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Kontrola: analizowanie

JeĂli nie dotarïeĂ jeszcze do etapu przejrzystoĂci, to uczyñ to swoim
pierwszym celem. To takie marnowanie czasu — iĂÊ przez ĝycie,
nie bÚdÈc pewnym, czego siÚ chce. WiÚkszoĂÊ ludzi zbyt dïugo
przebywa w stanie „nie wiem, co chcÚ robiÊ”. CzekajÈ na jakieĂ
zewnÚtrzne siïy, które zaoferujÈ im przejrzystoĂÊ, odpowiedě,
nie uĂwiadamiajÈc sobie, ĝe przejrzystoĂÊ moĝemy zaoferowaÊ sobie
tylko my sami. To wszechĂwiat czeka na Ciebie, nie na odwrót.
I bÚdzie czekaï, dopóki nie podejmiesz decyzji. Oczekiwanie
na odpowiedzi moĝna przyrównaÊ do rzeěbiarza stojÈcego przed
bryïÈ marmuru, czekajÈcego, aĝ tkwiÈca w skale rzeěba
sama odrzuci odpowiednie kawaïki, odsïaniajÈc siÚ.
Nie czekaj, aĝ przejrzystoĂÊ umysïu sama siÚ zamanifestuje
— chwyÊ za dïuto i zabierz siÚ do pracy!
— Steve Pavlina
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Drugi etap uzyskiwania kontroli nad wïasnym ĝyciem i pracÈ moĝe
byÊ nazwany „gimnastykÈ pracy opartej na wiedzy” — tak okreĂliï to
pewien australijski konsultant po przeczytaniu Getting Things Done
i zasugerowaï, ĝe po prostu opisaïem kolejne etapy procesu myĂlowego niezbÚdnego, aby zdefiniowaÊ, co tak naprawdÚ jest naszÈ pracÈ.
Na etapie analizowania zyskujesz moĝliwoĂÊ skupienia swojej uwagi
na tym, co zaprzÈtaïo TwojÈ uwagÚ, tak aby przestaïo to pochïaniaÊ
TwojÈ energiÚ. To dlatego wïaĂnie GTD jest bardziej zarzÈdzaniem
umysïem niĝ zarzÈdzaniem czasem. Bez tego niezbÚdnego etapu
myĂlenia i podejmowania decyzji dokonywanie wyborów dotyczÈcych
tego, co w danej chwili zrobiÊ, byïoby niemoĝliwe. W oryginalnym
modelu GTD nazywaïem ten etap „przetwarzaniem”, ale w szerszym
zastosowaniu „analizowanie” jest lepszym sïowem, obejmujÈcym zasady, które tutaj dziaïajÈ.
Z tym etapem — myĂlenia niezbÚdnego do zdecydowania, co
z czymĂ zrobiÊ, kiedy nie jest to oczywiste — wszyscy mamy do
czynienia. Jednak jak w wypadku wiÚkszoĂci mojego materiaïu chodzi o uĂwiadomienie sobie tego, co zazwyczaj jest instynktowne. To,
co robimy instynktownie, jest w duĝej mierze wykonywane gorzej, niĝ
kiedy byïoby wykonywane w sposób bardziej Ăwiadomy. Proces produktywnego myĂlenia z zachowaniem skupienia i intencji wytwarza
znacznie wiÚkszÈ wartoĂÊ. Jest to równieĝ zachowanie, które moĝesz
trenowaÊ, przeksztaïciÊ w nawyk, a potem z ïatwoĂciÈ wykorzystywaÊ.
ChoÊ wiele osób mogïo wyrobiÊ sobie konstruktywny nawyk
gromadzenia, to wciÈĝ sprawiajÈ wraĝenie niechÚtnych wobec tak
waĝnego etapu podejmowania decyzji, etapu przetwarzania tego, co
zgromadziïy. W wyniku tego jednak unikajÈ okreĂlania znaczenia.
Nie mówiÚ tutaj o Ostatecznym Znaczeniu — to filozoficzna, duchowa analiza wykraczajÈca poza ramy tej ksiÈĝki. „Znaczenie” w tym
kontekĂcie odnosi siÚ do wzglÚdnego znaczenia spraw, w które siÚ
angaĝujemy. Czy to coĂ, na czym Ci zaleĝy, a jeĝeli tak, to jak okreĂlisz swój stosunek do tej rzeczy?
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Prezes Ăwietnie radzÈcej sobie firmy doradczej byï podekscytowany
swoim nowym nawykiem GTD polegajÈcym na spisywaniu pomysïów
na ĝóïtych karteczkach podczas spotkañ ze swoim zespoïem. Problem
byï taki, ĝe w efekcie miaï do czynienia z setkami ĝóïtych karteczek
na swoim biurku, w szufladach i notatnikach. Jeszcze nie wprowadziï
do swojego ĝycia równie niezbÚdnego nawyku umieszczania tych notek
w jednym pojemniku, z którego wyciÈgane mogïyby nastÚpnie ponownie zagoĂciÊ w jego ĂwiadomoĂci, jedna po drugiej, co wymusiïoby podjÚcie konkretnych decyzji dotyczÈcych kaĝdego z zapisanych
pomysïów. Opieraï siÚ koniecznoĂci okreĂlenia znaczenia.

Terapeutyczna rola organizowania
W ostatnich latach caïy temat „osobistej organizacji” staï siÚ bardzo
medialny. Pewien artykuï w ogólnokrajowej gazecie skupiï siÚ na
zjawisku „organizowania jako formy terapii” i zawieraï anegdoty
opisujÈce, jak to ludzie zaczÚli ujawniaÊ swojÈ wraĝliwoĂÊ i priorytety ĝyciowe, kiedy musieli zmierzyÊ siÚ z rzeczami, które wokóï
siebie zgromadzili. Sprzedawcy w sklepach oferujÈcych rozwiÈzania
organizacyjne stawali twarzÈ w twarz z klientami, którzy potrafili siÚ
rozpïakaÊ, kiedy zadano im pytania dotyczÈce narzÚdzi, których potrzebowali, ĝeby móc wïaĂciwie zorganizowaÊ swoje otoczenie.
Zjawisko to moĝna wytïumaczyÊ w logiczny sposób. Zazwyczaj
rzeczy pozostajÈ niezorganizowane, kiedy ludzie nie mierzÈ siÚ z ich
znaczeniem. Aby naprawdÚ zdecydowaÊ, co zrobisz z jakÈĂ rzeczÈ,
musisz ustosunkowaÊ siÚ do jej treĂci, umowy z niÈ zawartej i do tego, jak pasuje ona do reszty Twojego Ăwiata. Co zrobisz ze starymi
zdjÚciami swojej rodziny? Aby odpowiedzieÊ na to pytanie, jakaĂ
czÚĂÊ Ciebie bÚdzie musiaïa przemyĂleÊ pytanie, jak waĝne sÈ dla
Ciebie wizualne pamiÈtki zwiÈzane z luděmi, którzy odegrali waĝnÈ
rolÚ w Twoim ĝyciu. Dla wielu osób okreĂlenie takich rzeczy wydaje
siÚ proste, ale proces ten moĝe przypomnieÊ o wielu niedokoñczonych,
wewnÚtrznych sprawach.
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W tym samym stopniu moĝesz unikaÊ podjÚcia decyzji w zwiÈzku z zaproszeniem na wydarzenie, w którym nie do koñca chcesz
uczestniczyÊ, co unikaÊ podjÚcia decyzji dotyczÈcej zatrudnienia
opiekunki dla ojca. Tak samo jak zespoïy potrafiÈ równie dobrze
unikaÊ decyzji o pozyskaniu sugerowanych danych finansowych, tak
ich czïonkowie potrafiÈ unikaÊ renegocjowania swoich zadañ z liderem zespoïu.

