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O kursie 

Wakacyjny kurs „ZTD: Zen To Done” został po raz pierwszy opubli-

kowany na łamach bloga „Biznes Bez Stresu” w postaci serii wpi-

sów w lipcu i sierpniu 2009 roku. Z okazji dziesiątej rocznicy tego 

wydarzenia Klub Biznesu Bez Stresu bezpłatnie udostępnia nowe 

wydanie kursu – przejrzane, poprawione i rozszerzone o cztery 

dodatkowe lekcje, które uzupełniają pierwotny program zajęć. 

Wakacyjny kurs „ZTD: Zen To Done” jest polską adaptacją elektro-

nicznej książki Leo Babauty „Zen To Done: The Ultimate Simple 

Productivity System”, której treść została umieszczona przez Au-

tora w domenie publicznej. 

Dodatkowe lekcje są polską adaptacją wpisów opublikowanych na 

łamach bloga „Zen Habits”, których treść została umieszczona 

przez Autora w domenie publicznej. 

Tłumaczenie, korekta, redakcja i skład: 

Krzysztof Wysocki / „Biznes Bez Stresu”. 
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O Autorze 

Leo Babauta jest twórcą „Zen Habits” – bloga o prostocie, nawy-

kach i uważności. Mieszka w San Francisco wraz z żoną i sześcior-

giem dzieci. 

W 2005 roku rozpoczął swoją drogę przemian życiowych. Rzucił 

wówczas palenie i zainteresował się bieganiem. W ciągu następ-

nego roku został maratończykiem, stracił zbędne kilogramy, zmie-

nił dietę na wegetariańską, a potem na wegańską, zredukował, a 

następnie całkowicie spłacił swoje zadłużenie, zaczął wstawać 

wcześnie rano, skończył z odwlekaniem i pozbył się wszystkich ru-

pieci. 

Blog „Zen Habits” założył po to, żeby dzielić się swoimi doświad-

czeniami w zmienianiu nawyków. Obecnie za pomocą książek i 

programu „Sea Change” pomaga ludziom, którzy również pragną 

dokonać pozytywnej zmiany w swoim życiu. 
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Lekcja 00. Wstęp 

Kurs „ZTD: Zen To Done” jest przeznaczony dla ludzi, którzy chcą 

uporządkować swoje życie i poważnie myślą o realizacji własnych 

zamierzeń. Jeśli zaliczasz się do tej grupy, znajdziesz tu szereg cen-

nych, gotowych do zastosowania pomysłów i wskazówek. 

Zen To Done (ZTD) to prosty i skuteczny system, który pomoże ci 

rozwinąć nawyki umożliwiające: 

 zapanowanie nad projektami i zadaniami do wykonania; 

 ustalenie prostego i logicznego harmonogramu dnia; 

 utrzymywanie porządku na biurku i w skrzynce odbiorczej sys-

temu poczty elektronicznej; 

 skupienie się na tym, co powinieneś w danej chwili robić. 

To duże wymagania, jak na tak krótki kurs. I rzeczywiście, ten kurs 

nie załatwi wszystkiego sam. To ty jesteś głównym aktorem w tym 

przedstawieniu. To ty musisz chcieć zmienić swoje nawyki, a po-

mogą ci w tym kolejne lekcje, które omawiają skuteczne narzędzia 

służące osiągnięciu zamierzonego celu. 

Zmiana nawyków jest możliwa. Wykorzystując opisane w kursie 

techniki, twórca ZTD Leo Babauta zmienił wiele w swoim życiu: 

rzucił palenie, zaczął biegać i lepiej się odżywiać, ukończył mara-

ton, podwoił swoje przychody i ustabilizował sytuację finansową, 
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został weganinem, spłacił długi, ukończył zawody triatlonowe, 

zrzucił ponad dziesięć kilogramów, założył popularny blog, żeby 

wymienić tylko kilka z jego dokonań. A więc, TAK, zmiana nawy-

ków jest bez wątpienia możliwa, jeśli tylko zaczniesz od małych 

kroków, znajdziesz odpowiednią motywację i skupisz się na celu. 

System ZTD pozwolił swojemu twórcy stać się bardziej zorgani-

zowanym i produktywnym człowiekiem. Kilka lat temu jego 

biurko było zawalone stosami papierów, a rzeczy do zrobienia spi-

sywał na wielu listach, które natychmiast gubił. Czuł się przytło-

czony liczbą wiszących nad nim spraw oraz chaosem i złożonością 

dnia codziennego. Skrzynka odbiorcza poczty elektronicznej była 

cały czas przepełniona, tak jak i poczta głosowa w automatycznej 

sekretarce. Stos otrzymanej korespondencji papierowej nie był w 

stanie samodzielnie utrzymywać pionu. Co chwilę dawały o sobie 

znać zapomniane kiedyś sprawy, potęgując uczucie osaczenia i za-

gubienia. 

Tak dłużej być nie mogło. Leo zaczął zmieniać swoje nawyki – 

krok po kroku, jeden po drugim. Teraz może się pochwalić pu-

stymi skrzynkami spraw przychodzących, a jego codzienna lista 

rzeczy do zrobienia zawiera tylko trzy najważniejsze sprawy. Jest 

pewien, że dzisiaj wszystkie je załatwi. Potrafi skupić się nad swoją 

pracą i unikać niepożądanych chwil rozproszenia. Wszystko, co 

istotne, zapisuje w jednym, wygodnym miejscu, żeby nie miało 

szansy zniknąć, jak dawniej, w czarnej dziurze. 
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Jego życie stało się zrównoważone, proste i skupione. Bez wy-

siłku potrafi osiągnąć znacznie więcej niż kiedyś – zarówno w 

pracy zawodowej (z której po pewnym czasie mógł zrezygnować), 

jak i w ramach redagowania swojego bloga, publikowania wła-

snych tekstów na łamach sześciu innych blogów i realizacji zamie-

rzeń osobistych. Jednocześnie dysponuje odpowiednią ilością 

czasu dla swojej rodziny. Stał się szczęśliwszym i produktywniej-

szym człowiekiem, a wszystko to dzięki kilku prostym zmianom 

nawyków. 

Ty też możesz tego dokonać. Leo nie jest żadnym supermenem. 

Po prostu podjął wyzwanie ulepszenia siebie i swojego życia po-

przez zmianę nawyków – krok po kroku, jeden po drugim. 

W kolejnych rozdziałach dowiesz się, jak zabrać się do tej prze-

miany. Pamiętaj, że nie musisz koniecznie wdrażać wszystkich ele-

mentów ZTD. Nikt cię nie będzie z tego rozliczał. Każdy z nas ma 

nieco inny styl pracy. W tym właśnie przejawia się piękno ZTD – 

możesz wybrać tylko te elementy, które przyniosą ci największe 

korzyści. 

Postaraj się jak najwięcej skorzystać z tego darmowego, wakacyj-

nego kursu ZTD. Proces zmiany własnych nawyków to ekscytująca 

podróż i warto znaleźć  w niej radość i satysfakcję. Powodzenia! 
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Lekcja 01. Dlaczego ZTD? 

Prosty i łatwy w użyciu system Zen To Done (ZTD) powstał przy 

wykorzystaniu idei, które legły u podstaw najlepszych metod 

zwiększających efektywność działania (takich jak Getting Things 

Done (GTD) Davida Allena i 7 nawyków skutecznego działania Ste-

phena Coveya) oraz oryginalnych pomysłów autorstwa Leo Ba-

bauty. 

Skąd wzięła się ta dziwna nazwa „Zen To Done”? Blog Leo Babauty 

nosi tytuł „Zen Habits”, ale nazwa „Habits To Done” nie wydawała 

się dostatecznie przebojowa. „Simple To Done” byłoby dobre, 

gdyby nie mało atrakcyjny skrót STD. Nazwa ZTD znakomicie od-

zwierciedla ducha nowego systemu: jego prostotę oraz ideę sku-

piania się na działaniu tu i teraz, a nie na planowaniu i pedantycz-

nym dbaniu o stan samego systemu. Z tych samych powodów nie 

powstała polska nazwa metody. Ani „Zrób To Dziś”, ani „Spokojnie 

Do Celu” nie niosą odpowiedniego ładunku emocjonalno-znacze-

niowego. Pozostańmy zatem przy ZTD, czyli Zen To Done. 

Jeśli miałeś trudności z wdrożeniem metody GTD w całej jej wspa-

niałości, to ZTD może być propozycją właśnie dla ciebie. Skupia się 

na zmianach nawyków, które są niezbędne także w przypadku 

GTD, ale proponuje łatwiejszą dla wielu osób drogę do celu. Moty-

wuje do działania, upraszczania i nadawania życiu uporządkowa-

nej, lecz niekrępującej struktury. 
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ZTD stara się rozwiązać problemy, z którymi borykają się ludzie 

chcący zastosować GTD. Należy w tym miejscu podkreślić, że do-

tychczas nie udało się wykazać żadnych błędów systemowych w 

metodzie GTD, jednak każdy z nas jest inny, a ZTD jest próbą lep-

szego dostosowania tych sprawdzonych idei do różnych typów 

osobowości. 

Oto pięć problemów utrudniających korzystanie z dobrodziejstw 

GTD, które stara się wyeliminować ZTD: 

1. GTD wymaga opanowania szeregu nowych nawyków. Nie wy-

trzymując presji jednoczesnego wprowadzania w swoim życiu 

tylu zmian, wiele osób poddaje się i całkowicie rezygnuje z tej 

metody. Tymczasem najlepszym sposobem jest skupianie się w 

danym momencie tylko na jednym nawyku. Ponadto GTD nie 

podpowiada, jakie są skuteczne techniki zmiany własnych na-

wyków. 

Rozwiązanie: ZTD zaleca skupianie się w danym momencie 

tylko na jednym nawyku. Nie musisz wdrażać całego systemu 

naraz, prowadzi to bowiem nieuchronnie do uczucia przytłocze-

nia i uniemożliwia odpowiednie zogniskowanie wysiłku. ZTD 

można i należy wdrażać krok po kroku, wykorzystując do wpisy-

wania w swoje życie nowych nawyków sprawdzone metody, ta-

kie jak trzydziestodniowe wyzwania, publiczne zobowiązania, 

nagrody, triki motywacyjne itp. 
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2. GTD przywiązuje zbyt małą wagę do działania. Mimo swej na-

zwy, metoda ta skupia się bardziej na obsłudze godnego zaufa-

nia systemu przechowywania informacji niż na rzeczywistej rea-

lizacji zamierzeń. Książka „Getting Things Done” omawia przede 

wszystkim gromadzenie i przetwarzanie informacji, którymi je-

steśmy bombardowani, a pobieżniej traktuje samo działanie. 

Rozwiązanie: ZTD skupia się na działaniu – na tym, jak zała-

twiać sprawy w prosty i bezstresowy sposób. 

3. Wiele osób odnosi wrażenie, że GTD nie posiada wyraźnej 

struktury. Prawdopodobnie jest to zamierzona właściwość tej 

metody. Na podstawie danych zgromadzonych na konteksto-

wych listach Najbliższych Działań użytkownik ma możliwość in-

tuicyjnego decydowania, co w danym momencie najlepiej jest 

zrobić. Niestety ten brak struktury często wprowadza zamiesza-

nie, ponieważ ludzie oczekują od systemu uporządkowania ich 

życia, a nie dezorientacji. Jesteśmy różni i każdy z nas działa 

nieco inaczej. 

Rozwiązanie: ZTD proponuje nawyki, które rozwiązują ten pro-

blem: nawyk planowania, który służy do określania trzech Naj-

ważniejszych Zadań do wykonania w danym dniu i Kamieni Mi-

lowych dla tygodnia, oraz nawyk posługiwania się stałymi pro-

cedurami działania opisującymi ramowy harmonogram dnia i 

tygodnia. Nawyki te, tak jak i wszystkie inne nawyki ZTD, nie są 

obowiązkowe. Jeśli nie będą ci pasowały, nie musisz ich stoso-

wać, jednak dla wielu osób stanowią doskonałe uzupełnienie 

tego, co proponuje GTD. 
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4. GTD wymaga zbyt wiele naraz, co może wywoływać stres za-

miast przynosić ulgę. GTD nie wartościuje spraw pojawiających 

się w twoim życiu. Można to uznać za piękno pełnego otwarcia 

się na świat, ale często jest powodem wydłużania się list i poja-

wiania się uczucia przeciążenia. Zaczynasz wówczas żyć pod 

presją zrobienia wszystkiego, co umieściłeś na swoich listach, a 

to jest niewykonalne. Należy podkreślić, iż zjawisko to dotyczy 

sposobu używania GTD, a nie samej metody, ale problem pozo-

staje problemem. 

Rozwiązanie: ZTD skupia się na upraszczaniu: usuń jak najwię-

cej spraw ze swojego ogródka i z należytą uwagą zajmij się tym, 

co najważniejsze. I zrób to dobrze. 

5. GTD nie przykłada dostatecznej wagi do celów strategicznych. 

Jest z założenia systemem taktycznym, usprawniającym poziom 

codziennego przetwarzania informacji. Choć książki dotyczące 

GTD omawiają wyższe horyzonty patrzenia na swoje sprawy, nie 

jest to w pełni dopracowana recepta na życie. W rezultacie GTD 

bardziej nadaje się do usprawnienia bieżącego działania niż do 

skierowania wysiłku w pożądanym kierunku. 

