moĝemy jednak zapominaÊ o drugiej stronie medalu
— nie kaĝdy problem da siÚ rozwiÈzaÊ siïÈ woli. Musimy
zarezerwowaÊ sobie czas na zabawÚ, relaks i odkrycia
— to kluczowe skïadniki przepisu na twórcze pomysïy,
dziÚki którym jesteĂmy w stanie rozwijaÊ istniejÈce idee
i zaczynaÊ nowe przedsiÚwziÚcia.
CzÚsto oznacza to stworzenie staïego planu dnia, w którym
bÚdzie przestrzeñ na wolnoĂÊ od rutyny, pracÚ nad pobocznymi
projektami dla wïasnej przyjemnoĂci lub szukanie nowego
spojrzenia na problemy. Oznacza to teĝ, ĝe musimy ĂciszyÊ
gïos swojego wewnÚtrznego krytyka, stïumiÊ skïonnoĂci
do perfekcjonizmu i nauczyÊ siÚ przezwyciÚĝaÊ wywoïujÈcÈ
niepokój niemoc twórczÈ.
Aby zachowaÊ swojÈ twórczÈ sprawnoĂÊ, musisz stale
mieÊ aktywny umysï. NajwiÚkszym bowiem wrogiem
kreatywnoĂci jest stagnacja.
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