Natura i iloĂÊ „spraw”
W swoich ksiÈĝkach mówiÚ o zjawisku „spraw” — tych rzeczy, które
wpadïy do Twojego Ăwiata w aspekcie fizycznym i psychologicznym
i nie bÚdÈ w nim trwaÊ wiecznie, ale o których jeszcze nie zdecydowaïeĂ, co masz z nimi zrobiÊ. To inwentarz kwestii uderzajÈcych
w naszÈ ĂwiadomoĂÊ, które wciÈĝ, do pewnego stopnia, nie zostaïy
do koñca okreĂlone.
WiÚksza czÚĂÊ efektów oczyszczania umysïu czy zbierania danych
na etapie gromadzenia bÚdzie wïaĂnie „sprawami”, tak jak bÚdzie
nimi teĝ wiele rzeczy gromadzÈcych siÚ na Twoim biurku czy w jego
szufladach. Moĝe po prostu zapisaïeĂ „mama” na liĂcie, kiedy gromadziïeĂ to, co zaprzÈtaïo TwojÈ uwagÚ, i jest oczywiste, ĝe trzeba powiedzieÊ coĂ wiÚcej niĝ tylko „mama”, zanim sprawa ta opuĂci Twój
umysï. Rzecz jasna Ăwietnie, ĝe zebraïeĂ juĝ te myĂli, ale gïównym
powodem gromadzenia takich tematów w jednym miejscu jest uczynienie ich bardziej przejrzystymi, a Ciebie — bardziej zmotywowanym
do zajÚcia siÚ nimi jeden po drugim.
Czy kiedykolwiek otrzymaïeĂ list — w domu czy pracy — który
otworzyïeĂ i przeczytaïeĂ, a który wciÈĝ gdzieĂ tam leĝy? JeĂli tak,
dlaczego go nie wyrzuciïeĂ? Przecieĝ zostaï przeczytany, prawda?
„Ale Davidzie, to przecieĝ list!”
„Rozumiem. Co zamierzasz z nim zrobiÊ?”
„ZrobiÊ???... To bardzo miïy list”.
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„Ale co zamierzasz zrobiÊ z tym miïym listem — odpisaÊ nadawcy?
WprowadziÊ jego adres do ksiÈĝki adresowej? PodzieliÊ siÚ tÈ informacjÈ z partnerem? ZarchiwizowaÊ w kategorii »Nostalgia — Listy
— Róĝne«? SchowaÊ go do jednego z 43 folderów, by znowu siÚ
ucieszyÊ, kiedy za jakiĂ czas ponownie go znajdziesz?”
List jest klasycznym przykïadem „sprawy”. Sam w sobie kontroluje czÚĂÊ Twojego mózgu. Za kaĝdym razem, kiedy koïo tego listu
przechodzisz, on tam leĝy, krzyczy do Ciebie: „Zdecyduj o mnie,
przetwórz mnie, przeanalizuj mnie!”. Poniewaĝ nie potrafisz tego
znieĂÊ, to zaczynasz wobec listu odczuwaÊ obojÚtnoĂÊ. Juĝ CiÚ otwarcie
nie „mÚczy” — po prostu jesteĂ tego w pewnym stopniu nieĂwiadomy.
Notki wciÈĝ tkwiÈce w notatniku majÈ podobnÈ naturÚ, tak jak
kawaïki papieru przypiÚte na korkowych tablicach. WiÚkszoĂÊ zawartoĂci tych list rzeczy do zrobienia równieĝ tkwi w tym bezksztaïtnym stanie, tak jak i sytuacje w firmie, o których menedĝerowie wyĝszego szczebla wiedzÈ, ĝe majÈ miejsce, ale wciÈĝ nie zdecydowali,
co z nimi zrobiÊ.
„Sprawy” przybierajÈ formÚ zgromadzonych wizytówek, róĝnorodnych notatek pochowanych w kalendarzu czy planerze, zepsutych przedmiotów na stole i dolnych warstw stosiku tkwiÈcego na
stoliku do kawy. BywajÈ tak oczywiste, jak zawartoĂÊ szafki w biurze
po poprzednim wïaĂcicielu, i tak subtelne, jak wewnÚtrzne przeczucia czïonka zespoïu wywoïane przez agresywnÈ odpowiedě szefa
w odniesieniu do raportu z ostatniego spotkania.
Ogóïem mówiÈc, „sprawÈ” jest wszystko to, co tkwi w gigantycznym inboksie Twojego ĝycia i pracy, z czego zaledwie garstka spraw
zostaïa uchwycona i umieszczona w dziaïajÈcych pojemnikach do
gromadzenia. WiÚkszoĂÊ spraw gdzieĂ tam „lata” po domu, biurze,
umyĂle, wciÈĝ nieuchwycona, a co dopiero przeanalizowana. Jak
wspomniaïem wczeĂniej, ïatwo jest subtelnym zobowiÈzaniom z wyĝszych horyzontów ĝycia zgubiÊ siÚ pod naporem coraz pilniejszych
spraw bieĝÈcych. Problemy, których nie zamieniono na projekty
i dziaïania; marzenia i inspiracje, które nie zostaïy zaakceptowane
w sposób Ăwiadomy; zmieniajÈca siÚ sytuacja w ĝyciu i w pracy, która
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nie zostaïa jeszcze Ăwiadomie zidentyfikowana — wszystko to „sprawy”
w swej nieuchwytnej postaci.
Przy zaïoĝeniu, ĝe wziÈïeĂ sobie do serca poprzedni rozdziaï dotyczÈcy „gromadzenia”, moĝesz dokonaÊ znaczÈcych postÚpów, po prostu
identyfikujÈc tego rodzaju zaprzÈtajÈce uwagÚ sprawy i rzeczy oraz
umieszczajÈc przed sobÈ dotyczÈce ich notki przypominajÈce, ĝeby
w przyszïoĂci coĂ z tymi sprawami zrobiÊ.

Radzenie sobie ze „sprawami”
JeĂli unikasz fazy analizowania i nie zajmujesz siÚ swoimi „sprawami”,
to te bÚdÈ dalej wysysaÊ energiÚ Twojej ĂwiadomoĂci. Co „radzenie”
sobie tak naprawdÚ oznacza w tym kontekĂcie?
To kwestia okreĂlania konkretnego znaczenia, jakie dana sprawa
ma dla Ciebie, a nastÚpnie przenoszenia jej do odpowiedniego miejsca przeznaczonego na rzeczy, które wspóïdzielÈ to znaczenie (temat
ten poruszam w nastÚpnym rozdziale, omawiajÈc trzeciÈ fazÚ kontroli, porzÈdkowanie). W pierwszej fazie, fazie gromadzenia, dobrÈ
praktykÈ jest unikanie analizy i podejmowania decyzji, byĂ nie ograniczaï w ten sposób procesu gromadzenia danych. Tymczasem druga
faza to etap, kiedy musisz okreĂliÊ, jak odnieĂÊ siÚ do tego, co zostaïo zidentyfikowane. MyĂli wpadajÈ nam do gïowy nie bez powodu, choÊ w danej chwili nie musimy okreĂlaÊ, co jest tym powodem
i co w zwiÈzku z tym powinniĂmy zrobiÊ.

Wizja a realizacja
Róĝnica miÚdzy dwoma pierwszymi etapami uzyskiwania kontroli
— gromadzeniem i analizowaniem — jest znaczÈca, a jeĂli nie uda
Ci siÚ dokonaÊ tego rozróĝnienia, moĝe to skutecznie zablokowaÊ
TwojÈ efektywnoĂÊ. Na matrycy zarzÈdzania sobÈ opisaïem dwa przeciwstawne kwadranty — Mikromenedĝera (Wdroĝeniowca) oraz
Szaleñca (Wizjonera). Przeciwieñstwo to odgrywa rolÚ równieĝ i tutaj,
choÊ teraz ta przeciwstawnoĂÊ ucieleĂniona jest w Tobie samym:
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czÚĂÊ Ciebie ma pomysïy, a inna czÚĂÊ podejmuje decyzje, co w zwiÈzku z nimi zrobiÊ. SÈ to dwa odmienne rodzaje zachowania, które
operujÈ z róĝnych perspektyw, uĝywajÈc odmiennych narzÚdzi.
CzÚĂÊ wizjonerska najefektywniej operuje, majÈc jak najmniej
ograniczeñ — lubi mieÊ róĝne pomysïy, myĂli czy inspiracje, bez
wzglÚdu na czas i miejsce. Kiedy przebywasz w tym stanie, moĝesz
przeczytaÊ jeden numer pisma i wygenerowaÊ przynajmniej tuzin
rzeczy do zrobienia — takich jak restauracje do odwiedzenia, nowe
akcesoria podróĝnicze do kupienia — a do tego jeszcze szeĂÊ pomysïów, które moĝna przedstawiÊ na kolejnym zebraniu zespoïu. Inbox,
sïuĝÈcy do gromadzenia, jest Ăwietnym narzÚdziem dla tej czÚĂci
Twojej osobowoĂci. Zapisz pomysï na kartce, wyrwij przydatny artykuï z pisma i tak dalej. Nie ograniczaj siÚ — gdzieĂ tu jest ĝyïa
zïota! Kiedy masz pod rÚkÈ pewne i zaufane narzÚdzie rejestrujÈce
albo pojemnik do gromadzenia, zachÚca CiÚ to do tworzenia wiÚkszej liczby pomysïów, daje Ci wiÚcej rzeczy, nad którymi moĝesz
rozmyĂlaÊ i które moĝesz zrobiÊ. Nie martw siÚ — ktoĂ inny zajmie
siÚ tym, co wytworzysz!
Tak naprawdÚ ten „ktoĂ inny”, kto zajmie siÚ efektami pracy, to
bardzo odmienna osoba — konkretnie to Ty w trybie operacyjnym!
Twoim zadaniem jest wziÈÊ kaĝdy nowo wykreowany i zebrany
przedmiot i podjÈÊ wobec niego konkretnÈ, twardÈ decyzjÚ: Co to
jest? Czy naprawdÚ warto to robiÊ? Jak wpasowuje siÚ to do innych
rzeczy, którymi siÚ zajmujÚ? Oto rola osoby analizujÈcej — przeanalizowaÊ surowe dane z perspektywy róĝnego rodzaju ograniczeñ
i kryteriów.
Problem zaczyna siÚ wtedy, kiedy próbujesz zmusiÊ Wizjonera
do podjÚcia konkretnych decyzji i wyborów albo kiedy wymagasz,
ĝeby Wdroĝeniowiec poszerzyï swoje myĂlenie i byï bardziej kreatywny. Obydwa podejĂcia nie przyniosÈ odpowiednich rezultatów,
jeĂli zostanÈ zastosowane w niewïaĂciwych momentach. To kolejny
waĝny powód, dla którego tradycyjne formaty organizacyjne czy sposoby zarzÈdzania czasem byïy raczej nieskuteczne: naciskaïy na skompresowanie przeciwstawnych podejĂÊ do jednej wszechdyrektywy
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— zorganizuj siÚ! Aby naprawdÚ zyskaÊ kontrolÚ, osoba musi posiadaÊ nieskrÚpowanÈ zdolnoĂÊ do zachowania kreatywnego myĂlenia
oraz posiadaÊ zaufany sposób oceny rezultatów powstaïych w wyniku
tego myĂlenia i zarzÈdzania tymi rezultatami. WiÚkszoĂÊ osób próbuje
robiÊ te dwie rzeczy, myĂleÊ i zarzÈdzaÊ, naraz, a to po prostu nie
dziaïa. PodejĂcie to nie jest ani w peïni gromadzeniem, ani w peïni
analizowaniem. Zrobienie jednej listy celem skupienia siÚ i zorganizowania bÚdzie z pewnoĂciÈ bardziej efektywne niĝ trzymanie wszystkiego w gïowie, lecz ïÈczenie ze sobÈ dwóch funkcji umysïu z pewnoĂciÈ ograniczy zdolnoĂci naszej psychiki.
Róĝnica miÚdzy gromadzeniem i analizowaniem jest bardziej oczywista, a co za tym idzie, zazwyczaj lepiej wykorzystywana, w zespoïach czy grupach, poniewaĝ burza mózgów staïa siÚ powszechnie
akceptowanÈ praktykÈ na spotkaniach dotyczÈcych planowania i podejmowania decyzji. JednÈ z kluczowych zasad dobrej burzy mózgów jest zasada „im wiÚcej, tym lepiej”, w znaczeniu swobodnego
przepïywu i gromadzenia pomysïów. Dowolna próba analizowania
i oceniania znaczenia i korzyĂci wynikajÈcych z pomysïów, kiedy
jeszcze nie przyszïa na to pora, zakïóca dobrÈ burzÚ mózgów. Kaĝda
moĝliwie istotna myĂl powinna byÊ przede wszystkim wyraĝona
i przedstawiona wszystkim zebranym, a nastÚpnie skupienie grupy
powinno przejĂÊ w tryb okreĂlania, które pomysïy sÈ waĝniejsze i przydatniejsze. JeĂli próbujesz oceniaÊ pomysïy od razu, to zniweczysz
wysiïki uczestników burzy mózgów.

