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Droga Słuchaczko, Drogi  Słuchaczu, 

dziękuję, że tutaj jesteś! 

[00:00:00] Masz poczucie, że ciągle coś masz do zrobienia i nie pamiętasz, kiedy ostatnio miała/eś 

przestrzeń dla siebie? A może masz wyrzuty sumienia, bo inni są bardziej zajęci, czyli bardziej 

pracowici niż Ty?  

W tym odcinku mówię o ZAPRACOWANIU i o tym, dlaczego NIE WARTO ZARZĄDZAĆ 

CZASEM! Otworzymy skrzynkę z narzędziami i poznasz proste techniki wspierające  

w uwolnieniu się z pułapki zapracowania. Podzielę się też tradycyjnie kilkoma skarbami  

i wrzucimy wyższy bieg.  

INTRO  

 
[00:00:42] Witaj w Akademii GroWings! To miejsce dla każdego, kto chce przystawić swoją 

drabinę do ściany, na którą warto się wspinać. Czyli realizować cele w zgodzie ze sobą, dzięki 

odkryciu swoich mocnych stron i wartości, bez tracenia czasu na bajki typu “możesz wszystko!’” 

i "samo się zrobi". 

Prowadząca - Klaudia Kałążna - jak nikt inny pomoże Ci rozwinąć skrzydła oraz pokaże, jak 

przekuć wiedzę w działanie! Jeżeli potrzebujesz skutecznych narzędzi oraz szczypty inspiracji, by 

ruszyć z miejsca, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. 

I pamiętaj! Od samego słuchania nic się nie zmienia, dlatego proszę: wdrażaj zdobytą wiedzę. 

Czyli SŁUCHAJ I DZIAŁAJ!  

[00:01:24] Dziś dowiesz się między innymi: 

• dlaczego nie warto zarządzać czasem i co w zamian warto robić, 

• z jakiego powodu bycie zajętym nie jest powodem do chluby,  

• jakie proste techniki pomagające wyjść z pułapki zapracowania możesz wypróbować od 

zaraz, 

• że życie jest jak kuchnia i by coś w niej zrobić, trzeba się pobrudzić, 

• co to jest pytanie świstaka i po co Ci ono.  

Przygotuj proszę kartkę i długopis, bo podzielę się z Tobą wartościowymi informacjami  

i narzędziami. Przygotowałam też dla Ciebie transkrypt oraz karty pracy, które możesz pobrać  

w opisie do tego odcinka na mojej stronie internetowej: www.klaudiakalazna.com/podcast 

Akademia GroWings zaprasza także w odwiedziny na profil na Instagramie (klaudiakalazna)  

i kanał YouTube. 

SKRZYNKA Z NARZĘDZIAMI 

[00:02:23] Zapraszam Cię do “Skrzynki z narzędziami”, w której dzielę się z Tobą rozmaitymi 

metodami, dzięki którym możesz usprawnić swoje działanie! 

  

 

http://www.klaudiakalazna.com/podcast
https://www.instagram.com/klaudiakalazna/
https://www.youtube.com/channel/UCvvAPLYlD7gXQBFFIFolwdQ
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W skrzynce z narzędziami dziś przygotowałam dekalog prostych technik radzenia sobie  

z zapracowaniem i natłokiem spraw. Zanim do niego przejdziemy, zadam Ci prowokacyjne 

pytanie: “Dlaczego nie warto zarządzać czasem?” - co pierwsze przychodzi Ci do głowy, gdy 

wypowiadam te słowa? Czym zatem warto zarządzać w zamian?  

 

Chciałabym dziś odwołać się do  książki Tony’ego Crabbe pt. “Nareszcie mam czas! Jak dobrze żyć 

w epoce nadmiaru”. W oryginale zamiast “Nareszcie mam czas!” jest słowo BUSY, czyli słowo 

oznaczające stan bycia zajętym. I wydaje mi się, że to słowo bardziej oddaje ideę tej książki.  

 

Autor rozprawia się w niej z mitem bycia zorganizowanym. Ja się bardzo z nim zgadzam, bo często 

powtarzam, że to nie sztuka się nieustannie organizować, robić wielkie listy zadań, odhaczać 

według planu, po to tylko, by robić w tygodniu jeszcze więcej, czy też uczyć się nowych technik  

i metod organizacji tylko po to, by się zajechać i często jeszcze więcej robić.  

 

Znam mnóstwo wspaniale zorganizowanych osób, które nadal nie mają rezultatów, nadal działają 

na wysokich obrotach i są bardzo zmęczone, a gdy nie wychodzi im wszystko to, co sobie 

zaplanowały, popadają we frustrację i jeszcze bardziej szukają kolejnych metod żeby być bardziej 

produktywnymi. Wpadają w błędne koło i dorzucają sobie ciężkie kamienie do i tak już ciężkiego 

wora zadań, który ze sobą taszczą.  

 

Tony Crabbe pisze o tym, że  tzw. ogarnianie się i nieustanne organizowanie się jest często 

przeszkodą do tego, by żyć  szczęśliwie, w zgodzie ze sobą i działać efektywnie. Podkreśla to, że 

powinniśmy przenieść nasze skupienie z technicznego  aspektu zarządzania czasem czyli 

zarządzaniem zadaniami na zupełnie coś innego. Czy zatem posiadanie systemu organizacji jest 

złe? Oczywiście, że nie, natomiast należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden ważny aspekt.  

Zanim przejdziemy dalej, to chciałam zwrócić uwagę, że mam wrażenie, że bycie zajętym  stało 

się bardzo modne. Stało się powodem do chluby, takim znakiem dla innych, że mamy silną markę 

osobistą, bo często stawiamy znak równości pomiędzy byciem zajętym a pracowitością  

i solidnością.  

Swego czasu często spotykałam na swojej drodze ludzi, którzy z jednej strony niby narzekali na 

bycie zajętym, a z drugiej strony przechwalali się tą swoją “zajętością”. Mówili przykładowo:  

“U mnie stara bieda! Ciągle nie mam czasu, ciągle jestem zajęty, ale jak się chce coś w życiu 

osiągnąć, a nie skończyć jak...!” lub “No wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że ciągle jestem 

zajęty, ale wiesz  - wyśpię się po śmierci/jestem pracowity/ambitny, a nie jak ten i ten”. 

Wskazywali na swoją zajętość, jakby chwaląc się tym, że mają firmę, nowe projekty, gromadkę 

dzieci itd. a jednocześnie w mniej lub bardziej bezpośredni sposób mówiąc o innych, że są leniwi, 

mało osiągają, nie są ambitni itd.  

Zauważyłam, że bycie zajętym jest też czasami odbierane jako wyznacznik statusu społecznego. 

Czyli jeżeli ten ktoś jest zajęty to zapewne piastuje wyższe stanowisko. Być może ma swoja firmę 

itd. 

Bardzo mi też smutno, gdy słyszę wypowiedzi niektórych mam, które potrafią godzinami 

rozprawiać o tym, jak mają dużo na głowie, jak bardzo poświęcają się dla swoich dzieci, jak mocno 

strofują swojego niedokładnie sprzątającego męża, jak bardzo chcą umyć kolejne okno, po czym  

z pogardą mówią o tych mamach, które potrafią znaleźć przestrzeń dla siebie, czy po prostu nie 

umyją tego okna, a w zamian wyjdą na spacer lub przeczytają książkę.  
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Mam wrażenie, że niektórzy z nas często mają ochotę określić kogoś, kto według nas mniej pracuje, 

jako leniwego lub niezaradnego. Albo rzucamy bez zastanowienia: “Co też tam ma on/a do roboty? 