Rozwiązanie: ZTD proponuje określanie Kamieni Milowych na 

bieżący tydzień i Najważniejszych Zadań na dziś. Innym istot-

nym nawykiem jest cotygodniowe przeglądanie celów, które 

można porównać do okresowej kontroli kursu twojej rocznej że-

glugi przez życie. GTD o tym zagadnieniu wspomina, zaś ZTD je 

twórczo rozwija. 
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Podsumowując, należy stwierdzić, że GTD jest znakomitą, dobrze 

działającą metodą, natomiast ZTD bierze pod lupę problemy, z ja-

kimi spotykają się początkujący adepci GTD, i wykorzystuje szereg 

sprawdzonych pomysłów w celu dostosowania systemu do rea-

liów świata oraz potrzeb i możliwości szerokiego grona użytkowni-

ków. 
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Lekcja 02. Czym jest ZTD? 

Zen To Done (ZTD) to zbiór dziesięciu nawyków, które pomogą ci 

zorganizować się, uprościć swoje życie i zacząć skutecznie zała-

twiać swoje sprawy. 

Metoda ta nie wymaga jednak wdrożenia wszystkich dziesięciu 

nawyków. Możesz wybrać te, które pasują do twojego indywidual-

nego stylu pracy, i skupić się na ich doskonaleniu. 

Każdy z tych nawyków powinien być wdrażany pojedynczo. Najod-

ważniejsi mogą pokusić się o podjęcie próby jednoczesnego 

kształtowania dwóch lub nawet trzech. Najlepszą jednak metodą 

jest skupianie się na jednym nawyku przez trzydzieści dni, a po-

tem zajmowanie się następnym. 

Taka wydłużona procedura może wydawać się trudniejsza, ale w 

ostatecznym rozrachunku skupianie się kolejno na poszczególnych 

nawykach daje znacznie trwalsze efekty. W najgorszym wypadku 

opanowanie wszystkich nawyków zajmie ci rok, co wcale nie bę-

dzie takim złym rezultatem, jeśli weźmiesz pod uwagę końcowy 

efekt polegający na usunięciu chaosu i stresu ze swojego życia. 

Poniżej znajdziesz krótkie opisy wszystkich dziesięciu nawyków 

ZTD. Nawyki od pierwszego do ósmego są najważniejsze, ale po-

zostałe dwa też zasługują na uwagę. 
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1. Gromadzenie 

Nawyk: zawsze i wszędzie bądź gotowy do zapisywania infor-

macji. Zawsze noś ze sobą mały notes (lub inne urządzenie do 

notowania) i zapisuj zadania, pomysły, projekty i inne informa-

cje, które przychodzą ci do głowy. Przelewaj je natychmiast na 

papier, żeby ci nie umknęły. Wybierz jak najprostsze, łatwo 

przenośne i wygodne narzędzie. Najlepsze są małe notesy lub 

bloczki z karteczkami – dużo łatwiejsze w użyciu i transporcie od 

elektronicznych organizerów i komputerów. Im prostsza me-

toda, tym lepiej. Po powrocie do domu lub biura obowiązkowo 

wrzucaj swoje notatki do skrzynki spraw przychodzących. 

2. Przetwarzanie 

Nawyk: sprawnie podejmuj szybkie decyzje dotyczące zawar-

tości skrzynki spraw przychodzących. Rosnąca sterta w 

skrzynce spraw przychodzących to objaw odwlekania decyzji. 

Przetwarzaj swoje skrzynki (pocztową, papierową, głosową, 

komputerową) nie rzadziej niż raz dziennie, a w razie potrzeby 

jeszcze częściej. Przeglądaj zawartość z góry na dół, podejmując 

decyzję co do każdej rzeczy, którą bierzesz do ręki (wyświetlasz 

na ekranie lub odsłuchujesz): zrób, jeśli zajmie ci to mniej niż 

dwie minuty, wyrzuć, jeśli się nie przyda, przekaż do wykonania 

innej osobie albo umieść na liście „do załatwienia” lub w kalen-

darzu, aby wysłać dane zadanie w przyszłość. 
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3. Planowanie 

Nawyk: wyznaczaj Najważniejsze Zadania dnia i Kamienie Mi-

lowe tygodnia. Co tydzień spisz Kamienie Milowe nadchodzą-

cego tygodnia (czyli sprawy, które chcesz w tym okresie zała-

twić) i wyznacz czas, kiedy chcesz się nimi zająć. Codziennie 

stwórz listę od jednego do trzech Najważniejszych Zadań (są to 

głównie określone uprzednio Kamienie Milowe) i zrób 

wszystko, żeby udało ci się je wykonać. Zajmuj się Najważniej-

szymi Zadaniami rano, żeby zwiększyć szansę osiągnięcia suk-

cesu i wcześniej mieć je już za sobą. 

4. Działanie 

Nawyk: skupiaj się na jednym zadaniu naraz. Jest to jeden z 

kluczowych nawyków ZTD. Wybierz jedno zadanie (najlepiej, je-

śli jest to jedno z Najważniejszych Zadań zaplanowanych na 

dany dzień) i poświęć mu całą swoją uwagę. Po pierwsze wyeli-

minuj źródła bodźców, które mogłyby cię rozproszyć. Wyłącz 

oprogramowanie poczty elektronicznej, telefon komórkowy, in-

ternet (lub chociaż zamknij niepotrzebne zakładki w przeglą-

darce) i uprzątnij biurko (to łatwe, jeśli przyswoiłeś sobie nawyk 

numer dwa). Następnie nastaw minutnik (jeśli chcesz ograni-

czyć czas pracy) i skup się na zadaniu do wykonania tak długo, 

jak to możliwe. Nie pozwól się rozproszyć. Jeśli coś lub ktoś ci 

przerwie, zanotuj istotne dane związane z tym przerwaniem i 

powróć do realizacji swojego zamierzenia. Pod żadnym pozo-

rem nie próbuj robić dwóch rzeczy naraz. 
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5. Prosty i godny zaufania system 

Nawyk: używaj prostych, codziennie przeglądanych list. Mogą 

to być listy kontekstowe, takie jak: w-pracy, w-domu, w-telefo-

nie, w-mieście, w-oczekiwaniu itp., jeśli czujesz potrzebę doko-

nywania takich podziałów. Jednak zgodnie z filozofią ZTD im 

prostszy system list, tym lepiej. Nie twórz skomplikowanych, 

perfekcyjnych konstrukcji i nie staraj się dobierać najdoskonal-

szych narzędzi. To strata czasu, mimo że często przynosi dużo 

zabawy. Wystarczy zwykły zeszyt lub najprostszy edytor tekstu. 

Naprawdę nie potrzeba do tego profesjonalnego, papierowego 

lub elektronicznego organizera, programu Microsoft Outlook 

czy skomplikowanego systemu etykiet. Wystarczy lista projek-

tów oraz po jednej liście dla każdego kontekstu, które będziesz 

przeglądał codziennie lub raz w tygodniu. Automatyczne powią-

zania między działaniami a projektami wyglądają efektownie, 

lecz mechanizm ten jest często zbyt skomplikowany i trudny w 

utrzymaniu. Pamiętaj, że proste rozwiązania są piękne i nieza-

wodne. Skup się na tym, co masz do zrobienia, a nie na dosko-

naleniu swojego systemu i stosowanych narzędzi. 

6. Porządkowanie 

Nawyk: każda rzecz ma swoje miejsce. Wszystkie nowe rzeczy 

powinny zawsze lądować w skrzynce spraw przychodzących. 

Stamtąd wędrują na listy kontekstowe i do teczki spraw bieżą-

cych albo do archiwum, albo do innej osoby, albo do kosza. 

Umieszczaj wszystko na swoim miejscu i nie dopuszczaj do po-



ZTD: Zen To Done  BiznesBezStresu.pl 

17 

wstawania stert, które masz nadzieję posortować później. Póź-

niej będzie bardzo trudno znaleźć czas na generalne porządki. 

Dzięki temu nawykowi staniesz się właścicielem uprzątniętego 

biurka, które pozwoli ci skupić się na pracy. Nie odwlekaj po-

rządkowania. Zajmuj się każdą rzeczą raz a dobrze. 

7. Przeglądanie 

Nawyk: raz w tygodniu przeglądaj swój system i spis swoich 

celów. Przegląd Tygodniowy w systemie ZTD polega na krótkim 

sprawdzeniu zawartości list i aktualności realizowanych celów. 

Podczas przeglądu zastanów się, o ile w ciągu minionego tygo-

dnia zbliżyłeś się do osiągnięcia każdego z twoich rocznych ce-

lów i co należałoby zrobić w kolejnym tygodniu. Co miesiąc zrób 

podsumowanie miesięczne, a raz do roku przejrzyj cele roczne i 

wieloletnie. 

8. Upraszczanie 

Nawyk: usuwaj ze swojego życia nieistotne cele i zadania, po-

zostawiając tylko te najważniejsze. Zajmując się z równą uwagą 

wszystkimi bodźcami, niepotrzebnie przeciążasz się i zmniej-

szasz swoje zaangażowanie w realizację celów, które przed sobą 

postawiłeś. System ZTD przywiązuje wielką wagę do przegląda-

nia list projektów i zadań pod kątem możliwości ich uproszcze-

nia. Pierwszym krokiem jest usuwanie rzeczy, które utraciły 

swoje znaczenie. Ważne jest też upraszczanie swoich zobowią-

zań, ograniczanie strumienia odbieranych informacji oraz dba-
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nie o zgodność bieżących działań z celami rocznymi i wielolet-

nimi. Upraszczaj codziennie (pobieżnie) oraz podczas Przeglą-

dów Tygodniowych i miesięcznych. 

9. Ustalanie procedur (rytuałów) 

Nawyk: ustalaj i stosuj procedury działania. Jeśli inne systemy 

skutecznej realizacji zadań wydają ci się zbyt rozlazłe, sprawdź, 

czy nie pomoże ci sformalizowanie procedur twojego działania. 

Na przykład procedura poranna może składać się z przejrzenia 

kalendarza i list kontekstowych, ustalenia Najważniejszych Za-

dań na dziś, wykonania ćwiczeń gimnastycznych, ogarnięcia 

poczty elektronicznej i skrzynek spraw przychodzących oraz za-

brania się za pierwsze Najważniejsze Zadanie. Procedura wie-

czorna może składać się z powtórnego oczyszczenia pocztowej 

skrzynki odbiorczej i innych skrzynek spraw przychodzących, re-

fleksji nad minionym dniem i zapisania wniosków w dzienniku 

oraz przygotowania się na jutro. Procedura tygodniowa może 

określać dzień zakupów, dzień prania, dzień finansów, dzień 

Przeglądu Tygodniowego, dzień dla rodziny itp. Zakres i szcze-

gółowość ustalanych i stosowanych procedur działania zależy 

tylko od twoich potrzeb. 

10. Znajdowanie swojej pasji  

Nawyk: szukaj zajęć, które cię pasjonują. To ostatni nawyk, ale 

w pewnym sensie najważniejszy. Metoda GTD pozwala znako-

micie zarządzać tym, co masz do zrobienia i czego nie chciałbyś 

odwlekać. Ale jeśli coś cię pasjonuje, to z definicji nie ma mowy 
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o odwlekaniu. Kochasz to, co robisz, i chciałbyś się tym zajmo-

wać cały czas. Dziesiąty nawyk polega więc na ciągłym poszuki-

waniu swoich zamiłowań i sprawdzaniu, czy ich kultywowanie 

może być podstawą kariery zawodowej. Gdy znajdziesz takie 

dziedziny działania, okaże się, że lista rzeczy do zrobienia jest 

wspaniałą nagrodą, a nie okrutnym wyrokiem. 
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Lekcja 03. Mini ZTD – dla niecierpliwych 

Niektórym ludziom podjęcie wyzwania polegającego na wdroże-

niu dziesięciu nowych nawyków może wydawać się zbyt skompli-

kowane i przytłaczające. Nawet jeśli miałoby to się odbywać krok 

po kroku. Mini ZTD rozwiązuje ten problem. Jest to minimali-

styczna wersja pełnego systemu, która pozwoli ci skutecznie i bez 

wielkiego zadęcia podwyższyć produktywność. 

Mini ZTD składa się nie z dziesięciu, ale tylko z czterech nawyków: 

gromadzenia, przetwarzania, planowania i działania oraz wymaga 

jedynie dwóch narzędzi: małego notatnika i pisaka (długopisu, 

pióra lub ołówka). 

1. Gromadzenie: noś ze sobą notatnik i zapisuj w nim wszystkie 

zadania, pomysły, projekty i inne informacje, które przychodzą 

ci do głowy. Przelewaj je na papier, żeby ci nie umknęły. 

2. Przetwarzanie: nie zwlekając, sprawnie decyduj o losie rzeczy 

zgromadzonych w skrzynkach spraw przychodzących. Zajmuj się 

swoimi skrzynkami (pocztową, papierową, głosową, kompute-

rową) nie rzadziej niż raz dziennie, a w razie potrzeby nawet 

częściej. 
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3. Planowanie: wyznaczaj Kamienie Milowe tygodnia i Najważ-

niejsze Zadania na każdy dzień. Zajmuj się Najważniejszymi Za-

daniami rano, żeby zwiększyć szansę osiągnięcia sukcesu i 

wcześniej mieć je już za sobą. 

4. Działanie: skupiaj się na jednym zadaniu naraz. Eliminuj źródła 

bodźców, które mogłyby odwrócić twoją uwagę, i zajmuj się 

tym zadaniem tak długo, jak to możliwe. Nie dawaj się rozpro-

szyć i pod żadnym pozorem nie próbuj robić dwóch rzeczy na-

raz. 