Klucz do pustego inboxu
Ten drugi etap kontroli uwzglÚdnia podstawowy komponent oczyszczania Twojego inboxu, wïÈczajÈc w to pocztÚ gïosowÈ, e-mail i dowolnÈ papierowÈ czy fizycznÈ rzecz, którÈ zgromadziïeĂ. JeĂli chcesz
posiÈĂÊ coĂ, co wielu nazywa ¥wiÚtym Graalem GTD — czyli oczyszczenie wszystkich inboxów do zera — musisz staÊ siÚ mistrzem tej
czÚĂci modelu.
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TÚ czÚĂÊ nazywaïem „przetwarzaniem”, poniewaĝ uwzglÚdnia
róĝnego rodzaju sortowanie i przesiewanie tego, co trzeba zrobiÊ
z setkami danych, z którymi musisz zmierzyÊ siÚ kaĝdego dnia. Jednak jako uniwersalnej zasady jej implikacje siÚgajÈ znacznie dalej niĝ
tylko oczyszczenia inboxu.
Kiedy juĝ zaakceptujemy informacjÚ dotyczÈcÈ tego, co ma miejsce (gromadzenie), tworzymy z tÈ informacjÈ zwiÈzek. Co oznacza to
dla mnie czy dla nas? Moĝemy zaakceptowaÊ to, czego doĂwiadczamy w Ăwiecie, i musimy to zrobiÊ, aby swobodnie ruszyÊ dalej;
lecz z naszym zaakceptowaniem doĂwiadczenia ĂciĂle zwiÈzana jest
nasza potrzeba okreĂlenia naszego z nim zwiÈzku.
To bardzo istotny sposób myĂlenia — w odniesieniu do gry
w pracÚ i biznesu zwanego ĝyciem trzeba go zastosowaÊ wzglÚdem
fizycznych informacji, które do siebie dopuszczamy, jak równieĝ
wzglÚdem losowych pomysïów, myĂli i perspektyw, które pojawiajÈ
siÚ, kiedy odnosimy siÚ do danego problemu, projektu czy sytuacji.
Niektóre z tych danych i myĂli mogÈ byÊ przydatniejsze niĝ inne,
niektóre trzeba bÚdzie przemyĂleÊ dopiero w przyszïoĂci, a inne
w ogóle nie bÚdÈ istotne.
Mamy skïonnoĂÊ do automatycznego zauwaĝania rzeczy w naszym Ăwiecie, które jakaĂ czÚĂÊ naszej psychiki nauczyïa siÚ okreĂlaÊ
jako majÈce znaczenie. Nie wszystko jest informacjÈ, która przyciÈga
naszÈ uwagÚ. List dostarczony do sÈsiada nie ma dla nas znaczenia,
ale list dostarczony do nas juĝ ma. Tego rodzaju wstÚpne filtrowanie
pozwala nam radziÊ sobie z wieloma aspektami naszego codziennego ĝycia. Kiedy juĝ jakaĂ potencjalnie znaczÈca dla nas rzecz wpadnie do naszego Ăwiata, to rzadko kiedy jest tak klarowna na pierwszy
rzut oka, jak powinna byÊ, by uznaÊ jÈ za sprawÚ zamkniÚtÈ. Nie,
musimy poĂwiÚciÊ tej rzeczy ĂwiadomÈ energiÚ i skupiÊ siÚ na niej.
SÈ trzy kolejne, istotne etapy, które wciÈĝ trzeba stosowaÊ, aby wyeliminowaÊ napiÚcie tworzone przez bombardowanie „sprawami”
— analizowanie, porzÈdkowanie i przeglÈd.
Problem jest taki, ĝe wiÚkszoĂÊ osób chce od razu przejĂÊ do
„porzÈdkowania”, zanim w ogóle zidentyfikuje to, co rzeczywiĂcie
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trzeba uporzÈdkowaÊ. Tym samym osoby te stojÈ w miejscu, poniewaĝ nie robiÈ postÚpów i przerzucajÈ niekompletne sterty wciÈĝ
niejasnych spraw.
Kiedy jednak juĝ podejmiesz niezbÚdne decyzje, aby przeanalizowaÊ, co poszczególne rzeczy dla Ciebie znaczÈ, porzÈdkowanie stanie siÚ doĂÊ proste i naturalne. Moĝesz dopasowaÊ strukturÚ swojego
systemu do natury jego zawartoĂci.
„Davidzie, co mam zrobiÊ z tym kawaïkiem papieru?”
„Co to takiego? Jak sam sÈdzisz, co powinieneĂ z nim zrobiÊ?”
Ostatnie pytanie jest doĂÊ oczywiste i zdroworozsÈdkowe, przynajmniej dla Ciebie, ale moĝe CiÚ zaskoczyÊ, jak wiele takich nieokreĂlonych rzeczy zalega na biurkach, w domach i umysïach niektórych osób i firm.
JeĂli spróbujesz pominÈÊ ten etap myĂlenia, to nigdy nie zobaczysz
Ăwiateïka na koñcu tunelu i po wiecznoĂÊ bÚdziesz próbowaÊ kompensowaÊ ten brak, testujÈc najnowsze gadĝety sïuĝÈce zarzÈdzaniu,
które i tak dziwnym trafem dalej nie dajÈ Ci tego, czego Ci potrzeba,
w sposób, jakiego Ci potrzeba. Kiedy w peïni wprowadzisz i zintegrujesz proces analizowania w swoim ĝyciu i pracy, wtedy odkryjesz,
ĝe czujesz siÚ bardzo komfortowo z róĝnego rodzaju narzÚdziami, które mogÈ naprawdÚ byÊ dla Ciebie przydatne. JeĂli jeszcze nie wprowadziïeĂ tego procesu, to ĝadne narzÚdzie nie bÚdzie skuteczne.

Waĝne pytania wymagajÈce odpowiedzi
Caïe to gadanie o wadze tej fazy uzyskiwania kontroli i niemal powszechnym jej unikaniu moĝe sprawiÊ, ĝe odniesiesz wraĝenie, iĝ
mówiÚ o jakiejĂ skomplikowanej formule czy modelu. WrÚcz przeciwnie, aby naprawdÚ pozbyÊ siÚ rzeczy zgromadzonych w gïowie,
musisz zaledwie odpowiedzieÊ na kilka prostych, lecz istotnych pytañ. To proces, który dobrze znasz — tak naprawdÚ caïy czas go stosujesz. PraktykÚ tÚ trzeba po prostu zastosowaÊ w bardziej Ăwiadomy,
konsekwentny sposób i wczeĂniej, niĝ zazwyczaj siÚ to robi.
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W skrócie, musisz po prostu zdecydowaÊ, czy z danÈ rzeczÈ moĝna coĂ zrobiÊ, czy wymaga ona dziaïañ, czy nie, a nastÚpnie okreĂliÊ
rezultaty oraz dziaïania niezbÚdne, aby rzeczy, do których siÚ zobowiÈzaïeĂ, ruszyïy do przodu; w wypadku spraw, z którymi nie sÈ zwiÈzane dziaïania, zdecyduj, co nadaje siÚ do Ămieci, co trzeba przejrzeÊ
w przyszïoĂci, a co naleĝy zaklasyfikowaÊ jako materiaï referencyjny.
Taktyczna wersja tej procedury, zastosowana do zarzÈdzania tym,
jak wykonujesz swojÈ pracÚ, i do oczyszczania inboxu, zostaïa zilustrowana w Getting Things Done w postaci diagramu toku pracy,
który staï siÚ dobrze znany w miÚdzynarodowej spoïecznoĂci GTD
(zobacz dodatek VI). Lecz, jak to miaïo miejsce w wypadku wszystkich pozostaïych zasad omówionych w pierwszej ksiÈĝce, w caïej tej
dynamice procesu myĂlowego jest znacznie wiÚcej, niĝ wydaje siÚ
na pierwszy rzut oka.
W miarÚ zagïÚbiania siÚ w szczegóïy owych pytañ analizujÈcych
bÚdzie pomocne to, gdy przypomnisz sobie coĂ, co zarejestrowaïeĂ
na liĂcie w czasie oczyszczania umysïu, albo cokolwiek, co teraz krÈĝy Ci po gïowie, oraz zwrócisz uwagÚ, jak mógïbyĂ odpowiedzieÊ
na pytania.