Ja to mam dużo obowiązków! Ale ja to się przecież umiem zorganizować”. I często mówimy to, ledwo 

zipiąc i  trzęsącą ręką wykreślając kolejne świetnie zaplanowane zadanie z listy.  

Niestety nasze czasy nie sprzyjają uzyskiwaniu spokoju i dystansu do sytuacji, bo  to czasy 

nadmiaru, przytłoczenia informacjami, rzeczami, czasy przebodźcowania, a z każdej strony 

bombardują nas okienka różnej maści aplikacji i powiadomień.   

Podzielę się z Tobą moją perspektywą: uważam że bardziej godne podziwu są osoby które próbują 

znaleźć przestrzeń, aby odpocząć  i do tego mają rezultaty w pracy, niż te które cały czas są zajęte, 

zmęczone i rezultatów nie ma. Albo może i są, ale oni sam wyglądają jak wraki, które lada chwila 

się rozsypią.  

Podziwiam tych, którzy potrafią zadbać o swoją energię, postawić granice innym ludziom  

i rezygnować z projektów, które nie przynoszą efektów. I zdaję sobie sprawę, że nie zawsze się tak 

da, że życie płata figle, że są sytuacje, w których trzeba przycisnąć. Jasna sprawa! Sama przez 

lata doświadczałam pracy ponad siły.  

Natomiast tzw. “ciśnięcie” latami, łapanie każdej nadarzającej się okazji bez żadnej selekcji i parcie 

do celu kosztem swego zdrowia fizycznego i psychicznego, nie jest moim zdaniem powodem do 

chwały.    

MISTRZOSTWO OSOBISTE 

[00:08:58] Tony Crabbe, jak już wspomniałam rozprawia się z mitem zorganizowania dla samego 

zorganizowania i wrzucania do naszego - i tak już często wypchanego - wora dodatkowego balastu. 

I proponuje, by zadbać o tzw. mistrzostwo osobiste zamiast o zarządzanie czasem. Podaje on trzy 

filary takiego mistrzostwa.  

Pierwszy filar: Przestań w końcu kontrolować wszystko i wszystkich! 

[00:09:25] Otóż warto pogodzić się z myślą, że nie wszystko jest równie ważne, że nie możemy 

być wszędzie i zrobić wszystkiego, i że to od nas zależy, czy przestaniemy nadmiernie 

kontrolować pewne rzeczy i na nie odpowiadać. Autor pisze o tzw. pakietach wejściowych: nie mamy 

wpływu na to, że coś do nas przychodzi, że coś nam wiecznie wpada, czyli np. non stop ktoś wysyła 

nam maile, albo do nas wydzwania.   

Czyli to są te pakiety wejściowe, które nie zależą od naszej woli i powinniśmy przestać je chcieć 

kontrolować. Znasz takie sytuacje, że słyszysz dźwięk telefonu i automatyczne biegniesz go 

odebrać?  

Trochę jak taki niewolnik telefonu!  Albo przychodzi do Ciebie  e-mail lub wiadomość, widzisz lub 

słyszysz powiadomienie i podskakujesz z taką myślą: “Muszę odpisać!”.  

Przestań kontrolować wszystko i wszystkich, bo tak się na dłuższą metę nie da. Możemy 

kontrolować jedynie to, co od nas wychodzi do świata a nie to, co świat nam wysyła. 
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Drugi filar: Naucz się sztuki rezygnacji! 

[00:10:40]Żyjemy, tak jak już powiedziałam wcześniej, w świecie nadmiaru, gromadzimy rzeczy 

zamiast gromadzić doświadczenia, świat jest przepełniony informacją, cały czas coś się dzieje.   

Najważniejsze to nauczyć się, by nie być na każde zawołanie. Nie ma sensu odpisywać w minutę 

na maila lub biec do telefonu rzucając to, czym się w danym momencie zajmujesz. W ten sposób 

również uczymy innych, że jesteśmy wiecznie dostępni, a potem kiedy zaczniemy jednak dbać  

o nasze granice i odpisywać np. po godzinie to ta osoba może się zdziwić. 

Czasami te nasze wybory powinny być brutalne. Tak jakbyś szedł/szła na wojnę - to znaczy coś 

się dzieje i masz komuś po prostu zwyczajnie odmówić albo zrezygnować z jakiegoś projektu, który 

wydaje Ci się na pierwszy rzut oka ważny (bo często działamy na autopilocie i wszystko wydaje 

nam się ważne). Idziesz na taką wojnę sam/a ze sobą. Idziesz przełamać automatyzm, który 

bezmyślnie pcha Cię w ramiona kolejnego projektu, zadania, czy człowieka. Te ramiona chcą Cię 

przytulić tak mocno, że aż mogą zacząć Cię zwyczajnie dusić…  

Podpowiem Ci też technikę, której warto użyć, gdy ktoś natychmiast czegoś od Ciebie chce, np. 

wydzwania lub wysyła wiadomości. Zadaj sobie wtedy pytanie: “Dla kogo to jest ważne? Dla mnie, 

czy dla tej osoby?” - sprawdź, to pytanie w praktyce i zobacz, czy może Ci pomóc wcisnąć pauzę  

i zastanowić się, zanim zareagujesz znowu automatycznie na coś, czego nie możesz kontrolować. 

Innymi słowy, proszę, kontroluj swoją reakcję, a nie coś, co pozostaje poza Twoją sferą wpływu.  

Trzeci filar: Zarządzaj swoją uwagą! 

[00:12:38] W dzisiejszym świecie powinniśmy zarządzać dobrem, które się wyczerpuje  

w niesamowicie szybkim tempie, które jest fundamentem naszego społeczeństwa, a jest to uwaga. 

Zamiast zarządzania czasem, zacznijmy zarządzać swoją uwagą.  

Dlaczego? Bo rozwój naszego mózgu jest ewolucyjny i nie nadąża za szybkimi zmianami, czyli 

postępem rewolucyjnym. Innymi słowy, ewolucja biologiczna - jak sama nazwa wskazuje - jest 

powolnym procesem, a rozwój kulturowy, czy technologiczny jest bardzo szybki i przyspiesza 

nadal w zastraszającym tempie.  

Przykładowo, ludzie pierwotni musieli mieć dobrą pamięć, aby pamiętać, że dana roślina była 

trująca, że to zwierzę mogło ich zabić, że dane zwierzę można było upolować. Natomiast nie musieli 

dokonywać aż tak skomplikowanych wyborów, jak dziś. Obecnie mamy odwrotną sytuację - nasz 

mózg jest bombardowany rozmaitymi bodźcami, informacjami, możliwościami. Jesteśmy też 

często przytłoczeni mnogością opcji.  

Obecnie nie musimy pamiętać np. numeru telefonu, wystarczy, że sobie gdzieś go zapiszemy. 

Jeżeli mamy się czegoś dowiedzieć, to wystarczy że poszukamy tego w Wikipedii czy zapytamy 

wujka Googla. Nie dalibyśmy rady wszystkiego zapamiętać, bo nasz mózg nie jest przystosowany 

do życia w chaosie i w takim nadmiarze czuje się bezradny.  

Crabbe przywołuje w swojej książce Edwarda M. Hallowell, ekspert ds. zespołu nadpobudliwości 

psychoruchowej:  

“Ludzie z nieleczonym ADHD biegają w kółko, odczuwają niecierpliwość, gdziekolwiek by nie byli, 
uwielbiają szybkość, łatwo się frustrują, tracą koncentrację w połowie wykonywanego zadania czy 
prowadzonej rozmowy, ponieważ ich uwagę przyciąga jakaś inna myśl, kipią energią, ale  
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z wielkim trudem są w stanie skupić uwagę na jednej sprawie przez dłużej niż kilka sekund… 
Czują, że mogliby zrobić dużo więcej, gdyby tylko zdołali się pozbierać… Czują się bezsilni wobec 
nadmiaru, który ich otacza, każdego dnia postanawiają, że jutro będą działać sprawniej i ogólnie 
rzecz biorąc, czują się niewiarygodnie zajęci”.  