Poza sferą zainteresowania Mini ZTD pozostaje sześć pozostałych 

nawyków: utrzymywanie systemu prostych list, porządkowanie 

swojego otoczenia, Przeglądy Tygodniowe, upraszczanie zadań i 

projektów, ustalanie procedur działania i znajdowanie pasji. Choć 

ważne, nawyki te mogą być pominięte w najskromniejszej z możli-

wych wersji ZTD. 

Pierwszym krokiem podczas wdrażania Mini ZTD jest nabycie ma-

łego, ładnego notatnika i towarzyszącego mu pisaka (długopisu, 

pióra lub ołówka). 

Drugim krokiem jest… nie ma drugiego kroku. System został już 

wdrożony i możesz z niego korzystać: 

1. Zapisuj w notatniku wszystko, co chciałbyś zapamiętać. Pozwoli 

ci to uwolnić umysł od trosk związanych z obawą przed zapomi-

naniem istotnych szczegółów. 
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2. Kiedy wracasz do swojego biurka lub do domu, pamiętaj, żeby 

przejrzeć zapiski i wyłowić z nich nowe sprawy, które należy 

umieścić na Głównej Liście Rzeczy Do Zrobienia (także znajdują-

cej się w notatniku). 

3. Zaczynaj każdy dzień od przejrzenia Głównej Listy Rzeczy Do 

Zrobienia i wyznaczenia od jednego do trzech Najważniejszych 

Zadań do wykonania. To tyle w dziedzinie planowania, nic wię-

cej nie potrzeba. 

4. Jak najwcześniej realizuj zaplanowane Najważniejsze Zadania, 

skupiając się na każdym z nich z osobna i unikając wszystkiego, 

co mogłoby cię rozproszyć. Nie rób wielu rzeczy naraz, tylko 

jedną po drugiej. 

5. Gdy skończysz wszystkie wyznaczone Najważniejsze Zadania, 

sięgnij ponownie do Głównej Listy Rzeczy Do Zrobienia i 

sprawdź, jaka jest kolejna pod względem ważności sprawa do 

załatwienia. Weź się za nią i zalicz kolejny sukces na swoim kon-

cie. Powtórz te czynności, jeśli zachodzi taka konieczność. 

Tak naprawdę nie potrzebujesz dziesięciu różnych list, a skoro ich 

nie masz, to nie musisz dokonywać pełnego Przeglądu Tygodnio-

wego. Dobrze byłoby jednak, gdybyś wyznaczył sobie jakiś cel 

roczny i skupiał się na działaniach prowadzących do jego osiągnię-

cia. 

Jeśli kiedyś, w przyszłości poczujesz taką potrzebę, będziesz mógł 

się zająć pozostałymi sześcioma nawykami i rozbudować Mini ZTD 
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do pełnego systemu, wyposażonego we wszystkie bajery, alufelgi i 

chromowaną rurę wydechową. :-) 
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Lekcja 04. Wyrabianie nawyków 

Kluczowym elementem ZTD jest systematyczne i stopniowe 

kształtowanie dziesięciu nawyków. Problemy, które pojawiają się 

w przypadku innych metod zwiększających efektywność działania, 

wynikają najczęściej z konieczności dokonania jednoczesnej 

zmiany wielu nawyków. 

Adepci tych metod z entuzjazmem ruszają do dzieła, starając się 

zmienić swoje życie w mgnieniu oka, i… zniechęceni zaliczają po-

rażkę. Próbują jeszcze raz i spotyka ich kolejne niepowodzenie. 

Podobne zjawisko można zaobserwować w dziedzinie diet i ćwi-

czeń fizycznych. Niestosowanie skutecznych metod zmiany nawy-

ków prowadzi do zniechęcenia i rezygnacji. 

Zmiana nawyków to poważne przedsięwzięcie, którego nie należy 

lekceważyć. Do sukcesu potrzeba dużo energii, skupienia i moty-

wacji. Jest to trudne, gdy atak przebiega na szerokim froncie. W 

związku z tym ZTD zaleca ogniskowanie uwagi na każdym nawyku 

oddzielnie i stosowanie sprawdzonych metod ich kształtowania. 

Dopiero po ujarzmieniu jednego należy chwytać następnego byka 

za rogi. 

Nikt nie twierdzi, że takie podejście jest łatwe. Każdy chciałby od 

razu przemeblować swoje życie i jak najszybciej cieszyć się rezul-

tatami tych zmian. To takie ekscytujące! Niestety, doświadczenie 
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uczy, że terapia wstrząsowa w większości przypadków nie przy-

nosi oczekiwanych efektów. Natomiast skupianie przez pewien 

okres swojej energii na jednej zmianie pozwala osiągnąć trwały i 

dający olbrzymią satysfakcję sukces. 

Systematyczna praca nad nie więcej niż jednym nawykiem wy-

maga pewnej cierpliwości, z drugiej jednak strony zwiększa szanse 

jego przyswojenia i pozwala uniknąć uczucia przytłoczenia. Stop-

niowe, a nie gwałtowne wdrażanie nawyków charakterystycznych 

dla osób skutecznych i zorganizowanych przynosi efekty, których 

trwałość jest liczona w latach, a nie tygodniach. 

Jeśli masz podstawy sądzić, że niektóre z nawyków ZTD są już ele-

mentem twojego życia i znasz metody kształtowania nowych na-

wyków, możesz spróbować wdrażać dwie lub trzy zmiany w tym 

samym czasie. Ale nie więcej, ponieważ prawdopodobieństwo 

sukcesu jest odwrotnie proporcjonalne do liczby srok, które usiłu-

jesz jednocześnie złapać za ogon. Jeśli jesteś niezły w gromadze-

niu informacji możesz połączyć doskonalenie tego nawyku z wyra-

bianiem nowego nawyku przetwarzania zawartości skrzynek 

spraw przychodzących. Tak czy inaczej, działaj stopniowo, dosto-

sowując tempo zmian do swoich możliwości. 

W jakiej kolejności należy kształtować nawyki ZTD? Najlepiej zro-

bić to zgodnie z porządkiem przyjętym w ramach niniejszego 

kursu, jednak nie ma takiego obowiązku. Możesz zastosować do-

wolną kolejność: od przodu, od tyłu, prosto lub zygzakiem. Ale 
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najsprytniej jest zacząć od tych nawyków, które mogą przynieść 

największą pozytywną zmianę w twoim życiu. 

Stare przysłowie mówi: „Nie od razu Kraków zbudowano”. Nie 

oczekuj więc, że w jednej chwili przemienisz się z niezdyscyplino-

wanej, odwlekającej wszystko ofiary losu (Leo Babauta twierdzi, 

że był właśnie kimś takim) w zorganizowanego i skutecznego czło-

wieka czynu. Daj sobie trochę czasu na tę metamorfozę, a nawet 

się nie obejrzysz, jak po kilku miesiącach będziesz już kimś zupeł-

nie innym. 

Metody zmiany nawyków 

Oto lista ośmiu skutecznych metod umożliwiających zmianę sta-

rych i wyrabianie nowych nawyków: 

1. Zobowiązanie. Oficjalnie zobowiąż się do zmiany nawyku. Jak 

najszerzej upublicznij to zobowiązanie. Napisz o tym na swoim 

blogu, na forum, powiedz swojej rodzinie i przyjaciołom, publi-

kuj codzienne informacje o swoich postępach. Im większa pozy-

tywna presja zewnętrzna, tym lepiej. 

2. Praktyka. Zmiana nawyku to umiejętność i jak każda umiejęt-

ność wymaga praktyki. Podejmij trzydziestodniowe wyzwanie i 

codziennie, przez trzydzieści dni postępuj zgodnie z wymogami 

nowego nawyku. Pamiętaj, że trening czyni mistrza. Jeśli coś 

stanie ci na drodze, nie poddawaj się. Usuń przeszkodę i konty-

nuuj praktykę. 
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3. Motywacja. Znajdź jak najwięcej powodów, dla których zmiana 

nawyku ma dla ciebie głęboki sens. Zapisz je i wracaj do nich w 

chwilach zwątpienia. 

4. Śledzenie. Zapisuj swoje postępy. Być może wydaje ci się to 

trudne, jednak znacznie zwiększa prawdopodobieństwo suk-

cesu. Połóż notatnik na nocnym stoliku i każdego dnia zapisuj, 

jak ci poszło. Śledzenie postępów znakomicie motywuje do wy-

trwania, a przeglądanie wcześniej poczynionych zapisków działa 

jak najlepsze lekarstwo poprawiające nastrój. 

5. Wsparcie. Dołącz do internetowej grupy wsparcia lub zmieniaj 

nawyki razem z przyjacielem. Z kimkolwiek, kto chciałby dzielić z 

tobą ten wysiłek i cieszyć się twoimi sukcesami. 

6. Nagrody. Nagradzaj się często za wytrwałość. Przez pierwsze 

trzy dni codziennie, potem na koniec każdego tygodnia, a naj-

większą nagrodę przyznaj sobie po zwycięskim zakończeniu 

trzydziestodniowego wyzwania. 

7. Skupienie. Utrzymanie przez trzydzieści dni pełnego skupienia 

na wyrabianym nawyku jest kluczem do sukcesu. Z tego po-

wodu trudno jednocześnie kształtować wiele nawyków – twoja 

uwaga ulega wówczas rozproszeniu. Znajdź sposoby przywraca-

nia i wzmacniania swojej koncentracji. Mogą to być plakaty i ta-

bliczki rozmieszczone w domu oraz w pracy, przypomnienia za-

pisane w kalendarzu albo automatycznie przesyłane za pośred-

nictwem poczty elektronicznej, odpowiedni obrazek na pulpicie 
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komputera, motywujący wygaszacz ekranu itp. Każda metoda 

jest dobra, jeśli służy utrzymaniu laserowego skupienia uwagi. 

8. Pozytywne nastawienie. Prawdopodobnie jest ono najważniej-

sze w procesie kształtowania nawyków. Jeśli powiesz sobie, że 

dasz radę, to tak będzie. Wdeptuj w ziemię wszelkie oznaki 

zwątpienia i negatywne myśli. Zastępuj je takimi, które cię mo-

tywują. Kto jak kto, ale ty z pewnością potrafisz to zrobić! 
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Lekcja 05. Nawyk 1: Gromadzenie 

Jakże często zdarza się, że znienacka przychodzą ci do głowy 

świetne pomysły, listonosz przynosi pocztę, dokumenty trafiają na 

twoje biurko, ktoś podaje ci numer telefonu lub termin spotkania, 

a ty właśnie wtedy nie masz możliwości zająć się tą sprawą i już po 

chwili ślad po niej ginie. Wpada w czarną dziurę na zawsze i nikt 

jej już stamtąd nigdy nie wydobędzie. 

Problem polega na tym, że nie stosujesz systematycznej metody 

gromadzenia i porządkowania wszystkich trafiających do ciebie in-

formacji, dokumentów i listów elektronicznych. 

Aby sobie z tym poradzić, należy przyjąć zasadę, że każda wpływa-

jąca sprawa powinna mieć swoje „lądowisko” i że każda istotna in-

formacja powinna zostać zapisana niezależnie od tego, w jakim 

stopniu ufamy naszej pamięci. Całkowite poleganie w tym wzglę-

dzie na własnym umyśle jest szalenie obciążające i stanowi po-

ważne źródło stresu, ponieważ nasza pamięć zwykle zawodzi w 

najmniej odpowiednim momencie. 

Nawyk gromadzenia jest prosty: wyznacz kilka punktów groma-

dzenia informacji i przestrzegaj zasady, że są to tylko i wyłącznie 

te miejsca. 
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Skrzynka spraw przychodzących na twoim biurku powinna być je-

dynym miejscem, gdzie kładziesz otrzymane papiery i notatki. Ni-

gdy nie wkładaj nieprzejrzanych dokumentów do szuflady, nie zo-

stawiaj karteczek z zapiskami na środku biurka i nie gromadź 

otrzymanej poczty poza skrzynką spraw przychodzących. Od tej 

zasady nie ma wyjątków. 

W domu też powinieneś mieć skrzynkę spraw przychodzących słu-

żącą do gromadzenia poczty, papierów, które przynosisz z pracy 

lub szkoły, informacji o rozmowach telefonicznych, zakupów i pa-

ragonów, czyli praktycznie wszystkiego. Dzięki temu nic ci już ni-

gdy nie zginie. 

Jeśli tylko możesz, posługuj się jednym kontem poczty elektronicz-

nej. Posiadanie jednej skrzynki odbiorczej pozwala uniknąć bała-

ganu. Weź też pod uwagę fakt, że zapewne posiadasz w sieci rów-

nież „zakamuflowane” skrzynki odbiorcze związane z twoją obec-

nością w serwisach społecznościowych i na forach dyskusyjnych – 

wszędzie tam, gdzie możesz odbierać wiadomości od innych osób. 

Wszystkie swoje skrzynki spraw przychodzących powinieneś ob-

sługiwać w taki sam sposób. Im jest ich mniej, tym lepiej. 

Jak opróżniać skrzynki spraw przychodzących dowiesz się w ra-

mach kolejnej lekcji kursu ZTD omawiającej nawyk określony mia-

nem „przetwarzania”. Natomiast w tej chwili najważniejsze jest 

to, żebyś uświadomił sobie potrzebę istnienia takich wyznaczo-

nych miejsc gromadzenia spraw i starał się zawsze umieszczać 
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wszystkie nowe dokumenty i informacje w skrzynkach spraw przy-

chodzących - zarówno w pracy, jak i w domu. 

Twój notatnik 

W ramach niniejszej lekcji specjalnego omówienia wymaga pod-

stawowe narzędzie służące do gromadzenia pomysłów, notatek, 

rzeczy, które cię zainteresowały, spraw do załatwienia, o których 

właśnie sobie przypomniałeś, czy zadań wynikających ze spotkań, 

w których uczestniczyłeś. W skrócie mówiąc: wszystkich informa-

cji, które pojawiają się w twoim życiu w niezapisanej i niezareje-

strowanej elektronicznie formie. 