Czy to wymaga dziaïania?
To pierwsze rozróĝnienie, którego trzeba dokonaÊ w zwiÈzku z dowolnÈ rzeczÈ obecnÈ w Twoim Ăwiecie — czy jest jakieĂ dziaïanie,
którego trzeba siÚ podjÈÊ w ramach tej sprawy lub w zwiÈzku z niÈ?
Moĝna odpowiedzieÊ na dwa sposoby — „tak” lub „nie”. „Moĝe”
to tak naprawdÚ „nie, ale kwestia ta bÚdzie mogïa wymagaÊ dziaïania
w przyszïoĂci” z zaïoĝeniem, ĝe analizujesz znaczenie danej sprawy
dokïadnie w tym momencie.
Ludzie czÚsto unikajÈ dokonywania tego rozróĝnienia i pozwalajÈ, by doĂÊ duĝo spraw gromadziïo siÚ w wielkich stosach. Gdy
rzeczy wymagajÈce dziaïania i te niewymagajÈce dziaïania umieszczane sÈ w tym samym miejscu, w psychice rozwija siÚ stan obojÚtnoĂci wzglÚdem caïego tego stosu. JeĂli moĝesz przeskanowaÊ swój
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osobisty wszechĂwiat, zwróÊ uwagÚ (jeĂli moĝesz) na obszary, które
niechÚtnie chcesz przeanalizowaÊ w sposób szczegóïowy; zapewne
odzwierciedlajÈ one inwentarz rzeczy, z którymi trzeba coĂ zrobiÊ,
oraz rzeczy, w zwiÈzku z którymi nic nie trzeba robiÊ. Kiedy Twój
umysï skupi siÚ na tej stercie, automatycznie bÚdzie próbowaï posortowaÊ jÈ na osobne sterty wedïug znaczenia poszczególnych rzeczy; a jeĂli te znaczenia sÈ odmienne, to rozbieĝnoĂci sÈ po prostu za
duĝe, by móc je tolerowaÊ. W efekcie szybko przestaniesz zwracaÊ
uwagÚ na stertÚ, moĝe poza tym, ĝe bÚdzie ona wzbudzaÊ TwojÈ
umiarkowanÈ irytacjÚ. Problem jest taki, ĝe nie tylko stajemy siÚ
obojÚtni wobec tej jednej sterty — wpïywa ona na caïÈ naszÈ energiÚ
i przejrzystoĂÊ umysïu.
E-maile wymagajÈce odpowiedzi czy dziaïania, gromadzone w tym
samym miejscu, co te, które trzeba tylko zarchiwizowaÊ albo usunÈÊ.
Czasopisma do przeczytania leĝÈce na tym samym stosie z pismami,
które naleĝy juĝ wyrzuciÊ. Notatki na biaïej tablicy czÚsto zlewajÈce
siÚ z wartoĂciowymi projektami i zbÚdnymi zapiskami. Tablice korkowe stwarzajÈ szczególnie duĝo problemów, czÚsto stajÈc siÚ miejscem niespójnej kombinacji numerów telefonów, notek przypominajÈcych, grafików, inspiracji i rysunków. Wspóïdzielone myĂlenie
w zakresie zarzÈdzania projektami, zwïaszcza w erze oprogramowania i internetu, równieĝ moĝe paĂÊ ofiarÈ takiego paraliĝu. Dwa obszary, w których brak przejrzystoĂci szczególnie siÚ przejawia, to
(a) kumulacja nieprzetworzonych danych wejĂciowych oraz (b) grupy
dwóch lub wiÚcej osób, które pozwalajÈ, aby spotkania koñczyïy siÚ
bez odpowiedzialnie zidentyfikowanych dziaïañ i zobowiÈzañ, które
mogïy zostaÊ wygenerowane, oraz okreĂlenia, kto za nie odpowiada.
To ta czÚĂÊ naszego planu zyskiwania kontroli i perspektywy,
która, czego byïem Ăwiadkiem, zmieniaïa sposób, w jaki ludzie ĝyjÈ
i pracujÈ, a takĝe wpïywaïa na caïe kultury korporacyjne. Kiedy ktoĂ
zaczyna uczulaÊ siÚ na niepodjÚte decyzje dotyczÈce kwestii zalegajÈcych na biurkach i w umysïach, czy kiedy firma zaczyna modelowaÊ
odpowiedzialnoĂÊ i oczekiwaÊ jej w kontekĂcie tego, co teraz musi
byÊ zrobione i przez kogo, moĝna wtedy powiedzieÊ, ĝe zaczyna siÚ
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rewolucja. NiejasnoĂÊ jest potworem, który moĝe mieszkaÊ w najbardziej produktywnych i najinteligentniejszych organizacjach, poĂród najbardziej wyksztaïconych ludzi. Wprowadzenie nawyku wymuszania tej jednej decyzji — czy to wymaga dziaïania, czy nie? —
moĝe byÊ katalizatorem, przenoszÈc osobÚ czy organizacjÚ z kwadrantu Ofiary do kwadrantu Kapitana i dowódcy.
JeĂli byïeĂ ze sobÈ szczery na etapie gromadzenia, a takĝe na tyle
Ăwiadom, by zapisaÊ takie kwestie, jak „ceny akcji mojej firny”,
„problemy mojego bratanka”, „zdrowie mojego ojca”, „pogarszajÈca
siÚ sytuacja na rynku nieruchomoĂci”, „osobowoĂÊ mojego szefa”
i wszystko inne, równie waĝnej, lecz niejasnej, zaprzÈtajÈcej uwagÚ
natury, a takĝe jeĂli byïeĂ gotów zadaÊ podstawowe pytanie, czy
w ogóle moĝna coĂ z danÈ sytuacjÈ zrobiÊ, oraz odpowiedzieÊ na
nie, to w efekcie tego wszystkiego posiadasz klucz do zwyciÚstwa
w grze w pracÚ i biznesie zwanym ĝyciem. To kolejny waĝny przykïad polegania na swoim pozytywnym doĂwiadczeniu zaleĝnym nie
od okolicznoĂci ksztaïtowanych przez Ăwiat, ale od tego, w jaki sposób
odnosisz siÚ do tych okolicznoĂci poprzez dziaïanie. Moĝesz wierzyÊ
lub nie, ale wszystko sprowadza siÚ do tego, jak o czymĂ myĂlisz,
bowiem to z kolei okreĂla, w jaki sposób do tej rzeczy podchodzisz.

Podstawowy proces myĂlowy GTD
Kiedy juĝ okreĂliïeĂ, ĝe dana sprawa wymaga dziaïania, musisz zastosowaÊ do tej sprawy kluczowy proces myĂlowy — taki, który jest
prawdziwym sekretem osiÈgania produktywnoĂci w ĝyciu i pracy.
To istotna czynnoĂÊ analityczna dla wiÚkszoĂci kwestii, które przykuwajÈ uwagÚ ludzi, i sprowadza siÚ ona do dwóch pytañ:
 Jaki jest poĝÈdany rezultat? Co pragnÚ zrealizowaÊ albo co chcÚ
przez to osiÈgnÈÊ?
 Jakie jest najbliĝsze dziaïanie? Co jest najbliĝszÈ rzeczÈ, którÈ
mam zrobiÊ, aby wykonaÊ krok do przodu w kierunku tego celu?
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Te dwa pytania, zidentyfikowane przeze mnie wiele lat temu i ustanowione kluczowymi czynnikami okreĂlajÈcymi „pracÚ”, którÈ chcemy
zarzÈdzaÊ, pozostajÈ kluczowym elementem procesów myĂlowych
modeli GTD. Co oznacza „wykonane”? Jak wyglÈda „wykonywanie”
i gdzie ma ono miejsce? Na pytania te praktycznie nigdy nie udzielamy odpowiedzi w peïni, kiedy trafiamy na „sprawy”, o których wiemy,
ĝe trzeba coĂ z nimi zrobiÊ. Aby zajÈÊ siÚ tymi sprawami, musimy
zastosowaÊ Ăwiadome myĂlenie i podejmowanie decyzji.
To wïaĂnie tu przeksztaïcasz niejasne „sprawy” w rzeczywiste projekty, którymi moĝna zarzÈdzaÊ. „Mama” nie jest tematem, wobec którego moĝesz coĂ zrobiÊ; „zorganizowaÊ dla mamy przyjÚcie z okazji
szeĂÊdziesiÈtych urodzin” to juĝ konkretny cel, który moĝe CiÚ ukierunkowaÊ i pozwoli Ci siÚ skupiÊ. „SpisaÊ listÚ osób do zaproszenia
na przyjÚcie urodzinowe mamy” to bardzo konkretne zadanie, o którym
wiesz, ĝe jesteĂ w stanie zrealizowaÊ je szybko i sprawnie, z pomocÈ
zwykïego komputera. Nie jest trudno „Mama” przeksztaïciÊ na klarowne instrukcje, które umoĝliwiÈ Ci ruszenie do przodu w kierunku okreĂlonej przez Ciebie linii mety. Zadanie bÚdzie jednak znacznie trudniejsze pod wzglÚdem psychologicznym, jeĂli jeszcze nie
okreĂliïeĂ jasno punktu mety i dokïadnego dziaïania, którego powinieneĂ siÚ podjÈÊ w celu zbliĝenia siÚ do niej.