Hallowell w książce “CrazyBusy” tłumaczy, że stan zapracowania przypomina ADHD.   

Tony Crabbe przywołuje też słowa Maggie Jackson, która w swojej książce “Distracted” nazywa 

uwagę fundamentem społeczeństwa. I wyraża zaniepokojenie tym, że ten nasz fundament 

niebawem się całkowicie rozsypie.  

“Jesteśmy jako społeczeństwo bliscy utraty zdolności głębokiego, długotrwałego skupienia. Krótko 
mówiąc, osuwamy się w mrok, dryfujemy w stronę nowego ciemnego wieku historii”. 

Zwróć uwagę, czy spotykasz ludzi, którzy mówią (a może to Ty tak masz):  

“Ja się kompletnie skupić nie mogę i tak Ci zazdroszczę bo ty się tak możesz skupić”, albo: “No 

kurcze, no jak Ty to robisz, że tak się możesz skupić? Ja to cały czas robię dziesięć  rzeczy naraz”.  

I jeszcze kończąc ten wątek  dodam, że z przerażeniem przeczytałam o zjawisku, które nazywa się 

“neurologia kosmetyczna”. Chodzi tu o takie zjawisko, że ludzie biorą różne środki, które pomagają 

im coś usprawnić w procesie myślenia i koncentracji. Ludzie zaczęli na potęgę kupować leki, które 

są na jakieś zupełnie inne schorzenia, np. narkolepsję lub ADHD, żeby się potrafić lepiej skupić, 

ponieważ mają problem z koncentracją. Takie wspomaganie stało się niezwykle popularne.  

Zrobiono przykładowo badania na grupie tysiąca ośmiuset studentów i okazało się, że aż ponad 

jedna trzecia z nich czyli trzydzieści cztery procent bierze leki, które nielegalnie zdobywa.   

ZARZĄDZANIE UWAGĄ - TECHNIKI  

[00:17:04] Teraz chciałabym Ci powiedzieć o dziesięciu prostych technikach do zastosowania od 

zaraz, które mogą ci pomóc właśnie w skupieniu uwagi. Możesz zapisywać pomysły na ich 

wykorzystanie  korzystając z kart pracy, które możesz pobrać w opisie do tego odcinka. 

Pochodzą one głównie z książki pana Crabbe, a wyselekcjonowałam dla Ciebie te, które sama  

w większości stosuję. Jestem bardzo ciekawa, czy też jakiś z nich używasz i czy dla Ciebie te 

propozycje także zadziałają.  

PIERWSZA TECHNIKA: Zamień “CZY” na “KTÓRY”! 

[00:17:48] Spróbuj zamienić pytania typu “czy” na pytania typu “który”. Przykładowo, gdy 

pójdziesz do sklepu to lepiej nie zadawać sobie pytania:  “Czy kupić hamburgera?” albo “Czy zjeść 

czekoladę?”, bo oczywiście, że odpowiedź z automatu może być taka: “Tak, mam ochotę na to, więc 

to kupuję!” - twój tzw. emocjonalny mózg z radością zareaguje na taką propozycję. Lepiej zadać 

następujące pytanie: “Który posiłek chcę zjeść?” - to pytanie powoduje, że zaczynasz się 

zastanawiać nad tym. Gdy zadajesz pytanie typu “czy”, to nakładasz na siebie ograniczenie  

w postaci odpowiedzi “tak/nie”.  

Podejmowanie decyzji jest jak bufet, z którego możesz sobie nakładać na talerz wszystko, co 

zechcesz. Chcesz to? Tak! A tamto? Też! I aż Ci się wysypuje z tego talerza.  

https://www.klaudiakalazna.com/podcast/
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Przykładowo, ktoś pyta: “Czy zrobisz to dla mnie?” i odpowiadasz z automatu: “Tak, zrobię to”. 

Pytasz siebie: “Czy powinnam/powinienem jeszcze to zrobić/posprzątać/umyć okna?” - 

Odpowiadasz: “Tak, trzeba to zrobić!” Albo “Wezmę dodatkowy projekt, bo przecież jestem 

zadłużona, zabiję się ze zmęczenia, ale wezmę”. I tak nakładamy sobie na nasz talerz coraz więcej 

i coraz więcej, bo ten bufet jest w taki wspaniały, i wszystko co tam leży należy wziąć i spróbować 

tego.   

A lepiej zapytać: “Które z czynności domowych chcę zrobić?” albo “Które są najważniejsze?” - 

możesz modyfikować to pytanie dla siebie na różne sposoby.  

Albo ktoś prosi o wykonanie trzech projektów. To nie pytaj, czy możesz je wykonać, albo czy możesz 

wykonać pierwszy projekt, czy możesz wykonać drugi itd. Lepiej zapytaj siebie: “Który z tych 

projektów jest najważniejszy?” albo “Który z tych projektów należy wykonać z tego powodu, że on 

przyniesie największe korzyści dla firmy?”.  

DRUGA TECHNIKA: Uświadom sobie koszt alternatywny! 

[00:20:14] Człowiek ma olbrzymią niechęć do straty. Załóżmy, że dam Ci  50 dolarów, a za chwilę 

powiem: jeżeli poczekasz tydzień to mogę Ci dać 100 dolarów. Prawdopodobnie weźmiesz te 

50  dolarów, ponieważ już masz je w garści.  

Przykładowo idziesz do sklepu kupić lodówkę. Kosztuje ona 2000 zł. Inna jest tańsza, ma takie 

same parametry, które są dla Ciebie istotne i kosztuje 1600 zł. No i się zastanawiasz. I myślisz 

nad tą lodówką, i myślisz.  Podchodzi do Ciebie sprzedawca  i mówi: “W czym mogę Pani/u 

doradzić”?  

A Ty mówisz: “Nie wiem, czy kupić tę lodówkę, czy tę”. Sprzedawca manipulator chciałby Ci za 

wszelką cenę wcisnąć tę droższą. Sprzedawca, który chciałby Ci rzeczywiście pomóc,  wskazałby 

Ci na koszt alternatywny,  czyli koszt utraconych korzyści. Pomógłby Ci zrozumieć co tracisz, 

kupując tę droższą lodówkę.  

Sprzedawca może powiedzieć: Może Pan/i kupić lodówkę “B”, która jest tańsza i kosztuje 1600 zł 

lub kupić droższą, która kosztuje 2000 zł. Może Pan/i kupić przykładowo tę tańszą za 1600 a za 

400 zł mieć wielofunkcyjny robot kuchenny.    

Wtedy jasno widzisz koszt alternatywny. Możesz kupić tę lodówkę z robotem, albo np. możesz za 

te 400 zł, które zaoszczędzisz pójść do świetnej restauracji lub wykupić masaż. Możesz też 

zdecydować się na tę droższą, natomiast robisz to wtedy świadomie biorąc pod uwagę koszt 

alternatywny.  

Staraj się przy podejmowaniu decyzji zastanowić się, co tracisz. I nie tylko staraj się zastanowić, 

ale warto głośno o tym powiedzieć, albo zapisać to. My myślimy, że rozważamy bardzo racjonalnie 

pewne rzeczy, niestety tak nie jest i wpadamy łatwo w rozmaite pułapki myślowe.  

TRZECIA TECHNIKA: Ustalaj granice! 