Być może do tej pory polegałeś głównie na swojej pamięci i do-

piero po powrocie do biura lub domu starałeś się zapisać to, co 

zapamiętałeś. Niestety nasz umysł jest w tym względzie zawod-

nym narzędziem. Informacje umykają nam wtedy, gdy są najbar-

dziej potrzebne, a pojawiają się ponownie, kiedy znów nie mamy 

na czym ich zapisać. 

Z tego powodu tak ważny jest nawyk odciążania naszej pamięci od 

obowiązku wiernego przechowywania danych. Zawsze noś ze 

sobą podręczny notatnik (lub inny przyrząd do rejestrowania in-

formacji) i zapisuj w nim zadania, pomysły, projekty i inne rzeczy, 

które przychodzą ci do głowy. Zabezpiecz te wszystkie skarby 

przed utratą, utrwalając je na papierze. Ocal je od zapomnienia! 

Gdy podczas spotkania biznesowego zostanie ci przydzielone za-

danie do wykonania, niezwłocznie zapisz je w notatniku. Gdy za-

dzwoni do ciebie szef i zleci ci realizację przedsięwzięcia, zapisz to. 
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Gdy ktoś poda ci swój numer telefonu lub adres poczty elektro-

nicznej, natychmiast zapisz te dane wraz z imieniem i nazwiskiem 

osoby, której dotyczą. Zapisuj wszystko, co istotne. 

ZTD zaleca stosowanie jak najprostszego, poręcznego narzędzia 

do gromadzenia informacji. Najlepszym, choć nieobowiązkowym 

rozwiązaniem jest mały notatnik lub plik karteczek, ponieważ są 

one znacznie łatwiejsze w użyciu i transporcie niż elektroniczny 

organizer lub przenośny komputer. Po powrocie do domu lub 

biura zawsze pamiętaj o umieszczeniu zapisków w odpowiednich 

miejscach docelowych. 

Wśród dostępnych na rynku, popularnych notatników szczególnie 

wyróżniają się Moleskiny, które charakteryzują się wygodnymi 

rozmiarami, znaczną wytrzymałością i eleganckim wyglądem. Są 

niestety drogie, ale ty masz przecież wybór - równie dobrze bę-

dzie ci służył notesik z hipermarketu. 

W większości przypadków do zapisywania informacji ludzie wolą 

stosować papier, nie ma jednak przeszkód, żebyś używał do tego 

celu swojego elektronicznego organizera lub telefonu komórko-

wego. Przewaga papieru polega na szybkości, z jaką staje się on 

gotowy do pracy. Nie trzeba go włączać, uruchamiać odpowied-

niego programu, tworzyć nowej notatki i posługiwać się niewy-

godną klawiaturą. Notatnik po prostu wyjmujesz z kieszeni lub 

torby, otwierasz i jesteś gotowy do notowania. Podsumowując: 

obydwa sposoby zapewniają tę sama funkcjonalność, jednak im 

łatwiej jest korzystać z danego narzędzia, tym mniej kusi, żeby 
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zrezygnować z zapisania informacji i starać się ją zapamiętać. Tak 

czy inaczej, wybór należy do ciebie. 

Kluczem do sukcesu w gromadzeniu jest zapisywanie spraw na-

tychmiast, zanim znikną w mroku niepamięci, oraz opróżnianie 

notatnika po powrocie do domu lub pracy. Nie odwlekaj tych 

dwóch kroków, ponieważ zaległości będą narastały, a wraz z nimi 

pojawi się zniechęcenie. Bądź surferem informacyjnym i utrzymuj 

się na fali. 

Uczyń notatnik swoim najwierniejszym towarzyszem niezależnie 

od tego, czy jest papierowy, czy elektroniczny. Musi być łatwy w 

noszeniu i szybki w chwytaniu informacji, które chcesz mu powie-

rzyć. Niech będzie z tobą wszędzie: na spacerze, w łóżku, w skle-

pie i w szpitalu. Gdziekolwiek. 

Ten pierwszy z dziesięciu nawyków ZTD – prosty nawyk konse-

kwentnego gromadzenia wszystkich nowych informacji w notat-

niku i skrzynkach spraw przychodzących – zdecydowanie podnie-

sie poziom twojego zorganizowania, a w przyszłości twojej sku-

teczności. Przestaniesz zapominać o ważnych rzeczach i gubić 

przekazywane ci dane. Zawsze będziesz wiedział, gdzie je możesz 

odnaleźć. 
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Lekcja 06. Nawyk 2: Przetwarzanie 

Gdy już nabierzesz nawyku systematycznego gromadzenia infor-

macji w podręcznym notatniku i niewielkiej liczbie skrzynek spraw 

przychodzących, pojawi się nieuniknione pytanie: co dalej z tymi 

wszystkimi zapiskami, dokumentami i wiadomościami? 

Kolejnym etapem w metodzie ZTD jest przetwarzanie każdego 

strzępka informacji, to znaczy sprawne rozpoznawanie jego zna-

czenia i decydowanie o jego losie tak, aby w końcowym efekcie 

wszystkie skrzynki spraw przychodzących zostały opróżnione i 

wszystkie nowe zapiski w notatniku przeanalizowane. 

Rosnące sterty nieprzejrzanych spraw to efekt odwlekania decyzji 

nawet w najprostszych kwestiach. Przetwarzając zawartość skrzy-

nek spraw przychodzących, zapobiegasz powstawaniu tych gór, 

ponieważ podejmujesz decyzje dotyczące docelowego miejsca 

przechowywania, właściwego dla każdej rzeczy. Przetwarzanie na-

leży przeprowadzać co najmniej raz dziennie, a w razie potrzeby 

nawet częściej. 

Po pierwsze ogranicz liczbę skrzynek spraw przychodzących. 

Każde miejsce, w którym oczekujesz pojawienia się nowych infor-

macji, jest taką skrzynką. Im jest ich więcej, tym trudniej nad nimi 

zapanować. Wyznacz jak najmniejszy zestaw takich miejsc zapew-

niający zbieranie wszystkich istotnych dla ciebie danych. 
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Sporządź listę dróg, jakimi docierają do ciebie informacje, zasta-

nów się, czy naprawdę są one ważne i poszukaj sposobów połą-

czenia lub wyeliminowania niektórych skrzynek. Jeśli coś w ogóle 

nie wnosi do twojego życia żadnej wartości, wyeliminuj to całko-

wicie. Jeśli masz wątpliwości, na początek spróbuj na tydzień od-

łączyć się od źródła danych o wątpliwej użyteczności. W pozosta-

łych przypadkach pomyśl, czy nie dałoby się skierować kilku stru-

mieni informacyjnych do jednej skrzynki spraw przychodzących. 

Na przykład: w ilu miejscach gromadzą się dokumenty „wcho-

dzące” do twojego domu? Zdefiniuj jedno takie miejsce i kładź 

tam całą pocztę, dokumenty przyniesione z pracy (lub ze szkoły), 

notatki o rozmowach telefonicznych, wydruki komputerowe, har-

monogramy i wszystkie inne papiery. Korzystasz z czterech syste-

mów poczty elektronicznej? Jeśli możesz, przekieruj odbieraną 

pocztę do jednej skrzynki odbiorczej. Im mniej skrzynek spraw 

przychodzących, tym lepiej. Jeśli to możliwe, miej od czterech do 

siedmiu takich miejsc. 

Po drugie stań się panem swoich skrzynek spraw przychodzących. 

Panuj nad nimi. Nie pozwól im się przepełniać. Gdy tylko im pofol-

gujesz, będą rosły w siłę i objętość, żeby cię zdenerwować. Nie daj 

sobie wejść na głowę! To ty je stworzyłeś, więc to ty jesteś ich pa-

nem. 

Zaglądaj do swoich skrzynek spraw przychodzących i przetwarzaj 

ich zawartość raz dziennie. Niektóre z nich przeglądaj częściej, je-

śli wymaga tego ich specyfika, jednak nie przesadzaj w tym wzglę-

dzie. Sprawdzanie co minutę, czy coś nowego nie pojawiło się w 
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którejś ze skrzynek jest czystą stratą czasu i sabotażem. Z drugiej 

jednak strony nie odpuszczaj sobie i rób to codziennie, żeby sterty 

nie zaczęły piętrzyć się jak Himalaje. Bo sterty to twój wróg pu-

bliczny numer jeden! 

Jak przetwarzać? 

1. Przetwarzaj z góry na dół, sprawnie podejmując szybkie decy-

zje. Zacznij od pierwszej, leżącej na wierzchu rzeczy i zdecyduj, 

co z nią zrobić. Nie pomijaj jej, nie odkładaj z powrotem i nie 

odwlekaj decyzji. 

2. Wyrzuć. Jeśli czegoś nie potrzebujesz, wyrzuć to. Niech kasowa-

nie i umieszczanie w koszu na śmieci będzie twoim pierwszym 

wyborem. 

3. Przekaż. Czy jesteś właściwą osobą do załatwienia tej sprawy? 

Jeśli nie, przekaż ją komuś innemu. 

4. Zrób. Jeśli zajmie ci to mniej niż dwie minuty, po prostu zrób to, 

nie bawiąc się w żadne listy rzeczy do zrobienia. 

5. Wyślij w przyszłość. Jeśli zajmie ci to więcej niż dwie minuty, 

wpisz zadanie na listę rzeczy do zrobienia. 

6. Umieść w archiwum. Jeśli informacja może przydać się w przy-

szłości, niezwłocznie umieść ją w swoim archiwum. Nie odkładaj 

na stertę „do umieszczenia w archiwum”, ponieważ jest to tylko 

odwlekanie decyzji. Nie pozwól na wypiętrzanie się nowej 

sterty! Wybierz jedną z dwóch możliwości: kosz lub archiwum. 
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7. Nigdy nie odkładaj do skrzynki spraw przychodzących żadnej 

rzeczy, którą z niej wziąłeś. Wyrzuć ją lub umieść w archiwum. 

Posuwaj się metodycznie z góry na dół, aż do dna. Jeśli w twojej 

skrzynce są setki zaległości, dobrym pomysłem jest umieszcze-

nie ich w teczce „Do przejrzenia” i zarezerwowanie w najbliż-

szym czasie kilku godzin na zrobienie z tym porządku. Pozwoli ci 

to rozpocząć działanie bez nieogarniętego obciążenia. 

8. Systematycznie powtarzaj tę procedurę w celu utrzymywania 

skrzynek spraw przychodzących w czystości. Jeśli ograniczyłeś 

liczbę wykorzystywanych skrzynek, nie powinno to być trudne. 

Ciesz się za każdym razem, gdy zobaczysz nieskażone papierem 

dno skrzynki. To wspaniałe uczucie. Nie zaglądaj do skrzynek na 

okrągło. Wyznacz czasy przetwarzania ich zawartości. I oczywi-

ście wyłącz dźwiękowe powiadamianie o nadejściu nowego listu 

w oprogramowaniu obsługującym pocztę elektroniczną. 
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Lekcja 07. Nawyk 3: Planowanie 

Masz więc spisaną listę rzeczy do zrobienia i zaczyna się nowy, 

piękny dzień twojego życia. Czego zamierzasz dzisiaj dokonać? 

Wybory, co chciałbyś zdziałać w każdym tygodniu, dniu i w każdej 

chwili, składają się na proponowany przez metodę ZTD proces de-

cyzyjny. Ma on sztywniejszą strukturę niż oparty na intuicji model 

proponowany przez GTD. 

Być może zastanawiasz się, po co nadawać swojemu życiu usta-

loną strukturę i planować każdy dzień i tydzień? Otóż po to, żeby 

uodpornić się na wiejące z różnych stron wiatry i zacząć decydo-

wać, co naprawdę jest ważne i co chcesz osiągnąć, zamiast sku-

piać się na reagowaniu na każdy bodziec. Bierz każdy nowy dzień 

w swoje ręce i nie pozwól, żeby rządziły nim żądania, pragnienia i 

priorytety innych ludzi. 

Oczywiście każdy lubi nieco inny styl pracy, więc jeżeli sztywniej-

sza struktura planowania ci nie odpowiada, możesz przyjąć swo-

bodniejsze podejście, którym charakteryzuje się metoda GTD. 

A oto planowanie według ZTD: 

Co tydzień spisz Kamienie Milowe, które chcesz osiągnąć przez 

najbliższe siedem dni i wyznacz dla nich odpowiedni czas. Co-

dziennie sporządź listę od jednego do trzech Najważniejszych Za-

dań (są to przede wszystkim Kamienie Milowe wyznaczone na 
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dany dzień) i zrób wszystko, co w twojej mocy, żeby je zrealizo-

wać. Zabierz się za nie rano, żeby zwiększyć szansę osiągnięcia 

sukcesu i jak najwcześniej mieć je już za sobą. 

Planowanie jest jednym z najprostszych nawyków wchodzących w 

skład ZTD, ale jednocześnie jednym z najważniejszych. Dlaczego? 

Ponieważ pozwala nadawać właściwy kierunek twoim dniom i ty-

godniom. Dzięki temu będziesz zajmował się tym, co ważne, a nie 

wszystkim, co masz do zrobienia. 