Taktyczna wartoĂÊ skupiania siÚ na rezultacie
Istotnym skïadnikiem efektywnego pozytywnego zaangaĝowania
jest posiadanie i trzymanie siÚ intencji dÈĝenia ku temu, czego siÚ
pragnie. Moĝna by napisaÊ wiele ksiÈĝek (co przecieĝ zrobiono) na
temat dostÚpnych sposobów pozwalajÈcych zrozumieÊ moc i przydatnoĂÊ myĂlenia w kategorii rezultatów. DÈĝenia, cele, jakoĂÊ, misja, cel nadrzÚdny, kierunek, intencje — wszystko to koncepcje,
które zostaïy osnute wokóï centralnej idei, mówiÈcej, ĝe musisz
wiedzieÊ, dokÈd zmierzasz, aby dostaÊ siÚ tam w jak najefektywniejszy sposób. ChoÊ powtarzanie tej, jakby nie byïo oczywistej prawdy,
moĝe byÊ zbyteczne, to niesie jednak taktycznÈ wartoĂÊ, która juĝ
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nie jest taka oczywista — a dokïadniej wartoĂÊ zwiÈzanÈ z podejĂciem do tego, w jaki sposób radziÊ sobie z zagubieniem i przytïoczeniem towarzyszÈcym codziennemu ĝyciu.
Jak tïumaczyïem wczeĂniej, wiele rzeczy zaprzÈtajÈcych naszÈ
uwagÚ ma naturÚ „spraw” — to rzeczy, o których wiesz, ĝe trzeba coĂ
z nimi zrobiÊ, ale wciÈĝ istniejÈ w doĂÊ niejasnej postaci. Nauczenie
samego siebie, by pokonaÊ tÚ potrzebÚ wczeĂniejszego „poukïadania
spraw” i peïnego zorganizowania siÚ, zanim zdecydujesz, co tak naprawdÚ chcesz osiÈgnÈÊ czy zrealizowaÊ, ma istotny wpïyw na TwojÈ
zdolnoĂÊ do realizowania zadañ w zrównowaĝony, zrelaksowany sposób.
Zanim zaczniesz kombinowaÊ, jak rozwiÈzaÊ jakÈĂ kwestiÚ, jak
choÊby problem z pracownikiem, warto zaczÈÊ od samego siebie, na
przykïad zapisujÈc: „RozwiÈzaÊ sytuacjÚ z KarolinÈ Nowak” na liĂcie
swoich projektów. CzÚsto ludzie opierajÈ siÚ zadeklarowaniu takiego zobowiÈzania, póki rzeczywiĂcie nie zdecydujÈ, czy osobÚ tÚ
zwolniÊ, czy nie. Prawda jest jednak taka, ĝe w tamtym momencie
Twoim poĝÈdanym rezultatem jest dobrniÚcie ze sprawÈ do optymalnego zakoñczenia bez wzglÚdu na to, co nim bÚdzie. CzÚsto jest
tak, ĝe jeĂli nie zdecydowaïeĂ, jak wïaĂciwie poradzisz sobie z problemem, to zostanie Ci jedynie prokrastynacja. Tymczasem, jeĂli
wyszkoliïeĂ siÚ w zakresie identyfikowania poĝÈdanych rezultatów,
jak choÊby „RozwiÈzaÊ XYZ”, i wykorzystujesz to jako wyzwalacz
dla swojego umysïu, umoĝliwiajÈcy okreĂlenie najbliĝszego dziaïania sïuĝÈcego realizacji tego rezultatu, to bardzo moĝliwe, ĝe siÚ odblokujesz i naprawdÚ zaczniesz dziaïaÊ w bardziej efektywny i zrelaksowany sposób.
JeĂli Twoja ĂwiadomoĂÊ potrafi siÚ skupiÊ na dÈĝeniu do rozwiÈzania, nie zaĂ na tym, by po prostu juĝ zaïatwiÊ sprawÚ, to bÚdziesz
ukierunkowywaÊ swoje myĂlenie na konkrety — „A, faktycznie,
przypomniaïem sobie, ĝe powinienem porozmawiaÊ ze Stefanem, kolegÈ Karoliny z ich dziaïu, na temat jego punktu widzenia na tÚ sytuacjÚ.
PoproszÚ Jana, ĝeby ustaliï moje spotkanie ze Stefanem”. Znacznie
ïatwiej jest robiÊ postÚpy, jeĂli okreĂliïo siÚ takie mniejsze kroki.
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CzymĂ, co zawsze byïo dla mnie niespodziankÈ w ciÈgu tych wszystkich lat pracy z tysiÈcami stosunkowo wyrafinowanych osób, byïo to,
jak wielkim wyzwaniem dla nich jest pojÚcie, ĝe to myĂlenie w kategoriach rezultatów moĝna zastosowaÊ czysto operacyjnie. Czy zbliĝa
siÚ lato, a Ty wciÈĝ masz wiele rzeczy, o których musisz zdecydowaÊ,
i okreĂliÊ zajÚcia dla dzieci w te letnie miesiÈce? Czy umieĂciïeĂ na
jakiejĂ liĂcie „Projekty” pozycjÚ „UstaliÊ zajÚcia dla dzieci w wakacje”,
w momencie kiedy przypomniaïeĂ sobie, ĝe musisz o tym zaczÈÊ myĂleÊ?
Czy zidentyfikowaïeĂ wszystkie pomysïy, które chciaïeĂ „sprawdziÊ”,
jako projekty badawcze, którymi zarzÈdzasz tak samo jak wszystkimi
innymi projektami? WiÚkszoĂÊ ludzi ma tendencjÚ do czekania, póki
nie zbada tematu na tyle, by podjÈÊ decyzjÚ, zanim w ogóle bÚdzie
gotowa przyznaÊ, ĝe zaangaĝowaïa siÚ w projekt. Prawda jest taka, ĝe
projekt zaczyna istnieÊ juĝ w chwili, kiedy postanowisz podjÈÊ decyzjÚ.
Zazwyczaj solidne 10 procent moich aktywnych projektów zaczyna
siÚ od „R&D”, co jest dla mnie skróconÈ wersjÈ „przyjrzeÊ siÚ tematowi”. Tematem takiego projektu moĝe byÊ nowy telefon, o którym
sïyszaïem, a który byÊ moĝe zechcÚ kupiÊ, potencjalne partnerstwo
strategiczne albo kolejny urlop, o którym wraz z ĝonÈ zaczynamy
myĂleÊ, choÊ nie jesteĂmy pewni, gdzie, kiedy i na jak dïugo chcemy
siÚ udaÊ („R&D urlop na wiosnÚ z Kathryn”).
Ludzie czÚsto opierajÈ siÚ teĝ temu, co nazywam projektami
„procesowymi” — to rezultaty wynikajÈce z posiadania procedur lub
systemów ustanowionych w celu radzenia sobie z dowolnymi negatywnymi sytuacjami, które pojawiajÈ siÚ regularnie. CzÚsto u naszych
klientów jest tak, ĝe kiedy robiÈ zamiatanie umysïu, spisujÈ rzeczy
takie jak „zapïaciÊ rachunki”, „ÊwiczyÊ”, „spÚdzaÊ wiÚcej czasu z Januszem” czy „strategia sprzedaĝy”. To zrozumiaïe, ĝe takie rzeczy
mogÈ chodziÊ po gïowie. Moĝna by powiedzieÊ, ĝe kaĝdÈ z tych
wymienionych rzeczy moĝna traktowaÊ jako „obszar skupienia uwagi”
— coĂ, co identyfikujÚ jako Horyzont 2., uwzglÚdniajÈcy wszystkie
te czÚĂci Twojego ĝycia i pracy, o które trzeba w jakimĂ stopniu zadbaÊ, aby zachowaÊ równowagÚ caïoĂci. „Rachunki” dotyczÈ dbaïoĂci o finanse, „Êwiczenia” odnoszÈ siÚ do zdrowia i kondycji, „czas
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z Januszem” to kwestia relacji rodzinnych, a „strategia sprzedaĝy”
moĝe po prostu przypominaÊ o odpowiedzialnoĂci za wzrost wyników sprzedaĝy.
Zazwyczaj jednak nie musimy za bardzo drÈĝyÊ tematu u osób,
które zidentyfikowaïy takie projekty, aby odkryÊ, ĝe to, co naprawdÚ
zaprzÈta ich uwagÚ, jest znacznie bardziej niejasnÈ kwestiÈ, którÈ
chciaïyby siÚ zajÈÊ lub którÈ chcÈ zrealizowaÊ w odniesieniu do tych
obszarów poza samym posiadaniem czegoĂ, co przypomina im o zadbaniu o te obszary. Przykïadowo, „zapïaciÊ rachunki” czÚsto zmienia siÚ w „uruchomiÊ system elektronicznego pïacenia rachunków”
albo „okreĂliÊ nasze procesy finansowe”. „mwiczenia” stajÈ siÚ „ustaliÊ
rutynÚ Êwiczeñ”. „SpÚdzaÊ wiÚcej czasu z Januszem” moĝna interpretowaÊ jako „okreĂliÊ program do spÚdzania czasu z dzieÊmi”. Natomiast „strategia sprzedaĝy” moĝe tak naprawdÚ oznaczaÊ „UpewniÊ
siÚ, ĝe plan sprzedaĝowy zostaï wprowadzony”. Róĝnice w kaĝdym
z tych przykïadów sÈ subtelne, lecz istotne.
Pierwsze sïowa i pomysïy rzeczywiĂcie trzeba byïo zarejestrowaÊ,
lecz byïy wciÈĝ na tyle niejasne, ĝe nie moĝna byïo rozpoczÈÊ gry.
Prawdziwe projekty, znacznie dokïadniej opisane w póěniejszym czasie, oferujÈ odmienny i bardziej efektywny punkt skupienia, pozwalajÈcy osiÈgnÈÊ sukces.
Praktycznie niemoĝliwe jest motywowanie samego siebie czy
kogokolwiek innego do uczestnictwa w grze, w której nie jest siÚ do
koñca pewnym, co jest celem czy liniÈ mety. Cel ten moĝe byÊ bardzo duĝy i dïugoterminowy albo maïy i krótkoterminowy, a tak dïugo, jak dïugo potrafisz zmierzyÊ, gdzie siÚ znajdujesz w stosunku do
tego celu (on jest tam, a Ty jesteĂ tu), to gra jest konkretna i okreĂlona. Wiedza ta oferuje Ci znacznie wiÚkszÈ przejrzystoĂÊ w kwestii takiej, ile energii i zasobów bÚdziesz potrzebowaÊ, aby wygraÊ.
Kiedy rezultat koñcowy jest niejasny, znacznie trudniej jest manewrowaÊ, by chwyciÊ wiatr w ĝagle.
Jest wiele róĝnych rodzajów pozytywnych rzeczy, których wszyscy,
od czasu do czasu, potrzebujemy, aby dobrze zdefiniowaÊ obrany
kurs i trzymaÊ siÚ go. Kolejne rozdziaïy ksiÈĝki dostarczÈ Ci wiÚcej
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szczegóïów dotyczÈcych róĝnych horyzontów rezultatów, oferujÈcych
perspektywÚ. Bycie dobrym na jednym z tych poziomów niestety
nie oznacza bycia dobrym takĝe na innych. Szkoliïem wielu zawodowców, którzy nie mieli problemów z identyfikowaniem dïugoterminowych celów i dÈĝeñ, lecz brakowaïo im czasu na skupienie
siÚ na takim poziomie projektów i rezultatów, jakie opisaïem w powyĝszych przykïadach. Zawsze istnieje jeden czy wiÚcej obszarów
naszego ĝycia i pracy, którym pozwalamy na pozostanie niejasnymi,
co wywoïuje irytacjÚ i rozprasza nasze skupienie. Nauczenie siÚ tego, jak gromadziÊ takie drobne demony i jak mierzyÊ siÚ z nimi, jak
zastosowaÊ niezawodnÈ formuïÚ definiowania konkretnych i moĝliwych do realizacji rezultatów do spraw, co do których uwaĝamy, ĝe
moĝna z nimi coĂ zrobiÊ — to wszystko fundamentalne zachowanie
sprawiajÈce, ĝe wszystko dziaïa tak, jak naleĝy.