[00:22:35] Wyrzuć codziennie z listy Twoich rzeczy do zrobienia jedno zadanie. Staraj się 

codziennie wykreślić jedną rzecz, której na pewno nie zrobisz. Jest to bardzo trudne, bo my, tak jak 

mówiłam wcześniej, mamy tendencję do naładowania do naszego wora zadań, spraw na zapas, bo 

“może nam się przydadzą”,  albo “na pewno musimy je mieć zrobione”.   
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Powiedz sobie jutro: “Tego dzisiaj nie zrobię”. Przetestuj jak Ci pójdzie! Nie pamiętam, gdzie to 

przeczytałam, ale ktoś kiedyś powiedział, że ma codziennie listę kilkudziesięciu  rzeczy do 

zrobienia i jest bardzo szczęśliwy gdy tych rzeczy obcina połowę i wtedy czuje, że jego dzień będzie 

dobry. 

Ja bym poszła jeszcze dalej. Mam taką technikę pomocniczą gdzie  z mojej listy siedmiu, czy pięciu 

rzeczy do zrobienia wybieram jedną, która jest naprawdę kluczowa. Potem dodaję jeszcze 

maksymalnie dwie. I na tych trzech sprawach się danego dnia skupiam. To nie jest proste, to 

kwestia praktyki.   

Warto zadać sobie takie dwa pomocnicze pytania:  

1. Co chcesz naprawdę osiągnąć w Twojej pracy i w życiu? Wypisz to konkretnie. Codziennie 

myśl o Twoich priorytetach i wartościach życiowych, w tym zawodowych, zanim zaczniesz 

wypychać swój kalendarz kolejnymi zadaniami do zrobienia.  

2.  Co jesteś gotowa/y odrzucić na rzecz tego, co jest dla Ciebie rzeczywiście ważne? 

Czyli najpierw warto przypomnieć sobie, co jest tak naprawdę dla Ciebie ważne, a potem świadomie 

odrzucić rzeczy, które stoją Ci na przeszkodzie do realizowania tych ważnych spraw.  

Jeżeli dla mnie moja rodzina jest najważniejsza, a ktoś mnie prosi o to, żeby wykonać dodatkowy 

projekt, to ja po prostu pamiętając o tym, że rodzina jest najważniejsza odrzucam ten projekt nie  

z poczuciem winy, a z radością. 

CZWARTA TECHNIKA: Przygotuj mózgowy śmietnik! 

[00:24:52] Czasami jest tak, że mamy mnóstwo pomysłów: na biznes, na książkę do 

przeczytania, na miejsce do odwiedzenia. I gdy takie pomysły wpadają nam znienacka do głowy, 

nosimy je ze sobą i zaczyna nam się w głowie robić tłoczno, bo cały czas nowe rzeczy do nas 

wpadają, a my nie mamy żadnego filtra żeby je zatrzymać. 

Warto wykorzystać taki efekt, który się nazywa efektem Zeigarnik. Efekt ten polega na tym, że 

jak już coś tam nam zaświta w głowie, albo zaczniemy coś robić, to tak  jak na komputerze, otwiera 

nam się w mózgu taki folder. I on cały czas w tle gdzieś tam pracuje. To znaczy dopóki zadania 

nie skończymy, to jest to zadanie jak otwarta teczka. Dopóki  nie zamkniemy symbolicznie tej 

teczki, to cały czas nam w głowie będzie to siedzieć. I nie możemy skupić naszej energii na czym 

innym, bo cały czas mamy głowę zatłoczoną tymi dodatkowymi pomysłami.  

Warto stworzyć zatem symboliczny śmietnik, to jest miejsce, w którym możesz zapisywać te 

pomysły, które wpadają Ci znienacka. Możesz mieć notatnik, jakąś aplikację na telefon, 

dokumenty Google, cokolwiek - ważne, żeby to było jedno miejsce, taki właśnie śmietnik, do 

którego będziesz wrzucać wszystko to, co do Ciebie wpada i nie możesz się zająć tym w tym 

momencie, bo masz inne sprawy do zrobienia.  

Dzięki temu możesz łatwiej swoją uwagę przekierować na to, co jest dla Ciebie najważniejsze, a nie 

rozpraszać ją na sprawy, które tymczasowo do tego śmietnika odkładasz.  

Bardzo ważne jest to, by ten śmietnik systematycznie sprawdzać, segregować i oczyszczać. Czyli 

np. raz dziennie sugeruję zajrzeć do tego swojego śmietnika i posegregować rzeczy, które tam są. 

To znaczy rozprawić się z nimi - jak coś zajmuje mniej niż dwie minuty, to warto zrobić to od razu 

(to jest zasada z książki: “Getting Things Done”).  
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Poza tym wyrzuć z tego śmietnika te sprawy, które są rzeczywiście śmieciowe i nie potrzebujesz 

ich. A dla reszty zaplanuj datę wykonania. Jeśli nadal nie wiesz, czy coś zechcesz wykonać  

w przyszłości, czy też nie, to może warto mieć taką dodatkową listę “Być może”.  Jeżeli to zrobisz 

jak będziesz mieć na to przestrzeń to super, jeżeli nie zrobisz, to też się świat nie zawali.  

Ja swoje pomysły zapisuję w notatniku i wolę na to mówić “skarbnica pomysłów”, a nie śmietnik. 

To bardzo prosta metoda, natomiast bardzo niedoceniana i śmiem twierdzić słabo używana. 

Spróbuj i daj znać, czy u Ciebie zadziałała.  

PIĄTA TECHNIKA: Rozpisz lub rozrysuj na tablicy lub kartce! 

[00:28:00] Gdy masz do przemyślenia skomplikowany problem to dobrze wziąć kartkę papieru 

bądź użyć tablicy. Mam w mojej w pracowni dwie białe tablice, których bardzo często używam 

podczas analizy złożonych zagadnień. Warto swoje myśli zapisać lub narysować. Dlaczego?  

Dlatego, że nasz mózg robi różne rzeczy w jednym czasie, a gdy wszystko trzymasz w głowie to 

znaczy, że mózg: 

• musi zapamiętać wszystkie fakty, szczególiki, nad którymi się zastanawiasz, 

• musi je uporządkować, posegregować, jakoś układać w celu rozwiązania problemu, 

• musi rozwiązać problem.  

W momencie gdy zaczynasz zapisywać te rzeczy na tablicy, czy kartce papieru, to zaczyna się  

z Twojego mózgu uwalniać energia, którą możesz przekierować właśnie na rozwiązanie problemu.  

W dużym skrócie: już nie musisz tego wszystkiego pamiętać bo zapisałaś/zapisałeś to na kartce 

lub tablicy i nie musisz tworzyć w głowie rozmaitych kombinacji, bo możesz to robić na kartce. To 

tak samo jakbyś grał/a w szachy i chciał(a)byś wszystko sobie wyobrazić. Załóżmy, że masz 

przed sobą wielogodzinną rozgrywkę - masz sobie wyobrazić każdy ruch i opracować strategię. 

Oczywiście, że są ludzie, którzy to potrafią, ale jest to dla naszego mózgu jest to niesamowity 

wysiłek i zamiast koncentrować się na rzeczywistym rozwiązaniu problemu, on rozprasza swoje 

zasoby swoją energię na sprawy, które można spokojnie zrobić na przykład na kartce.  

SZÓSTA TECHNIKA: Ostrzelaj skrzynkę mailową! 

[00:29:45] Bardzo mi się podoba nazwa Pana Crabbe “ostrzeliwanie skrzynki mailowej”, dlatego 

że kojarzy mi się z takimi grami gdzie się wchodzi i zabija różne potworki po drodze. A dla mnie 

każda wiadomość w mojej skrzynce staje się od pewnego czasu takim małym potworkiem. Część  

z tych maili to są naprawdę śmieci, czyli propozycje niezbyt dobrych współprac biznesowych, maile 

typowo reklamowe, powiadomienia z programów automatycznych.  