Nie oznacza to oczywiście, że w ciągu dnia zrobisz tylko trzy rze-

czy. Na inne sprawy też będziesz miał czas, ale najistotniejsze jest 

to, że wyznaczysz te obszary, które są dla ciebie najważniejsze, i te 

cele, z których osiągnięcia będziesz czuł się dumny. Chodzi o to, 

żeby jak najmniej było takich dni, kiedy harujesz od świtu do 

zmierzchu, a gdy spoglądasz na rezultat tej harówki, okazuje się, 

że tak naprawdę nie dokonałeś niczego godnego zapamiętania. 

Oto kilka wskazówek dotyczących nawyku planowania: 

1. Kamienie milowe. Na początku tygodnia, w niedzielę lub ponie-

działek usiądź i przyjrzyj się swojej liście rzeczy do zrobienia. Co 

chciałbyś osiągnąć w tym tygodniu? To właśnie są twoje Kamie-

nie Milowe (termin ten zaczerpnięty jest z książki „7 nawyków 

skutecznego działania” Stephena Coveya). Umieść je jako pierw-

sze w swoim harmonogramie działania, a szczeliny między nimi 

zapełnij kamykami i żwirem mniej ważnych spraw. Jeśli zastosu-

jesz odwrotną kolejność, kamyki i żwir wypełnią cały twój dzień, 

nie pozostawiając miejsca na to, co istotne. Na początku staraj 
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się ograniczać liczbę Kamieni Milowych do od czterech do sze-

ściu tygodniowo. Gdy już nabierzesz zaufania do swoich możli-

wości, będziesz mógł stopniowo zwiększać tę liczbę. Niech gros 

Kamieni Milowych będzie związanych z twoimi celami rocz-

nymi. 

2. Plan tygodnia. Po wybraniu Kamieni Milowych wpisz je do swo-

jego tygodniowego planu działania. Na każdy dzień zaplanuj re-

alizację jednego lub dwóch Kamieni Milowych. Na tym etapie 

nie bądź hurraoptymistą. Zarezerwuj od jednej do dwóch go-

dzin dla każdego z nich tak wcześnie, jak to możliwe. Po przy-

dzieleniu czasu na ich realizację możesz przystąpić do planowa-

nia pozostałych zamierzeń. 

3. Najważniejsze Zadania. Codziennie rano wyznacz Najważniej-

sze Zadania na dany dzień. Prawdopodobnie będą to przede 

wszystkimi zaplanowane wcześniej Kamienie Milowe, ale nowe 

okoliczności mogą wpłynąć na zmianę podjętych już decyzji. 

Określ trzy Najważniejsze Zadania, włączając w to Kamienie 

Milowe i inne kluczowe przedsięwzięcia. Zarezerwuj dla nich jak 

najwcześniej czas, żeby w ich realizacji nie przeszkodziły sprawy 

bieżące, które będą pojawiały w ciągu dnia. 

4. Zrób to. To najważniejszy etap: zrób to, co sobie zaplanowałeś. 

Jeszcze przed uruchomieniem oprogramowania poczty elektro-

nicznej załatw pierwsze Najważniejsze Zadanie. Usuń z pola wi-

dzenia wszystko, co mogłoby cię rozproszyć, skup się na tej jed-

nej, najważniejszej w tym momencie czynności i doprowadź ją 
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do końca. Gdy ci się to uda, przyznaj sobie nagrodę. Pamiętaj 

jednak, że w poczekalni niecierpliwią się następne Najważniej-

sze Zadania, więc niebawem trzeba będzie się za nie wziąć. 

5. Spojrzyj za siebie i uśmiechnij się. Po zrealizowaniu wszystkich 

zaplanowanych Najważniejszych Zadań poczujesz wielką ulgę i 

radość. Popatrz jeszcze raz na swoje dokonania i poklep się po 

plecach albo nawet przyznaj sobie nagrodę dnia. 
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Lekcja 08. Nawyk 4: Działanie 

Nawyk działania nadaje sens zarówno nazwie, jak i całej metodzie 

ZTD (Zen To Done). Zadziwiające jest, jak wiele systemów zwięk-

szania osobistej efektywności pomija ten kluczowy element ca-

łego procesu. Jeśli nie realizujesz zadań, które umieściłeś na swo-

jej liście rzeczy do zrobienia, to znaczy, że jedynie kręcisz się wo-

kół swojego ogona. 

Działanie jest ważniejsze od wszelkich metod, systemów, narzę-

dzi, planów i list rzeczy do zrobienia. 

Esencję ZTD stanowi skupianie się na sumiennym załatwianiu ko-

lejnych spraw – jedna po drugiej, bez niepotrzebnego rozprasza-

nia się. Nie rób wielu rzeczy naraz i nie pozwól sobie przerywać. 

Zbyt często w ciągu dnia sprawdzamy pocztę elektroniczną, odbie-

ramy telefony, gwarzymy z ludźmi pojawiającymi się znienacka, 

„tylko na chwilkę” przy naszym biurku – ze szkodą dla zadań, któ-

rymi naprawdę powinniśmy się zajmować. 

I co z tego wynika? Wiele spraw zaczętych, żadna nieskończona. 

Jednozadaniowość i pełne skupienie są podstawą skutecznego 

działania. Poniżej znajduje się szereg wskazówek, jak uzyskiwać 

właściwe skupienie i realizować swoje zamierzenia: 

1. Wybierz Kamień Milowy. Po pierwsze wybierz zadanie (najle-

piej, jeśli będzie to jedno z Najważniejszych Zadań) i zobowiąż 
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się wewnętrznie do jego realizacji – albo aż je zakończysz, albo 

przez określony czas (na przykład trzydzieści minut). 

2. Stwórz strefę skupienia. Zanim weźmiesz się do pracy, usuń 

wszystkie źródła bodźców, które mogłyby cię rozpraszać. Po-

sprzątaj na biurku, wyłącz pocztę elektroniczną, telefon komór-

kowy i internet (a jeśli to niemożliwe, przynajmniej zamknij nie-

potrzebne zakładki w przeglądarce). Postaraj się całkowicie od-

separować od świata zewnętrznego. 

3. Zastosuj czasoskupiacz. Ustaw minutnik lub skup się na zadaniu 

tak długo, jak to możliwe. W tym czasie nie pozwól oderwać się 

od tego, co robisz. 

4. Sprawnie obsługuj przerwania. Jeśli ktoś lub coś ci przerwie, za-

notuj szczegóły żądania w notatniku, a dostarczone papiery 

wrzuć do skrzynki spraw przychodzących i niezwłocznie powróć 

do realizacji swojego zadania. Nie próbuj robić więcej niż jednej 

rzeczy naraz. 

5. Nie daj się skusić. Jeśli korci cię, żeby sprawdzić pocztę elektro-

niczną lub zająć się czymś innym, powstrzymaj się. Weź głęboki 

oddech i ponownie skup się na swoim zadaniu. 

6. Stosuj procedurę obsługi przerwań krytycznych. Zdarzają się 

takie przerwania, których obsługi nie można odsunąć na póź-

niej. W takim przypadku zaznacz miejsce, w którym przerwałeś 

pracę (zanotuj niezbędne informacje), zbierz wszystkie papiery 

do jednej teczki i odłóż na bok. Dzięki temu po obsłużeniu prze-

rwania po prostu otworzysz tę teczkę, rozłożysz papiery i bez 
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zbędnej zwłoki będziesz mógł kontynuować realizację swojego 

zadania. 

7. Stosuj przerwy. Co jakiś czas weź kilka głębokich oddechów, po-

przeciągaj się, popatrz na zieleń za oknem lub nawet wyjdź na 

zewnątrz i pooddychaj świeżym powietrzem. Nie daj się zwario-

wać. 

8. Ufff. Gdy skończysz, złóż sobie gratulacje. W nagrodę przejrzyj 

pocztę elektroniczną albo ulubione blogi, ale nie dłużej niż przez 

dziesięć minut, żebyś nie stracił zapału do realizacji kolejnego 

zadania. Bardzo łatwo jest zapomnieć się i przetracić wiele go-

dzin surfując bez celu po bezkresnym internecie. 

Usprawnianie etapu działania. 

Jeśli mimo stosowania wyżej wymienionych reguł odczuwasz 

wciąż niechęć do zabrania się za zadania spisane na liście rzeczy 

do zrobienia, spróbuj skorzystać z następujących wskazówek: 

 Tylko pięć minut. Zapowiedz sobie, że poświęcisz pracy tylko 

następne pięć minut. Będzie ci łatwiej, ponieważ pięć minut nie 

brzmi tak zniechęcająco jak dwie godziny. 

 Po prostu zacznij. Gdy już przystąpisz do pracy, dużo łatwiej bę-

dzie ci ją kontynuować. Powiedz sobie zatem, że musisz tylko 

zacząć. Tak jak przy bieganiu – zamiast martwić się, że masz 

przebiec pięć lub dziesięć kilometrów, powiedz sobie, że musisz 

tylko włożyć buty i wyjść na bieżnię. A potem już samo poleci. 

Rób tak w przypadku każdego zadania. Na przykład uruchom 
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edytor tekstu i napisz kilka pierwszych zdań. Następne same za-

czną przychodzić ci do głowy. 

 Nagradzaj się. Nie przeglądaj poczty elektronicznej (nie wyko-

nuj dowolnej innej czynnością sprawiającej ci codzienną przy-

jemność), zanim rzetelnie nie popracujesz przez dziesięć, pięt-

naście lub dwadzieścia minut (wybierz czas nieprzerwanej 

pracy, który ci odpowiada, i odmierz go za pomocą minutnika). 

Czas przerwy (na przykład pięć minut) też skrupulatnie odmie-

rzaj minutnikiem. Powtarzaj takie cykle praca-nagroda-praca-

nagroda, aż zrealizujesz swój plan zadaniowy. 

 Ekscytuj się. Ta wskazówka pomaga w każdej sytuacji. Jeśli coś 

cię ekscytuje, zabierasz się do pracy z ochotą. Ale jak wywołać 

w sobie taki stan? Spróbuj znaleźć coś ekscytującego związa-

nego z realizacją danego zadania. Może zwiększy twoje przy-

chody? Albo przyczyni się do zwiększenia liczby klientów, stwo-

rzenia nowych możliwości lub zdobycia uznania? Jeśli nie mo-

żesz znaleźć tego typu argumentów, zastanów się, czy sprawa 

ta jest rzeczywiście dla ciebie taka ważna, a jeżeli nie, to jak mo-

żesz uniknąć zajmowania się nią. Nierzadko wyeliminowanie za-

dania (albo jego delegowanie lub opóźnienie) stanowi najlepsze 

rozwiązanie. 

 Skupiaj się na pozytywach. Czasami widzisz tylko trudy działa-

nia i przeszkody na drodze prowadzącej do sukcesu. Lepiej spoj-

rzyj na stojące przed tobą zadanie z pozytywnej strony. Potrak-

tuj je jako wyzwanie, okazję do nauczenia się czegoś nowego, 
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opanowania nowych umiejętności, zarobienia pieniędzy, pozna-

nia nowych ludzi, zdobycia powszechnego uznania lub rozwoju 

swojej kariery. Patrząc na zyski, a nie na koszty zmniejszysz 

swoje obawy i niechęć do działania. 

 Zobowiąż się. Jeśli brak motywacji jest twoim głównym proble-

mem, zobowiąż się do dokonania określonego postępu w danej 

dziedzinie dziś lub codziennie w ciągu najbliższego tygodnia. Po-

wiedz o tym swoim przyjaciołom oraz opublikuj odpowiedni 

wpis w internecie. Następnie informuj wszystkich o swoich po-

stępach. 
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Lekcja 09. Nawyk 5: Prosty i godny zaufania system 

Jednym z kluczowych elementów każdego systemu zarządzania 

czasem jest lista rzeczy do zrobienia, służąca do przechowywania 

wszystkich zadań, których nie możesz od razu zrealizować. Dzięki 

niej masz ogólny pogląd, ile przedsięwzięć jest jeszcze przed tobą. 

Metoda Getting Things Done (GTD) Davida Allena proponuje 

umieszczanie spraw do załatwienia (a właściwie związanych z nimi 

Najbliższych Działań) na tak zwanych listach kontekstowych – na 

przykład w-pracy, w-domu, w-komputerze, w-telefonie, w-mieście, 

w-oczekiwaniu itp. Poszczególne konteksty reprezentują ograni-

czenia danego miejsca i sytuacji determinujące możliwość realiza-

cji poszczególnych zadań. W związku z tym listy kontekstowe za-

wierają tylko te czynności, które można wykonać w danych oko-

licznościach. Unika się w ten sposób konieczności przeglądania 

długiego spisu rzeczy, za które – z przyczyn obiektywnych – i tak 

nie można się zabrać. 

W metodzie ZTD główny nacisk kładzie się na zastosowanie pro-

stego systemu, który jest łatwy w użyciu i zapewnia bezpieczne 

przechowywanie informacji. Na system taki składają się trzy ele-

menty: 

1. Zestaw. Prosty system składa się ze skrzynek spraw przychodzą-

cych, kalendarza, list i archiwum. 
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2. Narzędzia. Prosty system wykorzystuje proste narzędzia nie wy-

magające dodatkowego wysiłku w zakresie ich obsługi. 

3. Stosowanie. Prosty system musi być używany codziennie do re-

alizacji zaplanowanych przedsięwzięć. 

Zestaw. 

W metodzie ZTD zaleca się wykorzystywanie najprostszego ze-

stawu list, który pozwala sprawnie zarządzać realizacją własnych 

zamierzeń. Chociaż idea list kontekstowych jest użyteczna, ich 

utrzymywanie często okazuje się uciążliwe. Należy zatem zmini-

malizować ich liczbę – na przykład do następującego zestawu: 

 w-pracy: wszystkie sprawy związane z pracą; 

 osobiste: wszystkie sprawy prywatne; 

 w-mieście: zakupy i sprawy do załatwienia w urzędach; 

 w-telefonie: sprawy do załatwienia przez telefon, z dowolnego 

miejsca; 

 w-oczekiwaniu: monitorowanie spraw przekazanych do zała-

twienia komuś innemu. 