Skupienie na najbliĝszych dziaïaniach
Innym, równie waĝnym komponentem uzyskiwania i zachowywania
przejrzystoĂci oraz kontroli jest definiowanie swojego zwiÈzku ze
Ăwiatem poprzez okreĂlenie konkretnych fizycznych dziaïañ do wykonania. OmówiÚ to dokïadniej w rozdziale 9., na ostatnim etapie
kontroli (jakim jest „dziaïanie”), lecz z waĝnego powodu chcÚ ten
temat poruszyÊ juĝ teraz. NawiÈzuje on bowiem do dyskusji dotyczÈcej tego, jak eliminowaÊ poczucie zagubienia i niewyraěne myĂlenie o tym, co zaprzÈta TwojÈ uwagÚ. Poïowa sekretu w uzyskiwaniu przejrzystoĂci w dowolnej sytuacji polega na zadaniu pytania
„Co próbujemy tutaj zrobiÊ?”. Druga poïowa, równie istotna, brzmi:
„Co jest najbliĝszym dziaïaniem?”. WzglÚdnie ïatwo moĝna odpowiedzieÊ na pierwsze pytanie, wystarczy ustaliÊ cel. I kaĝda osoba
zwiÈzana z projektem moĝe przynajmniej przez krótki czas cieszyÊ
siÚ bezkarnoĂciÈ w zwiÈzku z tym, kto tak naprawdÚ jest odpowiedzialny za realizacjÚ tego celu i ustalenie, jak cel ten odnosi siÚ do
caïej mieszanki dostÚpnych zasobów i pozostaïych celów. Tymczasem
ustalenie tego, co jest najbliĝszym dziaïaniem, oznacza koniecznoĂÊ
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zaangaĝowania siÚ w konkretnÈ rzeczywistoĂÊ i wymaga konkretnej
inwestycji czasu i energii oraz relokacji zasobów, sprawiajÈc, ĝe róĝnego rodzaju wczeĂniej niedostrzegane i niewypowiedziane myĂli,
problemy, agendy i obawy wypïywajÈ na powierzchniÚ.
Ludzie czÚsto sÈ pewni tego, ĝe wszystko rozumiejÈ w kwestii
projektu, lecz Ty nie dowiesz siÚ, czy tak jest naprawdÚ, dopóki nie
wymusisz u nich myĂlenia i podjÚcia decyzji potrzebnych do odpowiedzi na proste, oczywiste pytanie — co jest najbliĝszym, fizycznym dziaïaniem, którego naleĝy siÚ podjÈÊ. Byïem Ăwiadkiem wielu
spotkañ dotyczÈcych projektów. Ich celem byïo zrealizowanie zdawaÊ by siÚ mogïo konkretnych decyzji, celów i planów, lecz zamiast
tego widziaïem tylko spory brak przejrzystoĂci uwidaczniajÈcy siÚ,
kiedy próbowano osiÈgnÈÊ porozumienie w kwestii najbliĝszych dziaïañ, które trzeba podjÈÊ po zakoñczeniu spotkania.
JeĂli istnieje jakieĂ pytanie pozwalajÈce okreĂliÊ stopieñ kontroli,
perspektywy i przejrzystoĂci w dowolnej sytuacji, bez wzglÚdu na
liczbÚ uczestników, to brzmi ono: „Czy kaĝdy zgadza siÚ co do najbliĝszych, niezbÚdnych do podjÚcia dziaïañ i tego, kto jest odpowiedzialny za ich realizacjÚ?”. JeĂli istnieje konsensus, to nie ma potrzeby
dalszego gromadzenia, analizowania, porzÈdkowania czy przeglÈdania;
nie trzeba juĝ omawiaÊ czy oceniaÊ poĝÈdanych rezultatów. Dziaïacie.
Nie oznacza to, ĝe dziaïanie bÚdzie wïaĂciwe — mówiÚ tylko, ĝe udaïo
siÚ osiÈgnÈÊ maksymalnie pozytywne zaangaĝowanie w tej konkretnej sytuacji u wszystkich jej uczestników. Kaĝdy gracz znajdzie siÚ
w optymalnym miejscu do tego, aby skupiÊ siÚ na pracy do wykonania, wyciÈgaÊ wnioski i korygowaÊ swój kurs, pïynÈc do przodu.
Tak jak wszystkie drogi prowadzÈ do Rzymu, tak caïy sukces
sprowadza siÚ do dziaïañ. To ostatni z piÚciu etapów uzyskiwania
kontroli i ostatni ze wszystkich szeĂciu horyzontów zachowywania
perspektywy. JeĂli po prostu spojrzysz na kaĝdy przedmiot zaprzÈtajÈcy TwojÈ uwagÚ na dowolnym poziomie i zmusisz siÚ do okreĂlenia najbliĝszego dziaïania do podjÚcia w zwiÈzku z kaĝdÈ z tych
rzeczy, popychajÈc jÈ do realizacji, to zaskoczy CiÚ przejrzystoĂÊ,
którÈ uda Ci siÚ w ten sposób osiÈgnÈÊ.
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JeĂli nie wymaga dziaïania, to wtedy…
Poza wszystkimi tymi sprawami, którymi musisz siÚ zajÈÊ, w Twoim
Ăwiecie pojawia siÚ wiele rzeczy, które choÊ nie wymagajÈ od Ciebie
dalszych dziaïañ czy zobowiÈzañ, to wymagajÈ jednoczeĂnie, abyĂ okreĂliï, do której z poniĝszych trzech podkategorii rzeczy te przynaleĝÈ:

Bez znaczenia
Oczywistym zestawem rzeczy, majÈcych jednoznaczne znaczenie, sÈ
te, które w ogóle nie majÈ znaczenia: to rzeczy, których juĝ nie potrzebujesz albo w ogóle nigdy nie potrzebowaïeĂ — Ămieciowe e-maile
(typu spam) do wyrzucenia, e-maile, które juĝ CiÚ nie interesujÈ albo nie sÈ dla Ciebie istotne, czy absurdalne wiadomoĂci reklamowe
w poczcie gïosowej. Ta kategoria zawiera wszystko z Twojego otoczenia, co nie powinno siÚ w nim znajdowaÊ albo w ogóle istnieÊ. To
rzeczy przygotowane na to, by paĂÊ ofiarÈ klawisza Delete czy niszczarki do papieru albo znaleěÊ siÚ w koszu na Ămieci, lub teĝ rzeczy,
które moĝna przekazaÊ miejscowej organizacji charytatywnej.
¥mieci, kiedy zostanÈ juĝ tak zaklasyfikowane, zazwyczaj nie sÈ
problemem, o ile firma zarzÈdzajÈca odpadami nie postanowiïa w tym
miesiÈcu strajkowaÊ albo niszczarka siÚ nie zepsuïa, albo o ile nie jesteĂ za leniwy, by wyciÈÊ w koñcu tÚ martwÈ róĝÚ w ogrodzie. NajwiÚkszym problemem jest podjÚcie decyzji, czy coĂ w ogóle jest
Ămieciem, czy nie. Jak tïumaczyïem w poprzedniej sekcji, jeĂli nie
potrafisz poradziÊ sobie z okreĂleniem, czy coĂ powinno ruszyÊ do
przodu, pozostaÊ takie, jakie jest, albo zostaÊ wyeliminowane, to
szybko odkryjesz, ĝe wpadïeĂ w umysïowe ruchome piaski.
SzacujÚ, ĝe 95 procent naszych klientów, z którymi indywidualnie pracujemy, otoczyïo siÚ sprawami, wĂród których przynajmniej
10 procent to Ămieci. Do tego 50 procent klientów mogïoby wyeliminowaÊ przynajmniej 25 procent tego, co znajduje siÚ w ich otoczeniu. I to nie wedïug moich standardów, ale wedïug ich standardów.
Po prostu klienci ci unikali koniecznoĂci podjÚcia decyzji w zwiÈzku
ze sprawami, które coĂ dla nich znaczÈ, i (lub) nie chcieli przenieĂÊ
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tych spraw w odpowiednie miejsce. Dopóki aktywny proces ponownej klasyfikacji nie jest regularnie stosowany do „spraw”, to sprawy
te majÈ tendencjÚ do potÚgowania siÚ, a wrÚcz do samonamnaĝania.
W efekcie baïagan psychologiczny zaczyna narastaÊ proporcjonalnie do iloĂci Ămieci, które siÚ wokóï nas zgromadziïy i których nie
zidentyfikowaliĂmy.
Kategoria ta moĝe wydawaÊ siÚ bardzo przyziemna, ale moĝe dotyczyÊ równieĝ gïÚbszych, wraĝliwszych kwestii. Aby nie byÊ kontrolowanym przez pudïo tkwiÈce w szafie, peïne wspomnieñ o byïym partnerze, musisz zdecydowaÊ, czy rzeczy te majÈ dla Ciebie
znaczenie, czy nie — to znaczy, czy wciÈĝ istnieje powód, by je zatrzymaÊ? Na pytanie to nie ma dobrej czy zïej odpowiedzi — jest po
prostu odpowiedě. JeĂli unikasz podjÚcia decyzji, to sprawy bÚdÈ
kontrolowaÊ Ciebie, a powinno byÊ na odwrót. To dlatego osoby zawodowo doradzajÈce w sprawach organizacyjnych czÚsto peïniÈ
funkcjÚ terapeutycznÈ. MierzÈc siÚ z wyborem miÚdzy przejrzystoĂciÈ a tym, co znane, wiÚkszoĂÊ ludzi wybiera to drugie; koniecznoĂÊ
zdecydowania o rzeczywistym znaczeniu jakiejĂ rzeczy, w danej
chwili, czÚsto przypomina o uciÈĝliwych kwestiach.
DziÚki dobremu przeszkoleniu naszego zespoïu unikamy komentowania tego, czy klienci powinni jakieĂ rzeczy zostawiÊ, czy nie.
JeĂli chcÈ, to tak robiÈ. Wyrzucenie czegoĂ, co wciÈĝ ma znaczenie dla
klienta, moĝe równieĝ staÊ siÚ czynnikiem rozpraszajÈcym. WaĝnÈ
kwestiÈ w takiej sytuacji jest znalezienie miejsca do przechowywania danej rzeczy i uïatwienie jej odnalezienia w tym miejscu.
MuszÚ powiedzieÊ, ĝe po wielu latach stosowania tego procesu
u róĝnego rodzaju osób, ci, który nauczyli siÚ ïatwiej mówiÊ „nie”
wobec róĝnych rzeczy przejawiajÈcych siÚ w ich Ăwiecie, znacznie
ïatwiej podejmujÈ róĝnego rodzaju decyzje waĝne dla wygrania w grze
w pracÚ i biznesie zwanym ĝyciem. Rozpoznawanie i uznawanie istnienia kategorii rzeczy do wyeliminowania jest niezbÚdne choÊby
po to, aby uczyniÊ ĂwiadomÈ klaryfikacjÚ wszystkiego uniwersalnym
nawykiem.
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Do zostawienia na przyszïoĂÊ
Moĝna oczywiĂcie zdecydowaÊ o niepodejmowaniu decyzji. Ten los
podzieli wiele rzeczy, które przejawiajÈ siÚ w Twoim ĝyciu, rzeczy,
które dopiero bÚdÈ wymagaïy zadecydowania, czy jest niezbÚdne
wobec nich dziaïanie, czy nie. Tak naprawdÚ nic siÚ zïego nie wydarzy,
jeĂli w tym stanie na chwilÚ pozostaniesz.
Jednym z najbardziej interesujÈcych, subtelnych i niedocenianych rozróĝnieñ jest stwierdzenie, czy dane dziaïanie lub projekt
jest tym, który rzeczywiĂcie trzeba pchnÈÊ do przodu — teraz, jeĂli
to moĝliwe — czy teĝ raczej moĝna siÚ nim zajÈÊ w przyszïoĂci, o ile
w ogóle. NakreĂla to zestaw spraw, które nazywam zobowiÈzaniami
typu „kiedyĂ/moĝe”. Moĝesz chcieÊ zapisaÊ siÚ na lekcje tañca towarzyskiego, ale jeszcze nie teraz. ChciaïbyĂ zatrudniÊ webmastera na
peïny etat, ale jeszcze nie teraz. ChciaïbyĂ wiedzieÊ, jak uĝywaÊ makr
w Excelu, ale… cóĝ, moĝe jeszcze nie teraz.
Moja osobista lista „kiedyĂ/moĝe” jest znacznie dïuĝsza niĝ lista
moich bieĝÈcych projektów. Na jednym z koñców zawiera pomysïy,
które raczej uwaĝam za naleĝÈce do kategorii „fantazje” — jak
choÊby wybranie siÚ na spïyw kajakowy po rzece Missisipi. W bardziej „realistycznej” czÚĂci zawiera projekty takie jak zeskanowanie
moich starych zdjÚÊ czy napisanie na nowo segmentu naszej strony
internetowej. ¿adna rzecz z tej listy nie ma przypisanych sobie najbliĝszych dziaïañ — i to wïaĂnie definiujÈca te rzeczy cecha. Wszystkie
bieĝÈce i aktywne projekty majÈ okreĂlone najbliĝsze dziaïania, których
zamierzam siÚ podjÈÊ, kiedy znajdÚ czas i okazjÚ ku temu. Natomiast
ĝadna z rzeczy na liĂcie „kiedyĂ/moĝe” nie ma przypisanego zobowiÈzania, by ruszyÊ sprawy w tej konkretnej chwili.
UĂwiadomienie sobie mocy kategorii w-porzÈdku-jest-nic-z-tym-nie-robiÊ byïo sporym niemalĝe objawieniem dla wielu osób, które
znam i z którymi pracowaïem. WspóïwïaĂciciel duĝej firmy konsultingowej caïy czas generowaï nowe, kreatywne pomysïy, które mogïyby podnieĂÊ wartoĂÊ projektów klientów. Problem byï taki, na doĂÊ
nieĂwiadomym poziomie, ĝe wspóïwïaĂciciel ten myĂlaï, ĝe skoro
miaï pomysï, to powinien go realizowaÊ. Musiaï wiÚc przytïumiÊ ten

Kup książkę

Poleć książkę

ROZDZIA 6 | KONTROLA: ANALIZOWANIE

145

mechanizm generowania pomysïów, aby zapobiec przytïoczeniu, ale
przez to czuï siÚ ěle. Kiedy tylko uĂwiadomiï sobie, ĝe mógï stworzyÊ
miejsce parkingowe dla moĝliwych projektów, nie muszÈc poĂwiÚcaÊ im zasobów (stworzyï dla tego typu myĂli listÚ „kiedyĂ/moĝe”),
jego mózg wskoczyï na wyĝsze obroty i znowu zaczÈï generowaÊ
pomysïy, z których mógï potem swobodnie wybieraÊ te idee, które
wydawaïy siÚ w danej chwili odpowiednie. Lekcja ta moĝe zdawaÊ
siÚ prosta i wrÚcz oczywista, ale to kolejny przykïad podstawowych
koncepcji GTD, które, zastosowane w codziennych okolicznoĂciach,
mogÈ tworzyÊ duĝÈ, nieoczekiwanÈ wartoĂÊ.
Kolejnym waĝnym powodem, dla którego warto identyfikowaÊ
i uznawaÊ tÚ kategoriÚ spraw, jest skïonnoĂÊ wiÚkszoĂci ludzi w nasze
kulturze do zobowiÈzywania siÚ do zbyt wielu rzeczy, przynajmniej
w swych umysïach. Poniewaĝ niewiele osób jest gotowych gromadziÊ caïy inwentarz swoich zobowiÈzañ i obiektywnie spojrzeÊ na
niego, mogÈ one chwilowo utrzymywaÊ w swoim umyĂle nierealistyczny zestaw umów z samymi sobÈ i nie muszÈ tym samym mierzyÊ siÚ z ich rzeczywistymi i peïnymi implikacjami.
Kiedy ludzie w koñcu dostrzegajÈ prawdziwÈ iloĂÊ pracy koniecznej do wykonania, to kolejnÈ przeszkodÈ, którÈ muszÈ pokonaÊ,
jest zmierzenie siÚ z listÈ setek dziaïañ do realizacji przy jednoczesnym nieprzeraĝaniu siÚ na jej widok. Liczni klienci, których szkoliïem na przestrzeni wielu lat, natrafiali na spory problem, próbujÈc
zastosowaÊ metodÚ GTD. Dziaïo siÚ to wtedy, kiedy stawali przed
koniecznoĂciÈ odpowiedzialnego Ăledzenia swoich projektów i dziaïañ, co ïÈczyïo siÚ z poczuciem wstydu i wyczerpania, a nawet poraĝki, a takĝe kiedy widzieli, ĝe majÈ tak wiele „niedokoñczonych”
spraw w swoim ĝyciu i pracy, ĝe z iloĂciÈ tÈ nie potrafili poradziÊ
sobie emocjonalnie. Ich reakcjÈ byïa obojÚtnoĂÊ wobec listy, unikali
Ăwiadomego i obiektywnego patrzenia na jej zawartoĂÊ albo teĝ negowali koniecznoĂÊ jej uzupeïniania na bieĝÈco. Ich rozszerzony umysï
uciekï do wczeĂniejszego stanu — skupiajÈcego siÚ przede wszystkim
na tym, co najnowsze i najgïoĂniejsze.
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Na tym etapie nasi trenerzy odkryli, ĝe kwestiÈ niezbÚdnÈ do zrobienia postÚpów jest przypominanie ludziom, ĝe trzeba ustanowiÊ
albo odĂwieĝyÊ lub choÊby wykorzystaÊ kategoriÚ „kiedyĂ/moĝe”.
MuszÈ osiÈgnÈÊ nowy poziom rzetelnoĂci, przeglÈdajÈc Ăwiadomie
kaĝdÈ rzecz na swoich listach i podejmujÈc odpowiedzialne decyzje
w odniesieniu do tego, czy naprawdÚ bÚdÈ w stanie pewne rzeczy
w najbliĝszym czasie zrobiÊ. JeĂli nie, to projekt powinien zostaÊ
przeniesiony do przechowalni, dziÚki czemu klient moĝe siÚ bardziej
skupiÊ na tym zestawie moĝliwoĂci, którym moĝna siÚ zajÈÊ. OczywiĂcie gïównym powodem, dla którego ludzie tak niechÚtnie to robiÈ,
jest wïaĂnie to, ĝe nie czujÈ siÚ pewni, czy w sposób odpowiedzialny
poradzÈ sobie z tym, co umieszczajÈ w poczekalni.
To kolejny przykïad holistycznej natury modelu kontroli — etapy te nie mogÈ siÚ optymalnie przejawiaÊ w izolacji, muszÈ ze sobÈ
wspóïpracowaÊ. Nie pozwolisz sobie luěniej podejĂÊ do jakiegoĂ zobowiÈzania, dopóki nie zyskasz pewnoĂci, ĝe w odpowiedni sposób
bÚdziesz je przeglÈdaï i siÚ w nie zaangaĝujesz. A jeĂli boisz siÚ przenieĂÊ rzecz z listy bieĝÈcych projektów, poniewaĝ projekt ten musi
byÊ dostÚpny do regularnego przeglÈdania, a bieĝÈca lista jest jedynÈ,
na którÈ zwracasz uwagÚ, to bÚdziesz przechowywaï to „moĝliwe”
zobowiÈzanie na tej liĂcie wraz z innymi, bardziej realnymi rzeczami.
Brak budzÈcego zaufanie systemu organizacyjnego, który dokïadnie
i regularnie przeglÈdasz, wïÈczajÈc w to osobnÈ listÚ na rzeczy „wstrzymane”, zmusza CiÚ do trzymania wszystkiego na listach bieĝÈcych,
które nastÚpnie stajÈ siÚ tak przytïaczajÈce, ĝe w ogóle przestajesz
zwracaÊ na nie uwagÚ. Wracasz wtedy do punktu wyjĂcia.