Na czym zatem polega ta technika?  

Po pierwsze, wyznaczaj czas strzałów.  Czyli nie chodzi o to żeby wisieć na skrzynce mailowej  

i sprawdzać cały czas: “O, ktoś napisał! Muszę mu teraz odpisać”! Czyli to jest ten pakiet wejściowy 

o którym wcześniej mówiłam - ktoś nas bombarduje wiadomościami i ten ktoś ma prawo nas 

bombardować, bo on nie ma obowiązku wiedzieć, że Ty jesteś zajęta/y.  

To od Ciebie zależy, czy chcesz wpuszczać tego kogoś do swojego życia i do swojej głowy, czy nie. 

Zatem wyznacz stałą porę sprawdzania maili, np. ja sprawdzam skrzynkę mailową kilka razy 
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dziennie. W ekstremalnych przypadkach sprawdzam je dwa razy dziennie. A już absolutnie 

żelazną zasadą jest to, że nigdy nie sprawdzam maila od razu po wstaniu z łóżka.   

Dlaczego? Dlatego, że zapchana skrzynka mailowa to nasz podstawowy rozpraszacz. Pierwsze dwie 

godziny po wstaniu z łóżka są dla mnie święte i jestem wtedy najbardziej produktywna i robię 

najwięcej. Zabieram się wtedy za najtrudniejsze zadania - takie, które najchętniej bym odwlekała. 

Gdybym zaczęła od sprawdzania skrzynki mailowej, łatwo stałoby się dla mnie to odpisywanie 

na maile wymówką, by nie zmierzyć się z rzeczywiście ważnymi zadaniami.  

I poza tym wychodzę z założenia, że  jeżeli ktoś napisał do mnie w nocy to podejrzewam, że nic się 

nie stanie, jeśli odpiszę mu o 9.00 a nie o 7.00, czyli odpiszę mu te dwie godziny później.  

Po drugie ustal, jak długo to ostrzeliwane ma trwać. Być może znasz taką sytuację, że mówisz do 

siebie: “O, jeszcze ktoś mi truje, dobra to jemu też jeszcze odpiszę”, “O, tamtemu też by wypadało  

w końcu odpisać”. No i mija czterdzieści minut zamiast założonych dziesięciu. Spróbuj sobie 

wyznaczyć konkretny czas - piętnaście minut, może pół godziny. I sprawdź, jak to dla Ciebie 

zadziała.  

I po trzecie, jeżeli w dwie minuty możesz z daną wiadomością coś zrobić (wyrzucić do kosza, 

odpisać, przekierować dalej), to zrób to.  

Pracowałam kiedyś w firmie z branży lotniczej, w której m.in współpracowałam z dziennikarzami. 

Musiałam być, że tak powiem, nieustannie pod mailem i telefonem, ponieważ np. gdy była jakaś 

nagła zmiana w siatce połączeń i trzeba było opracować oświadczenie prasowe, to ja byłam osobą 

która musiała na bieżąco dziennikarzy o tym informować.   

Również w tej sytuacji ostrzeliwałam moją skrzynkę mailową, jednak wyznaczałam sobie czas na 

te strzelanki częściej. Bardzo szybko odsiewałam tzw. śmieci, a na maile, które mogłam załatwić 

w dwie minuty odpisywałam od razu, a resztę odpisywania planowałam na konkretny czas.  

SIÓDMA TECHNIKA: Przestań się nakręcać! 

[00:33:26] Często jest tak, że gdy wyznaczymy sobie jakiś ambitny cel albo mamy pomysł na 

coś, co nas troszeczkę przytłacza, albo po prostu ktoś nas o coś poprosił i wydaje nam się to bardzo 

trudne, to zaczynamy się martwić i narzekać.  Innymi słowy, zaczynamy się właśnie nakręcać.   

Wtedy ktoś do nas mówi: “Uspokój się!”, “Wyluzuj!” - takie mówienie nic nie daje. Najprostszą 

metodą znaną nauce jest to, żeby się przestać nakręcać poprzez odciągnięcie myślenia od 

nakręcania się i dramatyzowania w stronę planowania działań.  

Jeżeli przyjdzie ci do głowy denerwować się czymś: “O Boże nie zdążę!” lub “Na pewno się nie uda, 

nie wiem nawet jak się za to zabrać!”, to znajdź spokojne miejsce, i zapisz w kilku punktach kroki 

do osiągnięcia tego celu.  

Przeprowadzono kiedyś pewne badanie, podczas którego jedną grupę studentów poproszono o to, by 

zajmowała się myśleniem o imprezie. Drugą grupę poproszono o to, by się  zajmowała myśleniem  

o egzaminie.  

Wszyscy ci studenci mieli zdawać niebawem egzamin i nie było za wiele czasu, by się na niego 

nauczyć. No i jeszcze była trzecia grupa studentów, która nie dość, że musiała myśleć o egzaminie 

to poproszono ją, aby sobie zaplanowała działania związane z nauką do egzaminu.  
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Pewnie się domyślasz, że grupa, która zaplanowała swoje działania, była najmniej pobudzona,  

a najbardziej skoncentrowana na tym, żeby jednak do egzaminu się przygotować a nie panikować. 

Zatem gdy przyjdzie nam do głowy nakręcenie się, czy rozpaczanie, siadamy, bierzemy kartkę 

i planujemy pierwsze kroki.  

ÓSMA TECHNIKA: Spaceruj po lesie! 

[00:35:29] Chodzi o to, by świadomie dbać o mądra regenerację naszej uwagi. Jeżeli ktoś myśli, że 

może siedzieć nad pracą w wielkim skupieniu przez dwanaście godzin bez przerwy, to jest w dużym 

błędzie. Powinniśmy znaleźć taki moment dekoncentracji, uzyskania dystansu od zadania po to, 

żeby właśnie naładować swoje baterie i móc wrócić z podwójną siłą do działania. 

Stephen Kaplan i inni badacze sprawdzili za pomocą eksperymentu, jaki rodzaj regeneracji uwagi 

jest dla nas najkorzystniejszy. Jedna grupa uczestników badania spacerowała po lesie, inna po 

mieście. Okazało się, że leśne spacery bardzo podniosły sprawność kognitywną, w przeciwieństwie 

do spacerów w mieście.  

Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ mamy dwa rodzaje uwagi - dowolną i mimowolną. Tej pierwszej 

używamy w pracy, np. gdy  skupiamy się na wykonaniu jakiegoś projektu. wymaga ona bardzo 

dużo wysiłku od mózgu. Uwaga mimowolna uruchamia się, gdy pochłania nas coś z natury 

pięknego, np. zachód słońca, tęcza, muzyka.  Kiedy jest ona wzbudzona, to te części mózgu, które 

związane są z uwagą dowolna mogą odetchnąć i się zregenerować.  

Cała sztuka zatem polega na tym, by dobrze zregenerować swoją uwagę i dać odpocząć uwadze 

dowolnej. Chodzenie po lesie może być dla wielu z nas niewykonalne, ponieważ nie każdy z nas 

ma blisko las. Natomiast ważne jest, by znaleźć dla siebie taką przestrzeń gdzie nasza uwaga 

mimowolna będzie mogła się cieszyć, może jakiś park, własny ogródek? Pomieszczenie  

z relaksującą muzyką i roślinnością? Jakaś własna oaza spokoju?   

Jeżeli chcesz zadbać o swoją umiejętność koncentracji, pamiętaj o mądrych przerwach - czyli jeżeli 

przeskoczysz sobie w ramach przerwy na Facebook, Instagram, czy jakieś komunikatory, to na 

pewno nie spowodujesz, że Twoja uwaga się zregeneruje, a wręcz odwrotnie. Dostarczysz jej jeszcze 

więcej bodźców, a Twoja głowa będzie coraz bardziej zmęczona.  