Dodatkowa lista może-kiedyś stanowi dobry sposób katalogowa-

nia rzeczy, za które nie chcesz lub nie możesz zabrać się teraz, ale 

do których chciałbyś wrócić za jakiś czas. 

Niezależnie od tego, jakie listy zdefiniujesz, pamiętaj, że nie za-

wierają one rzeczy, które musisz dziś zrobić już dziś. Listy w-pracy 

i osobiste są głównymi spisami przedsięwzięć i na ich podstawie 
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definiujesz w procesie planowania Kamienie Milowe na najbliższy 

tydzień i Najważniejsze Zadania na dany dzień. Natomiast listy 

w-mieście, w-telefonie i w-oczekiwaniu powinieneś przeglądać 

zgodnie z potrzebami w ramach bieżącego działania. Dodatkowo, 

jeśli ci to pomoże, utrzymuj listę wszystkich swoich bieżących pro-

jektów. 

Pozostałymi elementami systemu są skrzynki spraw przychodzą-

cych, kalendarz i łatwe w użyciu archiwum. 

Narzędzia. 

Z reguły oprogramowanie implementujące metodę GTD (Nirvana, 

Nozbe, OmniFocus, Outlook, Todoist) jest zbyt rozbudowane, jak 

na potrzeby ZTD, gdzie wystarczy przechowywanie kilku prostych 

list. 

Wiele osób zapętla się w procesie testowania różnych narzędzi, 

tworzenia skomplikowanych systemów i przebudowywania ich co 

dwa tygodnie lub nawet częściej. Tracą z oczu cel, jakim jest sku-

teczne załatwianie spraw. ZTD nakazuje wdrożenie najprostszych 

narzędzi i ich bezwiedne używanie. ZTD to metoda realizacji za-

mierzeń, a nie testowania oprogramowania. 

Na zakończenie tego kursu zostanie przedstawione uniwersalne, 

zintegrowane narzędzie, dzięki któremu łatwo i bezboleśnie „zain-

stalujesz” metodę ZTD w swoim życiu. 
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Następna lekcja zawiera szersze omówienie tematu archiwum, 

które jest czwartym, ważnym narzędziem systemu ZTD. Do prze-

chowywania dokumentów najlepiej nadaje się szuflada, w której 

w porządku alfabetycznym umieszczane są proste, papierowe 

teczki dotyczące poszczególnych spraw (projektów, klientów, te-

matów itp.). Pliki w komputerze należy przechowywać w podob-

nej, sortowanej alfabetycznie, jednopoziomowej strukturze kata-

logów lub wrzucać wszystko do jednego worka i polegać na coraz 

doskonalszych mechanizmach wyszukiwania informacji. 

Stosowanie. 

Codzienne zaglądanie do systemu i jego ciągłe uaktualnianie to 

klucz do powodzenia ZTD. Najlepiej zawrzeć te czynności w swoim 

planie dnia – na przykład uczynić przeglądanie list częścią proce-

dury porannej i wieczornej, a do pozostałych list sięgać w miarę 

potrzeb. Przyswojenie tego nawyku nie jest zbyt trudne, o ile sku-

pisz się na nim przez trzydzieści dni. Warto to zrobić, bo dzięki 

prostemu i godnemu zaufania systemowi twoje życie stanie się 

bardziej zorganizowane i produktywne. 
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Lekcja 10. Nawyk 6: Porządkowanie 

Jedna z najstarszych prawd dotyczących porządkowania brzmi: 

„każda rzecz powinna mieć swoje miejsce, każda rzecz powinna 

być na swoim miejscu”. 

Dlaczego ta prawda jest taka popularna? Ponieważ działa. Jak za-

tem wyrobić związany z nią nawyk i przestać wreszcie gubić różne 

rzeczy? 

Czy na twoim biurku leżą w tej chwili jakieś przypadkowe papiery? 

Czy codziennie szukasz kluczyków do samochodu? Czy tracisz 

czas, bezskutecznie starając się znaleźć potrzebne ci rzeczy? 

Sięgnij po najprostsze lekarstwo – jesteś w stanie uporządkować 

całe swoje życie za pomocą jednej zasady: „kładź każdą rzecz na 

wyznaczonym dla niej miejscu”. 

A oto wskazówki, jak wdrożyć ten nawyk: 

 Miej system. Umieszczaj wszystkie otrzymywane dokumenty w 

skrzynce spraw przychodzących (zarówno w pracy, jak i w 

domu). Następnie przetwarzaj je: podejmuj związane z nimi 

działania, umieszczaj na liście rzeczy do zrobienia i w teczce 

spraw bieżących, chowaj do archiwum, przekazuj innym oso-

bom lub wyrzucaj. Przy takim podejściu nigdy nie pojawia się 

dylemat „co dalej?”. Dysponujesz ograniczoną, dobrze zdefinio-

waną liczbą możliwości. 



ZTD: Zen To Done  BiznesBezStresu.pl 

52 

 Określ miejsca. Jeśli masz ochotę odłożyć coś na blat, stół, 

biurko, kanapę lub łóżko zastanów się, czy naprawdę ta rzecz 

powinna tam się znaleźć. Gdzie jest jej miejsce? Jeśli nie zostało 

ono określone, znajdź je. Wyznacz miejsce dla tej rzeczy lub dla 

tej kategorii rzeczy. Kluczyki do samochodu? Kładź je zawsze w 

tym samym miejscu. Brudne ubrania? Nie powinny przecież le-

żeć na twoim łóżku. Kajdanki? Umieść je w pudełku z napisem 

„Podatki”. 

 Proste archiwum. Dokumenty, które mogą ci się przydać w 

przyszłości, przechowuj w systematyczny sposób, a nie w wielu 

stertach piętrzących się w różnych zakamarkach biura lub 

mieszkania. Stwórz prosty, uporządkowany alfabetycznie sys-

tem teczek. Pamiętaj, żeby zawsze mieć pod ręką zapas no-

wych, pustych teczek. Nie miej oporów przed ich wypełnianiem 

i dodawaniem do archiwum. Nigdy nie zakładaj teczki „Inne”, 

ponieważ już po chwili będzie się w niej gromadziło wszystko i… 

nici z porządku. 

 Niezwłocznie odkładaj na miejsce. Nie zwlekaj z odkładaniem 

rzeczy na wyznaczone im miejsce. Każdy brak dyscypliny w tym 

zakresie owocuje natychmiastowym wypiętrzeniem się stert 

rzeczy położonych gdzieś z boku „tylko na chwileczkę”. „Tylko 

na chwileczkę” jest głównym oskarżonym w procesie o zanie-

czyszczanie twojego biura, domu i życia. Nie czekaj! Odłóż to na 

miejsce! 
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 Wyrób ten nawyk. Odkładanie rzeczy na miejsce nie jest nawy-

kiem, który można przyswoić w jeden dzień. Czasami będziesz 

się zapominał lub przegrasz potyczkę z lenistwem. Musisz sku-

pić się na tym nawyku przez trzydzieści dni. Podejmij wyzwanie i 

skoncentruj się, dopóki nie zaczniesz działać automatycznie. 

 Uważaj na momenty przejściowe. Moment przejściowy to czas 

pomiędzy zakończeniem realizacji jednego zadania a rozpoczę-

ciem drugiego. Wtedy powinieneś odłożyć na miejsce wszystkie 

rzeczy związane z kończonym zadaniem i uporządkować miejsce 

pracy, ale twoją głowę bardziej zajmują już myśli o kolejnym 

przedsięwzięciu. Podczas wyrabiania nawyku porządkowania 

zwróć szczególną uwagę na momenty przejściowe. Świadomość 

związanego z nimi niebezpieczeństwa powinna ułatwić ci pa-

miętanie o konieczności odkładania rzeczy na ich miejsce. 

 Chroń powierzchnie poziome. Nigdy nie odkładaj niczego na 

blat, stół, biurko, łóżko, szafkę, stolik lub podłogę. Jeśli się na 

tym złapiesz, natychmiast znajdź prawdziwe miejsce dla trzyma-

nej w ręku rzeczy. Przyjrzyj się w tej chwili powierzchniom po-

ziomym, znajdującym się w zasięgu twojego wzroku. Z rzeczy, 

które na nich leżą, a nie powinny, wyrzuć te niepotrzebne, a po-

zostałe odłóż na miejsce. Uff! Czy teraz nie wygląda to lepiej? 

Kto by przypuszczał, że masz takie ładne biurko! 

 Opisuj. Opisywanie i etykietowanie rzeczy jest jedną z najważ-

niejszych technik podczas porządkowania. Miej pod ręką pisak i 
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ładne etykiety. Opisuj pojemniki i pudełka, żeby bez zaglądania 

wiedzieć, co powinno się w nich znajdować. 

 Oceniaj. Co pewien czas przyjrzyj się swojemu systemowi i 

oceń, czy nadal odpowiada twoim potrzebom. Czasami nie ma 

sensu trzymać czegoś w jednym pokoju, jeśli korzystasz z tej 

rzeczy w innym. Czasami dobrze jest mieć kilka par nożyczek – 

każdą w pobliżu miejsca, gdzie bywa potrzebna. Czasami warto 

przewietrzyć zawartość którejś szuflady lub szafki. Okresowe 

przeglądanie systemu pozwala utrzymać go w należytym stanie. 

Jeśli jeszcze kiedykolwiek coś ci się zawieruszy, ponownie przejrzyj 

powyższe rady i popracuj nad ich wdrożeniem. Zaoszczędzisz dużo 

czasu i pieniędzy, nie gubiąc swoich rzeczy, więc jest się o co bić. 
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Lekcja 11. Nawyk 7: Przeglądanie 

Powiedzmy to otwarcie: nawet najlepsi z nas po pewnym czasie 

tracą z oczu niektóre sprawy oraz cele, które przed sobą postawili. 

Nawet doskonale skonstruowany system zaczyna się stopniowo 

rozsychać. Wypełnione pracą tygodnie i bogactwo innych zajęć 

powodują powolne pogrążanie się całości w chaosie. 

Lekarstwem przeciwdziałającym tym procesom rozkładu jest Prze-

gląd Tygodniowy. Daje szansę powiązania ze sobą elementów na-

dających kształt twojemu życiu i skorygowania kursu na wybrane 

przez ciebie punkty docelowe. 

Lekcja ta poświęcona jest Prostemu Przeglądowi Tygodniowemu, 

czyli metodzie zapewniającej maksimum efektów w jak najkrót-

szym czasie. 

Osią Prostego Przeglądu Tygodniowego jest cotygodniowy prze-

gląd celów. Polega on na ocenie, w jakim stopniu działania pod-

jęte w podsumowywanym tygodniu przybliżyły cię do realizacji za-

łożonego celu rocznego i określeniu związanych z nim nowych za-

dań na następnych siedem dni. 

A oto przepis na skuteczny Przegląd Tygodniowy w pięciu pro-

stych krokach: 
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1. Przejrzyj swój jedyny cel długoterminowy oraz cel krótkoter-

minowy. Przejrzyj swoje cele życiowe (jeśli jeszcze ich nie spisa-

łeś, zrób to teraz) i wybierz spośród nich jeden, który chcesz 

osiągnąć w tym roku. Tylko jeden dlatego, żebyś mógł skupić się 

na nim całkowicie. W przeciwnym przypadku twoja uwaga ule-

gnie rozproszeniu i zmniejszysz swoje szanse na sukces. Następ-

nie określ jeden cel krótkoterminowy do zrealizowania w naj-

bliższym tygodniu. Powinien on stanowić krok na drodze do 

celu długoterminowego. Gdy tego dokonasz, każdy kolejny 

Przegląd Tygodniowy będzie polegał na ocenie postępów w 

osiąganiu celu długoterminowego i podtrzymywaniu koncentra-

cji na tym zadaniu. Cotygodniowa kontrola kierunku działań po-

zwali ci zachować odpowiednie skupienie uwagi i energii tam, 

gdzie w największym stopniu przyczyniają się one do realizacji 

zaplanowanego przedsięwzięcia. (10-15 minut za pierwszym ra-

zem, 5 minut za każdym następnym razem) 

2. Przejrzyj swoje notatki. Jeśli wdrożyłeś już pierwszy nawyk ZTD 

„gromadzenie”, to dysponujesz sporą liczbą sporządzanych na 

bieżąco notatek. Wiele z nich dotyczy spraw, które już załatwi-

łeś, ale przejrzyj je, żeby namierzyć to, co jeszcze czeka na 

swoją kolej, oraz przenieść do archiwum informacje warte za-

chowania – na przykład numery telefonów. Sprawnie przejrzyj 

notatki i uzupełnij swoje listy rzeczy do zrobienia. (5-10 minut) 

3. Przejrzyj swój kalendarz. Przejrzyj zapiski z kończącego się wła-

śnie tygodnia i sprawdź, czy nie należy czegoś przenieść na ko-

lejny tydzień i czy z niektórych notatek nie wynikają nowe 
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sprawy do załatwienia. Spojrzyj też na stronę dotyczącą zaczy-

nającego się właśnie tygodnia, żeby zorientować się, co cię 

czeka w najbliższych dniach. (5 minut) 

4. Przejrzyj swoje listy. Niezależnie od tego, czy prowadzisz jedną 

listę rzeczy do zrobienia, czy wiele list kontekstowych, przejrzyj i 

uaktualnij ich zawartość. Wykreśl sprawy, które zostały już zała-

twione lub straciły swoją aktualność. Przejrzyj też swoje listy 

projektów, może-kiedyś i w-oczekiwaniu, jeśli ich używasz. 