To materiaï referencyjny
OstatniÈ kategoriÈ niezbÚdnÈ do uzyskania przejrzystoĂci jest ta kategoria, która nie zakïada dziaïañ, ale posiada wartoĂÊ w postaci informacji — teraz lub w przyszïoĂci. To duĝy obszar materiaïów referencyjnych, przybierajÈcych postaÊ zarchiwizowanych danych czy
materiaïów wspierajÈcych dla projektów i tematów, bÚdÈcych przedmiotem zainteresowania. Typowym takim materiaïem moĝe byÊ zwykïy
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numer telefonu do jakiejĂ osoby, ale mogÈ teĝ nim byÊ olbrzymie
zasoby internetu.
Zdecydowanie o tym, co zachowaÊ w roli materiaïu referencyjnego, bÚdzie zawsze kwestiÈ osobistych decyzji — dla praktycznie
dowolnego tematu istnieje nieskoñczona liczba przydatnych informacji. Kluczem do przejrzystoĂci w tej kategorii jest po prostu podjÚcie decyzji: czy powinienem to zostawiÊ, czy nie? Mam dwie propozycje: (a) jeĂli masz wÈtpliwoĂci, wyrzuÊ to, i (b) jeĂli masz
wÈtpliwoĂci, zachowaj to.
Ludzie czÚsto narzekajÈ na swoje dokumenty — zarówno drukowane, jak i cyfrowe — bo albo jest ich za duĝo, albo sÈ nieprzydatne z uwagi na ich nieïad. RzeczywiĂcie mogïyby byÊ to realne
problemy, lecz z doĂwiadczenia wiem, ĝe wiÚkszoĂÊ problemów
w tym obszarze znów sprowadza siÚ do braku jasnoĂci co do znaczenia. JeĂli trzymasz okreĂlonÈ rzecz na swoim biurku albo w teczce lub w dolnej szafce w kuchni tylko dlatego, ĝe nie podjÈïeĂ decyzji dotyczÈcej znaczenia tej rzeczy, to bÚdzie CiÚ ona kontrolowaÊ.
Kiedy tylko okreĂlisz, co jest materiaïem referencyjnym, co jest
Ămieciem, co trzeba ruszyÊ do przodu, a o czym na razie nie trzeba
w ogóle decydowaÊ, to moĝesz zbieraÊ tyle rzeczy, ile Ci siÚ podoba, i nie bÚdzie to miaïo wpïywu na Twoje skupienie. Nie chodzi
bowiem o liczbÚ rzeczy, ale o spójnoĂÊ Twojego stosunku do tego,
czym jest dana rzecz.

Moc fundamentalnego procesu myĂlenia
JeĂli jeszcze nie zastosowaïeĂ zasad, które opisujÚ, jako Ăwiadomego
procesu w Twoim Ăwiecie, to czysto konceptualistyczny model tu
przedstawiany moĝe wydawaÊ Ci siÚ absurdalnie uproszczony oraz
niezbyt waĝny. To zrozumiaïe, poniewaĝ w metodzie tej nie ma nic,
czego zrozumienie wymagaïoby powaĝniejszego rygoru intelektualnego. Zachowania te nie sÈ równieĝ obce wiÚkszoĂci osób. Nie uwaĝam, aby w odkrytych przeze mnie praktykach byïo coĂ, czego nie
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mógïby pojÈÊ przeciÚtny dwunastolatek, czego nie mógïby zrozumieÊ i wykorzystaÊ w jakimĂ stopniu dla wïasnej korzyĂci.
CechÈ tych praktyk jest to, ĝe nie musimy o nich myĂleÊ, kiedy
sprawy sÈ ïatwe i oczywiste. Stosujemy te praktyki automatycznie
i raczej w sposób nieĂwiadomy, kiedy wszystko idzie sprawnie i prosto. Kiedy jednak Ăwiat rzuca nas na gïÚbokÈ wodÚ i kiedy dobrze
znany proces zaangaĝowania zostaje zaburzony, wtedy nawet tak
proste procedury, jak gromadzenie i analizowanie, nie tylko stajÈ
w miejscu, ale bywajÈ ignorowane, a wrÚcz zaczynamy siÚ im przeciwstawiaÊ. Stan Kapitana i dowódcy wymaga, aby mechanizmy te
stosowaÊ Ăwiadomie za kaĝdym razem, kiedy coĂ wyprowadzi nas
z równowagi i wymknie siÚ spod kontroli. Musisz nauczyÊ siÚ, co
robisz dobrze, kiedy ïatwo jest to robiÊ, a potem zastosowaÊ te
omówione zachowania, kiedy musisz ustosunkowaÊ siÚ do rzeczy
wywoïujÈcych presjÚ.
Sprowaděmy to do praktycznego przykïadu:
Zaïóĝmy, ĝe otrzymaïem list lub e-mail, w którym jestem proszony o wystÈpienie na nadchodzÈcej konferencji. Otwieram go, czytam
i stajÚ wtedy przed kilkoma wyborami.
MogÚ zdecydowaÊ, ĝe to ĂmieÊ — nie jest godny mojej uwagi.
Sio z nim.
MogÚ stwierdziÊ, ĝe to nie jest coĂ, co chcÚ zrobiÊ, nie odczuwam teĝ potrzeby udzielenia odpowiedzi, ale dobrze byïoby wiedzieÊ, ĝe taka grupa istnieje, wiÚc kategoryzujÚ list jako materiaï
referencyjny.
MogÚ uznaÊ, ĝe byïoby moĝliwe zaakceptowanie zaproszenia, ale
jego sugerowana data wstÚpna pokrywa siÚ ze spotkaniem z klientem.
Przez kolejny tydzieñ nie bÚdÚ wiedziaï, czy bÚdÚ miaï czas. Dlatego
decydujÚ siÚ odïoĝyÊ pytanie na kolejne dziesiÚÊ dni i chowam list
do odpowiedniego spoĂród 43 folderów, co daje mi gwarancjÚ, ĝe
wkrótce jeszcze raz przemyĂlÚ sprawÚ.
MogÚ zdecydowaÊ, ĝe jestem potencjalnie zainteresowany, ale
chcÚ siÚ czegoĂ wiÚcej dowiedzieÊ o wydarzeniu. Mam teraz projekt
„ZbadaÊ uczestnictwo w konferencji XYZ”, który umieszczam na
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swojej liĂcie projektów. DecydujÚ, ĝe kolejnym krokiem jest poproszenie mojego asystenta, aby zbadaï firmÚ i w skrócie mi jÈ przedstawiï w formie szybkiego e-maila.
MogÚ wrzuciÊ list na stertÚ „eh” na skraju biurka.
Która z tych moĝliwoĂci osïabia przejrzystoĂÊ, kontrolÚ i perspektywÚ? Wiem, ĝe to trudne pytanie. Jednak stawiam przed TobÈ wyzwanie: co jeszcze w Twoim Ăwiecie w tej chwili ma naturÚ „eh”? W jaki
sposób mógïbyĂ te rzeczy lepiej zgromadziÊ i przeanalizowaÊ?
Odpowiednie skupienie pozwala dziaïaÊ i podejmowaÊ decyzje.
Skupienie to bynajmniej nie zawsze przychodzi samo z siebie. Im
lepiej wyszkolisz siebie w integrowaniu tego rodzaju procesu klaryfikacji znaczenia z codziennym ĝyciem, aby móc odruchowo przywoïywaÊ ten proces do co bardziej wymagajÈcych sytuacji, tym czÚĂciej bÚdziesz doĂwiadczaÊ tego, ĝe znalazïeĂ siÚ po zwyciÚskiej
stronie równania.
Czy Twoje dzieci wiedzÈ, jak myĂleÊ w ten sposób? A Twój zespóï? Czy ktokolwiek z jego czïonków pozwala, by sprawy zaburzaïy
jego skupienie i energiÚ, i nie wie, w jaki sposób moĝe efektywnie
zidentyfikowaÊ ěródïo problemów i sobie z nim poradziÊ? WidzÚ
dzieci noszÈce olbrzymie plecaki wypeïnione ciÈĝÈcÈ informacjÈ i materiaïami i pytam sam siebie — dlaczego? Czy po prostu daje im siÚ
duĝo „spraw”, nie uczÈc przy tym, jak je odpowiednio przetworzyÊ?
Praktycznie kaĝdy, kto w systemie szkolnym zapoznaï siÚ z moim
materiaïem — uczniowie i studenci, rodzice, nauczyciele, administracja — wyraziï swojÈ irytacjÚ ubóstwem sposobu nauczania w systemie edukacyjnym. Jest duĝo informacji, ale niewiele mówi siÚ o tym,
jak sobie z nimi radziÊ.
Gromadzenie oraz analizowanie tego, co zaprzÈta TwojÈ uwagÚ,
to kluczowy krok do uzyskania kontroli. Jednak bez nastÚpnego etapu
to, co osiÈgniesz, moĝe Ci bardzo szybko umknÈÊ. JeĂli Twój umysï
nie jest przekonany, ĝe rzeczy majÈce znaczenie sÈ ïatwo dostÚpne,
kiedy sÈ potrzebne, to zepsuje caïÈ grÚ, sprawiajÈc, ĝe wszystko wróci
do Twojej gïowy. Umysï musi mieÊ pewnoĂÊ, ĝe rzeczy sÈ dobrze
zorganizowane.
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