DZIEWIĄTA TECHNIKA: Rób jedną rzecz naraz! 

[00:38:06] Wiemy już od dawna, że robienie kilku rzeczy naraz nie jest dla nas korzystne i aż  

o czterdzieści procent może się zmniejszyć nasza produktywność, gdy przełączamy się pomiędzy 

zadaniami i wybijamy się z rytmu. Programista, który pisze i zostanie oderwany od swojego 

projektu potrzebuje średnio dwudziestu minut, żeby z powrotem wejść w ten stan skupienia i móc 

swój program pisać. 

Przeprowadzono badania również wśród menedżerów i okazało się, że jeżeli robią kilka rzeczy 

naraz to ich umiejętności i ich efektywność spadają do poziomu ośmioletniego dziecka.  

Jak sobie z tym poradzić?  Na pewno nie reagować tak szybko na rozpraszacze wokół nas, 

ostrzeliwać swoją skrzynkę mailową,  nie odbierać telefonu w czasie pracy i tak dalej. Natomiast 

jedną z takich bardzo prostych i skutecznych metod jest moim zdaniem dzielenie swojej pracy na 

większe odcinki. 
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Jeżeli mamy jakieś zadanie, to zamiast dzielić je na takie małe  kawałki, czyli robienie czegoś po 

piętnaście minut, dobrze je np. zrobić w ciągu czterdziestu pięciu minut. Oczywiście są takie 

metody jak metoda Pomodoro, że pracujesz dwadzieścia pięć minut i potem przerwa, natomiast ona 

nie polega na tym, że masz się całkowicie dekoncentrować, tylko masz mieć pięć minut przerwy, 

masz spojrzeć za okno poruszać się, zrelaksować się krótko i jedziesz dalej z tym samym 

zadaniem. 

Możesz też spróbować łączyć tematycznie ze sobą mniejsze zadania - np. prace administracyjne 

razem, prace graficzne razem.  

DZIESIĄTA TECHNIKA:  Zanurz się! 

[00:40:00] Znasz pewnie takie pojęcie flow czyli stan przepływu - chodzi o to, że gdy coś robimy, 

to potrafimy zapomnieć o całym świecie, potrafimy się niejako tak zanurzyć w to działanie, że nie 

liczy się dla nas czas, nie liczy się dla nas to czy coś zjedliśmy.  

Nie chodzi tu o to żeby zapomnieć o przerwach. W tym wypadku chodzi o to, żeby łatwiej się potrafić 

wprowadzić w stan takiego pełnego zanurzenia w dane zadanie. Jak to zrobić? Każdy pewnie ma 

na to swój sposób.  

Przytoczę pewne badanie. Zbadano golfistów i to, co wpływa na to, że są w stanie być bardziej 

skuteczni i bardziej koncentrować się na swoich zadaniach sportowych.  

Gdy jednej grupie golfistów powiedziano, że ma się skoncentrować na konkretnym ruchu,  

a drugiej, że ma się koncentrować na zestawie swoich działań i ruchów, to obie te grupy podobnie 

skutecznie działały. Natomiast gdy wprowadzono im pewne zakłócenia, na przykład nagrodę 

pieniężną, czyli element rywalizacji,  okazało się, że tylko grupa która skupiła się konkretnie na 

jednej prostej rzeczy, czyli na danym ruchu, była lepsza.  

Jaki z tego dla nas wniosek? Spróbujmy skoncentrować się na jednej prostej rzeczy. Może być to 

sposób w jaki coś robisz. Zadaj sobie pytanie: “JAK?” i skoncentruj się na tym jak coś robisz, np. 

robię to wspaniale i czuję się dumna/y z tego. Zacytuję dla Ciebie to, czym podzielił się Tony 

Crabbe:  

“Przekonałem się, że tak jak golfistom skoncentrowanym na słowie „płynność”, tak i mnie wejść 
w strefę pomagają często pojedyncze wyzwania słowne. Kiedy zabieram się do skomplikowanego 
zadania, takiego jak przygotowanie prezentacji czy projektu, mówię sobie, że ma to być 
„zaskakujące” albo nawet „piękne” i wtedy szybciej, jak się okazuje, zagłębiam się w temat, 
zanurzam się w nim po szyję.”  

DOSTOSUJ METODĘ DO SIEBIE! 

[00:42:43] Podsumowując to wszystko, omówiłam dziesięć prostych technik - być może jakieś już 

znasz, być może je stosujesz, być może pewna technika dla Ciebie działa, a inna nie za bardzo. 

Jestem zwolenniczką tego, by testować i wypróbować różne podejścia i stworzyć z nich sobie jedną, 

dopasowaną do siebie metodę. Te techniki powinny tworzyć efekt synergii, czyli wzajemnie siebie 

wspierać. Innymi słowy, warto stworzyć dla siebie własną metodę, a nie stać się niewolnikiem 

zestawu technik wyczytanych w poradnikach lub przyniesionych z różnych szkoleń.  

Dlatego dzielę się w moich materiałach rozmaitymi technikami, odwołuję się do badań, by mieć  

z czego wybierać i sprawdzać, co nam pasuje, a co nie. Chciałabym podkreślić jedną kluczową rzecz: 
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ważne jest praktykowanie jednej techniki w danym czasie, działanie krok po kroku. Czyli dajemy 

szansę jakiemuś podejściu, nie poddajemy się, wytrwale je sprawdzamy, a gdy już opanujemy 

daną technikę i faktycznie przynosi nam rezultaty, przechodzimy do kolejnej. Może się też 

okazać, że mimo najszczerszych chęci coś nam nie działa, zatem albo z niej zrezygnujmy, albo 

może zmodyfikujmy ją dla siebie.  

Często też pytacie mnie o moje ulubione techniki. Ja sobie właśnie stworzyłam własną metodę 

korzystając z bogactwa rozmaitych podejść, które poznałam. Ważna jest także samoświadomość - 

ja przykładowo mam wysoki styl C (sumienny) w modelu zachowań DISC, zatem nie potrzebuję 

mobilizować się do sprawdzania szczegółów, podejścia procesowego itd. U mnie warto położyć nacisk 

na metody, które będą mi przypominać o odpoczynku oraz odpuszczaniu sobie. Osoby o wysokim 

stylu C mają często tendencję do perfekcjonizmu.  

Więcej o stylach zachowań mówiłam w odcinku szóstym, pt.  “SUPERMOCE: Jak lepiej zrozumieć 

siebie i innych ludzi?" oraz w kilku kolejnych, do których link znajdziesz w opisie do tego odcinka. 

W dużym skrócie: jeśli masz wysoki styl D (dominujący), to warto zwrócić uwagę na to, czy nie 

za bardzo przyspieszasz i zadbać o zaplanowanie odpoczynku, gdyż łatwo możesz wpaść  

w pułapkę nieustannego robienia czegoś.  

Jeśli masz wysoki styl I (wpływowy), warto zadbać o pilnowanie terminów i stworzenie dla siebie 

systemu pracy, który nie będzie Cię ograniczał, ale jednocześnie pomoże Ci skupić swoją energię 

na zadaniach. Osoby o wysokim stylu I są bardzo relacyjne i łatwo ulegają rozpraszaczom oraz 

przedkładają rozmowę z człowiekiem nad zadanie. I ważna sprawa, osoby o stylu I często zbyt 

optymistycznie szacują ilość czasu potrzebną na wykonanie danej pracy. Warto, by zawsze 

dodawały sobie bufor czasowy, najlepiej nawet pięćdziesiąt procent wstępnie oszacowanego czasu.   