(10 minut) 

5. Ustal cel krótkoterminowy i zaplanuj Kamienie Milowe. Jeśli 

zrealizowałeś swój cel krótkoterminowy zaplanowany na po-

przedni tydzień, wyznacz nowy cel na najbliższe siedem dni. Je-

śli nie, skoryguj kurs i wyznacz mini-zadania umożliwiające jego 

osiągnięcie. Wypisz te mini-zadania oraz inne ważne zadania na 

następny tydzień i rozplanuj ich realizację w kalendarzu (najle-

piej na godziny poranne). Dla każdego dnia tygodnia zdefiniuj 

jedno lub dwa takie zadania o najwyższym priorytecie. (5-10 mi-

nut) 

Całkowity czas przeglądu: 30-50 minut, o ile skupisz się na tym, 

co robisz. 

Nie pozwól sobie przerwać Przeglądu Tygodniowego, skoncentruj 

się i realizuj sprawnie kolejne kroki procedury. Usuń wszystkie 

źródła bodźców, które mogłyby cię rozpraszać, wyłącz pocztę 

elektroniczną, telefon komórkowy i internet, o ile nie korzystasz z 
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sieciowego oprogramowania obsługującego twoje listy i kalen-

darz. 

Zaproponowana procedura Przeglądu Tygodniowego nie tylko 

pozwoli ci utrzymać system w należytym porządku, ale także za-

pewni zachowanie koncentracji na wyznaczonych celach. 

Pamiętaj: w każdej chwili skupiaj się tylko na jednym celu, po-

nieważ w ten sposób zwiększasz swoją szansę na sukces. Jeśli 

chcesz, wydrukuj ten cel i powieś go na ścianie. Wysyłaj sobie 

przypomnienia za pomocą poczty elektronicznej. Powiedz o 

swoim celu wszystkim znajomym. A co najważniejsze, zachowaj 

laserowe skupienie uwagi. Wówczas na pewno zrealizujesz swoje 

zamierzenie. 
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Lekcja 12. Nawyk 8: Upraszczanie 

Zapewne masz długą listę rzeczy do zrobienia – być może podzie-

loną na szereg list kontekstowych (w-pracy, osobiste, w-mieście, 

w-telefonie itp.). Liczba pozycji na tych listach jest przytłaczająca. 

Co gorsze, każdego dnia mimo twoich wysiłków spraw do zała-

twienia przybywa, a przecież powinno być ich coraz mniej. 

Uprość swoje listy do absolutnego, niezbędnego minimum, a nie 

będzie ci potrzebny skomplikowany system planowania. 

Długie listy rzeczy do zrobienia są podstawowym problemem 

większości systemów zwiększania osobistej efektywności. Zada-

niom umieszczanym na tych listach nie przydziela się priorytetów i 

trafia tam wszystko, bez żadnej wstępnej selekcji. Kończy się to 

ekstremalnym przepracowaniem i próbami załatwienia każdej 

sprawy, która została zapisana. 

Niniejsza lekcja omawia sposoby redukowania celów i zadań do 

tego, co jest naprawdę niezbędne. 

Załóżmy, że sporządziłeś już swoje listy zgodnie z założeniami me-

tody Getting Things Done (GTD) Davida Allena. Co prawda są one 

długie, ale dzięki ZTD nie musisz już ich bez przerwy oglądać. Al-

ternatywę stanowi upraszczanie prowadzące do skupienia się na 

tym, co jest naprawdę ważne. 
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Zastosowanie ZTD redukuje listę rzeczy do zrobienia do trzech 

najistotniejszych w danym dniu Najważniejszych Zadań. Oprócz 

tego jest też lista kilku mniejszych przedsięwzięć, które można za-

łatwić hurtem w ciągu trzydziestu minut, tak żeby resztę dnia 

można było poświęcić na ważniejsze sprawy. Kalendarz jest miej-

scem zapisywania informacji o spotkaniach, ale na tym kończy się 

jego rola. Przestaje być narzędziem do zarządzania czasem. Pod-

sumowując, celem upraszczania jest redukcja własnych zobowią-

zań do trzech Najważniejszych Zadań dziennie. 

Jak to zrobić? Oto kluczowe kroki: 

 Eliminuj, eliminuj. Poświęć kilka minut na przejrzenie swoich 

list zadań i projektów. Zastanów się, jak możesz je uprościć. 

Niech stanie się to twoim wyzwaniem. Czy potrafisz skrócić je o 

połowę? Jeśli zawierają 50 pozycji, wytnij 25 z nich. Po paru 

dniach znów spróbuj usunąć kilka kolejnych pozycji. Na czym 

polega usuwanie zadań? Część z nich zapewne sama straciła 

swoją aktualność. Skreśl je. Niektóre możesz usunąć, przekazu-

jąc je innej osobie. 

 Wiedz, co jest niezbędne. Jak to wyłowisz z morza innych 

spraw? Określając swój cel roczny oraz cele dodatkowe. ZTD za-

leca dążenie do jednego głównego celu, ale czasem konieczne 

jest zdefiniowanie jednego lub dwóch celów dodatkowych. Pa-

miętaj jednak, żeby nie łapać zbyt wielu srok za ogon naraz. Wy-

brane przez ciebie cele powinny być naprawdę ważne i dobrze 
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zdefiniowane, a wtedy w gąszczu zadań łatwo rozpoznasz te, 

które służą realizacji twoich zamierzeń. 

 Uprość swoje zobowiązania. Ilu rzeczy się podjąłeś? Ile z nich 

leży poza sferą twoich obowiązków? Nikt nie jest w stanie zro-

bić wszystkiego. Musisz nauczyć się odmawiać i cenić swój czas. 

A nawet jeśli już powiedziałeś „tak”, zawsze jeszcze możesz 

zmienić tę decyzję. Po prostu bądź uczciwy wobec ludzi i po-

wiedz im, że w związku z innym ważnymi projektami, nie jesteś 

w stanie kontynuować udziału w tym przedsięwzięciu. Krok po 

kroku jesteś w stanie zredukować listę swoich zobowiązań do 

niewielkiej liczby. Pozostaw tylko te, które dają ci radość  lub 

wnoszą konkretną wartość do twojego życia. 

 Uprość zalewający cię strumień informacji. Zmniejsz liczbę sub-

skrypcji w twoim czytniku wiadomości i grono osób, które śle-

dzisz w mediach społecznościowych. Ogranicz odpowiadanie na 

pocztę elektroniczną. Ogranicz czytanie gazet codziennych i cza-

sopism oraz oglądanie telewizji (na rzecz starannie dobranych 

programów na DVD lub dostępnych w internecie). Bycie na bie-

żąco z najnowszymi wiadomościami coraz bardziej nas ogłupia 

zamiast wzbogacać. Ograniczanie ilości konsumowanych infor-

macji zmniejsza czas i energię niezbędne do ich trawienia i wy-

dalania. 

 Przeglądy Tygodniowe. Listy rzeczy do zrobienia mają zwyczaj 

rozrastać się w ciągu tygodnia. Podczas Przeglądu Tygodnio-
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wego poświęć kilka minut na ich czyszczenie i eliminację chwa-

stów. Nie musisz mieć olbrzymiej listy, żeby osiągać swoje cele. 

Po prostu zajmuj się tym, co ma znaczenie. 

 Kamienie Milowe. Podczas Przeglądu Tygodniowego określ 

najważniejsze sprawy, którymi chcesz się zająć w ciągu następ-

nych siedmiu dni. To są twoje Kamienie Milowe. Przypisz je po-

szczególnym dniom tygodnia jako pierwsze punkty twojego har-

monogramu pracy. W ten sposób przemienisz je w Najważniej-

sze Zadania na ten dzień. A potem zabierz się za nie jak naj-

wcześniej, unikając jak ognia przesuwania terminu ich realizacji 

na popołudnie lub – o zgrozo – na jutro. 

 Największa wartość. Wyobraź sobie dwóch dziennikarzy. Pierw-

szy jest bardzo zajęty - pisze tuzin artykułów tygodniowo. Choć 

poprawne i profesjonalnie napisane, są tylko rutynową, repor-

terską robotą. Drugi dziennikarz w tym samym czasie napisze 

tylko jeden tekst, ale będzie to artykuł na pierwszą stronę ga-

zety, artykuł, o którym będzie głośno, artykuł omawiany, cyto-

wany i szeroko komentowany, artykuł, który przyniesie mu 

sławę, prestiżową nagrodę, korzystne oferty pracy i propozycję 

opublikowania książki. Zgoda, to nieco naciągany przykład, 

który przedstawia dwa przeciwstawne bieguny spektrum, ale 

znakomicie ilustruje starą prawdę, że niektóre działania przyno-

szą długoterminowe korzyści, a inne czynią cię tylko zajętym 

człowiekiem, nie dając w perspektywie nadziei na odniesienie 

znaczącego sukcesu. Co przede wszystkim powinien zrobić 
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pierwszy z opisanych dziennikarzy? Wziąć tygodniowy urlop i 

solidnie się wyspać (co prawda straci w ten sposób kilka wier-

szówek, ale za to wyrwie swój umysł z zaklętego kręgu zapraco-

wania). Skoncentruj się na najważniejszych zadaniach – tych, 

które wyrabiają twoją markę, kładą solidne fundamenty pod 

twoją kondycję finansową oraz przynoszą trwałą satysfakcję i 

szczęście. To są twoje Kamienie Milowe. Wyeliminuj całą 

resztę. 

 Trzy Najważniejsze Zadania. Codziennie określ i zapisz na 

kartce trzy Najważniejsze Zadania. To wszystko. Kolejno zreali-

zuj i skreśl każde z nich. Jeśli trzeba, poświęć na nie całe przed-

południe, a nawet cały dzień. Najważniejsze Zadania to głów-

nie Kamienie Milowe zdefiniowane podczas Przeglądu Tygo-

dniowego oraz inne sprawy, które muszą koniecznie zostać 

tego dnia załatwione. 

 Komasuj małe zadania. W trakcie dnia pojawiają się sprawy, 

które wymagają reakcji, żeby nie nabrzmiały i nie sprawiły póź-

niej większego kłopotu. Zapisuj je na osobnej liście „małych 

spraw”. W większości przypadków nie musisz zajmować się nimi 

natychmiast. Po prostu je zapisz. Wyznacz dla nich czas (na 

przykład trzydzieści minut) po południu. Zawsze najpierw zaj-

muj się swoimi Najważniejszymi Zadaniami, a dopiero potem 

załatwiaj „małe sprawy”. Mogą to być rozmowy telefoniczne, li-

sty elektroniczne, pisma i inne prace papierkowe. Postaw na 

sprawność, żeby jak najszybciej się ich pozbyć. Być może kilka z 
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nich zostanie ci na jutro, ale przynajmniej zrealizowałeś swoje 

Najważniejsze Zadania. W ciągu dnia wyznacz nie więcej niż 

dwie pory zajmowania się pocztą elektroniczną. Komasacja za-

pobiega w tym przypadku rozpraszaniu się co kilka minut. 
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Lekcja 13. Nawyk 9: Ustalanie procedur (rytuałów) 

Stwórz swoje własne procedury, a właściwie ramowe plany po-

ranka, wieczoru, dnia i tygodnia, żeby wprowadzić porządek i spo-

kój do swojego świata. 

Standardowe procedury przyczyniają się do radykalnego uprosz-

czenia życia zarówno zawodowego, jak i osobistego. Stosując je, 

zapobiegasz chaosowi i komplikacjom, możesz zgrupować po-

dobne czynności w celu szybkiego ich wykonania i zyskujesz po-

czucie, że robisz to, co należy. 

Najważniejsze jest jednak to, że wreszcie stajesz się panem (lub 

panią) swojego dnia i nie musisz już być zdany (zdana) na łaskę 

prądów codzienności usiłujących ponieść cię w niewiadomym kie-

runku. Bez procedur trudno ci powiedzieć „nie” i ulegasz żąda-

niom każdej osoby, która chce uszczknąć trochę twojego czasu, 

oraz każdej stronie internetowej, która chce zawładnąć twoją 

uwagą. Tak nie powinno być. Przynajmniej nie wtedy, kiedy 

chcesz zrealizować swoje ważne zamierzenia. 

Uchwyć w ręce ster swojego życia. Ustal procedury i naucz się je 

stosować. 

Oto kilka wskazówek, jak to zrobić: 
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 Zadania zawodowe. Sporządź listę wszystkich powtarzalnych 

przedsięwzięć, które chciałbyś realizować w swoim życiu zawo-

dowym. Uwzględnij zarówno większe sprawy, takie jak Prze-

glądy Tygodniowe, jak i drobniejsze, takie jak robota papier-

kowa, sporządzanie raportów, codzienne opróżnianie skrzynki 

spraw przychodzących, poranne określanie Najważniejszych Za-

dań, przeglądanie celów, informowanie przełożonych o stanie 

prac, opróżnianie skrzynki odbiorczej systemu poczty elektro-

nicznej, przeprowadzanie rozmów telefonicznych, pisanie, pro-

jektowanie itp. 

 Zadania osobiste. Zrób podobną listę powtarzalnych przedsię-

wzięć w obszarze życia osobistego. Uwzględnij takie rzeczy, jak 

ćwiczenia fizyczne, joga, medytacje, prowadzenie dziennika, 

czytanie, przeglądanie internetowych subskrypcji oraz standar-

dowe obowiązki domowe: opłacanie rachunków, kontrola wy-

datków, pranie, sprzątanie, zakupy, opieka nad zwierzętami, 

sprawy związane z wychowywaniem dzieci, przygotowywanie 

dla nich posiłków, wizyty w banku, na poczcie, w urzędach itp. 