Jeśli masz wysoki styl S (stały), to warto zwrócić uwagę, że lubisz mieć wszystko zaplanowane  

z wyprzedzeniem, cenisz długoterminowe cele. Zwróć uwagę na to, że nie zawsze tak się da  

i czasami należy działać szybciej i być bardziej otwartym na zmianę. Oprócz tego warto dbać  

o wyznaczenie konkretnych terminów, gdyż osoby o stylu S mogą mieć tendencje do 

prokrastynacji i odwlekania podejmowania decyzji.   

SKRZYNIA SKARBÓW 

[00:46:46] A teraz zapraszam Cię do zajrzenia do mojej SKRZYNI SKARBÓW: jest ona pełna 

skarbów wyszperanych w Internecie, księgarniach i przeróżnych zakamarkach. 

To moje osobiste odkrycia - ciekawe i merytoryczne materiały, które pomagają mi porządkować 

sprawy na co dzień i rozwijać się. 

[00:47:09] W związku z tym, że dziś mówiłam o przytłoczeniu informacjami i  sprawami do 

załatwienia, chciałabym wyciągnąć z mojej skrzyni ze skarbami pewne badanie (link do niego w 

opisie odcinka) przeprowadzone przez naukowców Uniwersytetów Columbia i Stanford.   

Badanie to polegało na tym, że w sklepie zrobiono promocję i wystawiono sześć słoików z różnymi 

smakami dżemu. Klienci byli bardzo zadowoleni i z chęcią próbowali produktów. Następnie 

powtórzono tę akcję i tym razem wystawiono dwadzieścia cztery słoiki z różnymi rodzajami 

dżemu.  

Akcja z wystawieniem dwudziestu czterech smaków dżemu do spróbowania spotkała się z jeszcze 

większym zadowoleniem klientów. Dopiero jednak przy  kasie okazało się, które podejście było 

https://www.klaudiakalazna.com/podcast-6/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-6/
https://www.klaudiakalazna.com/podcast-6/
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skuteczniejsze. Klienci, którzy próbowali sześciu smaków dziesięciokrotnie częściej kupowali 

dżem.   

Ci drudzy niestety byli sparaliżowany ogromem wyboru i nie decydowali się tak łatwo na zakup. 

Zatem pamiętajmy, że gdy coś sprzedajemy nie warto przytłaczać odbiorcy za wieloma opcjami. 

Upraszczajmy ludziom sprawę i dawajmy im dwie, trzy opcje do wyboru, by uniknąć paraliżu 

decyzyjnego.  

Przy tej okazji odsyłam do chętnie przeze mnie polecanego przy przeróżnych okazjach 

przemówienia Barrego Schwartza i jego książki “Paradoks wyboru”. 

[00:48:39] Drugim moim skarbem jest książka, o której dzisiaj ciągle dziś mówię: Tony Crabbe, 

“Nareszcie mam czas! Jak dobrze żyć w epoce nadmiaru!”, która jest o tym, jak wyrwać się z pułapki 

zapracowania i bycia wiecznie zajętym.  Czyta się ja przyjemnie, a do tego jest naszpikowana 

technikami i pomysłami, które możesz od razu zastosować.  

[00:49:10] Kolejny mój skarb, to mój artykuł: “Jak zrealizować cele? 7 udowodnionych naukowo 

sposobów”. Jeśli jeszcze nie miałaś/eś okazji się z nim zapoznać, to serdecznie zapraszam! 

I polecę jeszcze mój drugi artykuł: “7 książek, które odmieniły moje życie i co z nich wykorzystuję 

w praktyce” - jak wiesz, wg mnie bardzo ważne jest to, by nie tylko inspirować się różnymi 

materiałami, ale by robić z nich rzeczywisty użytek.  

Stosuję dla siebie zasadę, że gdy zaczynam czytać coś poradnikowego lub zdobywam wiedzę na 

jakiś konkretny temat,  to próbuję to od razu wdrażać. To tak jak z tym podcastem i innymi moimi 

materiałami. Możesz się z nimi zapoznawać, ale jeśli nie wracasz do kart pracy lub nie zaczynasz 

stosować chociaż jednej metody, która wydaje Ci się przydatna, to po prostu się poinspirujesz  

i pewnie ta inspiracja zniknie jak ulotny dym.   

Zauważyłam, że wiele osób cierpi na uzależnienie od zdobywania wiedzy, chodzenia na szkolenia, 

czy warsztaty, ale niestety nikłą część z tego wykorzystują  w praktyce. I stoją w miejscu, mimo 

że chcą iść dalej. 

Oczywiście nie mówię tu o literaturze pięknej, której czytanie ma nam po prostu sprawić 

przyjemność.  

Tak, jak powiedziałam przed chwilą - mam żelazną zasadę: nie sięgam po nowe "inspiracje" dopóki 

nie spożytkuję tego, o czym poczytałam lub posłuchałam/obejrzałam.  

Lubię cytat: “Życie jest jak kuchnia – aby zrobić w niej cokolwiek, trzeba pobrudzić ręce” (Honoré 

de Balzac).  

Bez działania nic się nie zmienia, bez ubrudzenia sobie rąk w kuchni nie przygotujesz posiłku.  

A jakże wielu z nas szuka łatwych rozwiązań i pragnie uwierzyć w bajki typu "Możesz wszystko!" 

lub "Zastosuj ten prosty trik i natychmiast dokonasz zmiany, której pragniesz!".  

Zauważam też, że wielu z nas nie chce się pracować nad sobą, i oczekujemy, że nasza zmiana ma 

"przyjść sama", decyzje mają się podjąć same, a nam się wszystko "należy".  

Moje przesłanie jest takie: jeśli zauważysz, że masz tendencje do gromadzenia wiedzy i czujesz, 

że nie potrafisz z niej korzystać, zacznij od małych kroków - od wdrożenia wiedzy z jednej strony 

http://www.klaudiakalazna.com/jak-zrealizowac-cele/
http://www.klaudiakalazna.com/jak-zrealizowac-cele/
http://www.klaudiakalazna.com/7-ksiazek-ktore-odmienily.../
http://www.klaudiakalazna.com/7-ksiazek-ktore-odmienily.../
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książki, którą czytasz. Ciekawi mnie, jak jest u Ciebie? Daj znać w mailu, bo bardzo interesują 

mnie Twoje doświadczenia w tej kwestii.    

SKRZYNIA BIEGÓW 

[00:51:54] A w skrzyni biegów odpowiemy na pytanie: "Jak włączyć wyższy bieg?" Czyli jak 

nadać skalę swoim działaniom, pracować efektywniej i mieć zapas paliwa. Jak ruszać by silnik nie 

zgasł? Zastanowimy się jak zadbać o siebie oraz swój biznes lub karierę zanim zapali się 

kontrolka. 

A może warto chwilowo wrzucić niższy bieg? 

[00:52:20] Dzisiaj wrzucamy wyższy bieg i postanowiłam Ci zadać pewne pytanie, które 

nazwałam pytaniem ŚWISTAKA. To pytanie ma na celu przypominać nam o rzeczach, które 

kochamy wykonywać, które nas interesują, albo sprowokować do spróbowania tych, na które nie 

mamy czasu i je odkładamy na “wieczne nigdy”. Może to pytanie przypomni Ci o Twojej pasji, 

dawno zagrzebanej na dnie Twojej skrzyni wypchanej bogactwem życiowych doświadczeń.  

To pytanie stworzyłam, gdy obejrzałam film “Dzień Świstaka”. Jeśli jeszcze jakimś cudem go nie 

widziałaś/eś, to polecam z całego serca! Ja obejrzałam go dopiero kilka lat temu, chociaż miałam go 

od lat na liście filmów do obejrzenia.  

Zatem wyobraź sobie, że codziennie budzisz się tego samego dnia, w tym samym miejscu, tak jak 

bohater filmu “Dzień Świstaka”. Nie wiesz, ile to potrwa, może dwa tygodnie, może dwa lata, może 

dwadzieścia lat… Przykładowo codziennie jest 31 maja. Pamiętasz wszystko, co robisz, czego 

doświadczasz, dla Ciebie to jest tak jakby kolejny dzień, oprócz tego, że ludzie którzy cię otaczają 

są Ci sami, data i miejsce jest to samo. Można powiedzieć, że jesteś niejako uwięziona/y w tym 

samym miejscu. “Pytanie Świstaka”, które chcę Ci zadać brzmi: “Co byś robił/a, gdybyś znalazł/a 

się w takiej sytuacji”?  

Bohater “Dnia świstaka” - Phil Connors - bardzo sfrustrowany mężczyzna, dzięki temu 

doświadczeniu spotkał się sam ze sobą, jak również zobaczył, że może się czegoś nowego nauczyć 

i to polubić. Była to gra na pianinie - codziennie po prostu uczył się grać na pianinie.  

I tutaj od razu przychodzi mi do głowy jeden z moich ulubionych cytatów z książki Julii Cameron, 

“Droga Artysty”:  

– Czy ty wiesz, ile ja będę mieć lat, zanim nauczę się grać na fortepianie (występować na scenie, 
malować, pisać przyzwoite sztuki)? 

– Wiem… Tyle samo, co wtedy, kiedy się nie nauczysz. 

Po drugie, Phil zaczął poprawiać relacje z ludźmi. Po trzecie, stał się bardziej optymistyczny, ale 

chyba najważniejsze jest to, że znalazł miłość swojego życia.  

Wydaje mi się, że to pytanie jest naprawdę trudne dla wielu z nas. Pamiętam, gdy rozmawiałam 

na ten temat z moim mężem i zaczęliśmy się zastanawiać co byśmy robili. Mój mąż stwierdził, 

że uczyłby się grać systematycznie na gitarze, bo często narzeka że nie ma na to czasu. 

Wyobraź sobie, że tak przez kilka lat dzień w dzień uczysz się grać na gitarze. Ja pomyślałam  

o języku hiszpańskim, albo o tym, że mogłabym przeczytać setki zaległych książek i zrobić cały 
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materiał z jakiegoś wybranego przeze mnie kierunku studiów. A później, gdybym już wyrwała się 

z tego “świstakowego” świata, mogłabym zdać egzaminy.   

Zatem proszę zastanów się nad tym pytaniem ponieważ ono pomoże Ci wrzucić wyższy bieg  

i przypomnieć sobie o rzeczach, które kochasz robić albo chcesz spróbować robić.  

Droga Słuchaczko, Drogi Słuchaczu, dziękuję za to, że pozwalasz mi mówić prosto do Twojego ucha! 

Podrzuć mi mailem na info@klaudiakalazna.com Twoją odpowiedź na “pytanie świstaka”.  

A tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku! 

OUTRO  

[00:35:42] Jeśli zabierzesz dla siebie coś wartościowego z któregoś z odcinków tej audycji, jeśli coś 

Cię sprowokuje do działania lub myślenia, daj koniecznie znać! Zostaw dla mnie komentarz  

w aplikacji podcastowej, w której słuchasz tego programu, jeśli oczywiście ta aplikacja umożliwia 

zostawienie takiego komentarza. Napisz też do mnie wiadomość mailową, w której treść tego 

komentarza przytoczysz, żebym wiedziała, że to akurat Ty jesteś autorką/autorem tego 

komentarza. Spośród Tych z Was, którzy podzielą się swoimi refleksjami, wybiorę co kwartał osobę, 

która otrzyma ode mnie badanie DISC 4D i dwugodzinną konsultację ze mną. Badanie to 

diagnozuje nasze style zachowania, style myślenia, wartości i nasze najgłębsze motywatory.  

W dużym skrócie: bardzo ułatwia życie i pomaga budować zdrowe relacje. Będę wdzięczna, jeśli 

napiszesz do mnie w komentarzu lub wiadomości mailowej, jakie tematy chciał(a)byś, abym 

poruszała częściej w tej audycji.  

POBIERZ KARTY PRACY: https://akademiagrowings.com/p/karty-pracy 

LUBISZ ODKRYWAĆ? SPRAWDŹ KONIECZNIE PLATFORMĘ BOHATER (zawiera badanie 

DISC 4D): https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/bohater 

MATERIAŁY, O KTÓRYCH WSPOMINAŁAM W TYM ODCINKU: 

BADANIE: S. S. Iyengar, M. R. Lepper. “When Choice is Demotivating: Can One Desire Too Much 

of a Good Thing?”, “Journal of Personality and Social Psychology”, 2000 Dec; 79, (6), ss. 995-

1006. 

 

ARTYKUŁ: “Jak zrealizować cele? 7 udowodnionych naukowo sposobów”; 

 

ARTYKUŁ: “7 książek, które odmieniły moje życie i co z nich wykorzystuję w praktyce”;  

 

KSIĄŻKA: T. Crabbe, “Nareszcie mam czas. Jak dobrze żyć w epoce nadmiaru”, MUZA, 

Warszawa 2017.  

 

KSIĄŻKA: B. Schwartz, “Paradoks wyboru. Dlaczego więcej oznacza mniej?”, PWN, 2021.  

 

PRZEMÓWIENIE TED (BARRY SCHWARTZ): "Paradox of Choice"; 

 

KSIĄŻKA: W. M. Marston, “Emotions of normal people”, Routledge, 1928. 

 

FILM: H. Ramis, “Dzień świstaka” (“Groundhog Day”); 

 

https://akademiagrowings.com/p/karty-pracy
https://www.jakodkrycmocnestrony.pl/bohater
http://www.klaudiakalazna.com/jak-zrealizowac-cele/
http://www.klaudiakalazna.com/7-ksiazek-ktore-odmienily.../
https://www.ted.com/talks/barry_schwartz_the_paradox_of_choice?language=en
https://www.filmweb.pl/film/Dzie%C5%84+%C5%9Bwistaka-1993-5293
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ODCINEK PODCASTU: “SUPERMOCE: Jak lepiej zrozumieć siebie i innych ludzi?"; 

 

ODCINEK PODCASTU (STYL D): “SUPERMOCE: Jak poradzić sobie z "trudnymi ludźmi"? 

Oswój dominującego!”; 

 

ODCINEK PODCASTU (STYL I): “SUPERMOCE: Jak lepiej współpracować z wrażliwymi 

gadułami? O trudnych zachowaniach”; 

 

ODCINEK PODCASTU (STYL S): “SUPERMOCE: ABC obsługi niezdecydowanych! Jak 

zmobilizować spokojne i małomówne osoby?” 

 

ODCINEK PODCASTU (STYL C): “SUPERMOCE: Jak komunikować się z perfekcyjnym 

pracownikiem? Doceń człowieka encyklopedię i poskrom zapędy krytykanta!”; 

 

ODCINEK PODCASTU: “SUPERBOHATER: Jak szukać pracy w zgodzie ze sobą?" Przepytany: 

Marek Wicher 

 

ODCINEK PODCASTU: “SUPERBOHATERKA: Moc, jaką daje empatia - czy łagodność i 

umiejętność słuchania pomagają w spełnieniu zawodowym i życiu w zgodzie ze sobą?” 

Przepytana: Joanna Michułka; 

 

ODCINEK PODCASTU: "SUPERBOHATERKA: Dlaczego warto iść przez życie z optymizmem? 

Jak wykorzystać radość i entuzjazm w pracy?" Przepytana: Marta Liwak"; 

 

BADANIE KOMPETENCJI: DISC 4D   
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