 Grupy zadań. Przejrzyj listy, które sporządziłeś w pierwszych 

dwóch krokach, i zastanów się, jak można pogrupować spisane 

przez ciebie zadania. W ten sposób w przyszłości zaoszczędzisz 

mnóstwo czasu i unikniesz rozpraszania się. Możesz na przykład 

połączyć zakupy z wizytą w banku, na poczcie i w sklepie z 

karmą dla zwierząt. Wyznacz jeden dzień w tygodniu, kiedy bę-

dziesz załatwiać te sprawy i nazwij go „dniem w mieście”. Niech 



ZTD: Zen To Done  BiznesBezStresu.pl 

67 

„dzień przy biurku w domu” służy do czytania i odpowiadania 

na otrzymaną pocztę, płacenia rachunków, kontroli wydatków, 

archiwizowania dokumentów, przygotowywania tygodniowego 

menu obiadowego oraz listy zakupów. W pracy możesz zdefi-

niować jednogodzinne sesje dla rozmów telefonicznych, obsługi 

poczty elektronicznej, roboty papierkowej itp. 

 Lista dzienna. Teraz przejrzyj swoje listy i wyłów z nich te czyn-

ności, które powinieneś robić codziennie – na przykład czytanie 

poczty elektronicznej, rozmowy telefoniczne, określanie Naj-

ważniejszych Zadań, prowadzenie dziennika, ćwiczenia fi-

zyczne, przeglądanie internetowych subskrypcji, przetwarzanie 

skrzynki spraw przychodzących itp. Opracuj swoją procedurę 

dnia (plan dnia). Nie chodzi tu jednak o precyzyjne, co do mi-

nuty, określenie czasu wykonania każdej z codziennych czynno-

ści. Najlepiej jest obmyśleć swoją procedurę początku dnia (za-

równo w domu, jak i po przyjściu do pracy) oraz procedurę 

końca dnia (przed wyjściem z pracy i przed położeniem się do 

łóżka). Środek dnia należy zarezerwować na realizację Najważ-

niejszych Zadań i innych spraw, które mogą pojawić się w mię-

dzyczasie. 

 Lista tygodniowa. Rzeczy, które robisz jeden, dwa lub więcej 

razy w tygodniu, ale nie codziennie, powinny stać się elemen-

tem procedury tygodnia (planu tygodnia) – na przykład Prze-

gląd Tygodniowy, pranie, przeglądanie celów (choć można to 
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zrobić w ramach Przeglądu Tygodniowego), sprzątanie, ćwicze-

nia fizyczne (jeśli na przykład ćwiczysz trzy razy w tygodniu), za-

kupy, sprawy finansowe, „dzień w mieście”, „dzień przy biurku 

w domu”, prace ogrodowe i garażowe itp. Rozplanuj te czynno-

ści równomiernie w tygodniu, ograniczając swoje dzienne obcią-

żenie do dwóch-trzech spraw. Jeśli wypada ich więcej, pomyśl o 

uproszczeniu swojego życia, ponieważ trudno ci będzie realizo-

wać tak napięty harmonogram. Zgrupuj niektóre czynności, albo 

całkowicie je wyeliminuj. 

 Wypróbuj procedury! Po opracowaniu dziennej i tygodniowej 

procedury działania, wypróbuj je w praktyce. Procedurę 

dzienną testuj przez co najmniej jeden tydzień. Po tym okresie 

wyciągnij wnioski i wprowadź odpowiednie poprawki. Proce-

durę tygodniową testuj przez co najmniej dwa tygodnie (chyba, 

że rzeczywiście nie działa i wymaga natychmiastowych korekt). 

Po tym okresie zmień to, co okazało się niewygodne lub niesku-

teczne. 

 Przestrzegaj procedur. Na tym polega cała sztuka! Łatwo jest 

opracować procedury, ale znaczniej trudniej się im podporząd-

kować. Kiedy już uznasz swoje procedury za wystarczająco do-

bre, zacznij je konsekwentnie stosować przez następne trzydzie-

ści dni. Po tym czasie wejdą ci w nawyk i doznasz wspaniałego 

uczucia spokoju oraz pełnej kontroli nad własnym życiem. Jak 

utrzymać taką dyscyplinę przez trzydzieści dni? Niech to będzie 
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twoje trzydziestodniowe wyzwanie i – jak zwykle w takich przy-

padkach – zaaplikuj sobie różnorodne środki mobilizujące: na-

grody, publiczne ogłoszenie podjęcia tego wyzwania oraz wy-

wieszenie w domu i w pracy swoich procedur. I nie próbuj w 

tym samym czasie kształtować żadnego innego nawyku. Jeśli 

przez trzydzieści dni zdołasz w pełni skoncentrować swoją 

uwagę i energię na tym zadaniu, to nawyk ten szybciej wejdzie 

ci w krew i stanie się stałym elementem twojego lepszego życia. 
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Lekcja 14. Nawyk 10: Znajdowanie swojej pasji 

Ze wszystkich nawyków ZTD ten jest niewątpliwie najtrudniejszy, 

ale jednocześnie najważniejszy. 

Gdybyś miał z tego kursu wynieść tylko jedną rzecz, powinien to 

być ten właśnie nawyk. Czy jest on kluczowy dla metody ZTD? Ab-

solutnie nie. I bez niego możesz zwiększyć swoją efektywność, 

stać się spokojniejszym i lepiej zorganizowanym człowiekiem. Ale 

znalezienie swojej pasji pozwoli ci być osobą szczęśliwszą i przez 

to jeszcze bardziej produktywną. 

Pomyśl: jeśli naprawdę chcesz czegoś dokonać, to pracujesz jak 

wariat, nie zważając na znużenie, upływający czas i przeszkody. 

Nie myślisz o odwlekaniu – ono pojawia się wtedy, gdy nie obcho-

dzi cię to, co robisz. 

Jeśli wzdragasz się przed pójściem do pracy albo ciągle brak ci mo-

tywacji, albo jesteś śmiertelnie znudzony wykonywanymi zada-

niami, powinieneś zacząć szukać nowego zajęcia. Brak zmiany nie 

tylko cię unieszczęśliwi, ale i zablokuje możliwości wykorzystania 

tkwiącego w tobie potencjału. 

Wyobraź sobie przez chwilę sytuację odwrotną: budzisz się rano, 

wyskakujesz podekscytowany z łóżka i z głową pełną nowych po-

mysłów pędzisz do pracy. Być może zostaniesz w niej dłużej niż 

inni, ale to nie problem, ponieważ czas mija, jak z bicza strzelił. 
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Często pracujesz jak natchniony, zapominasz o bożym świecie, 

tracisz poczucie czasu i zatapiasz się w swojej robocie. Praca prze-

staje być pracą w potocznym znaczeniu, a staje się fascynującą 

rozrywką. To jest właśnie pasja. 

Jeśli nie lubisz swojego zajęcia albo nawet je znienawidziłeś, po-

wyższy opis może wydawać ci się mrzonką. Ale jeżeli nigdy nie 

uczynisz wysiłku poszukania swojej pasji, mrzonka ta pozostanie 

na zawsze mrzonką. Odważ się i zacznij marzyć, ujrzyj możliwości, 

którymi częstuje cię świat i spróbuj znaleźć to, co cię naprawdę 

kręci. Dla chcącego nic trudnego! 

Co chciałbyś teraz robić? Tylko nie mów, że spać! Co uwielbiasz 

robić? Jak wyglądałaby twoja wymarzona praca i jak mógłbyś ją 

zdobyć? Przemyśl to. Niekoniecznie teraz – daj sobie na to kilka 

dni. Najpierw zidentyfikuj swój upragniony cel, a potem opracuj 

plan jego osiągnięcia. 

Jak znaleźć swoją pasję? 

A co, jeśli nie wiesz, co jest twoją pasją? Nie martw się, większość 

ludzi ma ten problem. Kluczem jest rozpoczęcie poszukiwań i nie-

ustawanie w nich, aż do skutku. 

Oto kilka sugestii: 

 Czy jest coś, co już uwielbiasz robić? Czy masz hobby lub coś, 

co lubiłeś robić w dzieciństwie, ale nigdy nie wydawało ci się, że 

można zajmować się tym na poważnie? Na przykład czytanie 

komiksów, kolekcjonowanie, tworzenie lub budowanie jakichś 
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przedmiotów. Prawdopodobnie istnieje sposób zarabiania w 

ten sposób na życie. Na przykład otwórz sklep z komiksami lub 

przygotuj witrynę internetową poświęconą temu tematowi. Je-

śli jest już coś, co wiesz, że lubisz robić, wyprzedziłeś wielu swo-

ich konkurentów. Pozostaje ci tylko zbadać możliwości, jak zara-

biać na tym zamiłowaniu. 

 O czym lubisz czytać? Nierzadko pasję możesz zidentyfikować 

na podstawie swoich lektur. Jeśli coś cię interesuje, to kupujesz 

i czytasz książki oraz czasopisma poświęcone temu zagadnieniu. 

Zaglądasz też na tematyczne witryny internetowe. Kryje się tam 

wiele możliwości rozwoju. Nie lekceważ ich, tylko uważnie się 

im przyjrzyj. 

 Burza mózgów. Nic nie przychodzi ci do głowy? Weź kartkę pa-

pieru i zacznij spisywać różne pomysły. Niczego nie pomijaj. Ro-

zejrzyj się po domu, zerknij do komputera, rzuć okiem na półkę 

z książkami i poszukaj tam inspiracji. Zanotuj to, co znajdziesz. 

Na tym etapie nie ma złych pomysłów. Później przyjdzie czas na 

ocenę. 

 Popytaj dookoła, poszukaj w internecie. Spytaj znajomych, czy 

mogą podzielić się z tobą jakimiś fajnymi pomysłami. Podpatrz, 

jakie pasje mają inni. Poszukaj inspiracji w internecie. Im więcej 

możliwości uda ci się zidentyfikować, tym większe są szanse, że 

odnajdziesz swoją pasję. 

 Najpierw spróbuj. Najbezpieczniej jest najpierw przetestować 

nowy pomysł na życie, a dopiero potem ruszać w tym kierunku 
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z impetem wodospadu. Na początku niech to będzie jedynie 

hobby lub zajęcie dodatkowe. Sprawdzisz wówczas, czy jest to 

naprawdę twoje powołanie. Czas odpowie ci po kilku miesią-

cach, czy nadal pragniesz się tym zajmować. Jeśli zdasz ten eg-

zamin, to prawdopodobnie znalazłeś swoją pasję. 

 Nie przestawaj próbować. Nie udało ci się za pierwszym razem 

odnaleźć swojej pasji? Nie poddawaj się, tylko szukaj dalej, być 

może przez wiele miesięcy. Już myślałeś, że to jest to, ale po 

kilku miesiącach ci się znudziło? Nie rozpaczaj, po prostu rozej-

rzyj się za nowym tematem. Przecież można mieć w życiu wiele 

pasji, więc nieustannie badaj możliwości. Znalazłeś pasję, ale 

nie udało ci się jej przekuć w stabilne źródło dochodów? 

Trudno. Spróbuj jeszcze raz. I jeszcze raz, aż w końcu odniesiesz 

sukces. Często potrzeba nieco wytrwałości, więc nie zniechęcaj 

się przedwcześnie, tylko próbuj, próbuj, próbuj… 

Co zrobić ze znaleziskiem? 

Znalezienie swojej pasji to wielki krok na drodze do szczęścia. Gra-

tulacje! Uczcij to wydarzenie, a potem zakasaj rękawy i do roboty! 

Pierwszy krok już zrobiłeś, teraz kolej na następne. 

Oto kilka sugestii, jak rozwinąć i pielęgnować swoją pasję: 

 Nie rzucaj jeszcze pracy. Nie składaj wymówienia następnego 

dnia po znalezieniu swojego powołania. Zostaw sobie trochę 

czasu na zbadanie rysujących się przed tobą możliwości. Najle-

piej, jeśli uda ci się zajmować swoją pasją po godzinach, zdoby-
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wać niezbędne umiejętności i w końcu rozwinąć ją tak, żeby da-

wała ci przychody, które będą zabezpieczeniem finansowym, 

kiedy już rzucisz się na głęboką wodę. 

 Zbadaj sprawę. Czy znasz ludzi, którzy podzielają twoją pasję? 

Jakie mają doświadczenie? Jak zdobyli tę robotę? Jakie są wy-

magania? Znajdź odpowiedzi na te pytania w internecie, wśród 

znajomych i za pomocą rozmów telefonicznych. Im więcej 

wiesz, tym lepiej. 

 Jakie widzisz przeszkody? Co musisz zrobić, żeby osiągnąć swój 

cel? Potrzebujesz więcej wiedzy? Niezbędne jest poznanie wła-

ściwych ludzi? Musisz zarejestrować się w urzędzie? Brakuje ci 

jakichś umiejętności? 

 Opracuj plan. Przemyśl sposoby likwidacji przeszkód, które 

stoją ci na drodze. Jeśli musisz zdobyć wiedzę lub umiejętności, 

nie zrobisz tego w jeden dzień, ale jeśli nie wprowadzisz tych 

elementów do swoich planów, twoje marzenia nigdy się nie 

ziszczą. Wytycz swoją drogę do sukcesu. 

 Do dzieła! Nie czekaj, aż nadarzająca się okazja spadnie ci z 

nieba. Poszukaj jej, a potem bezwzględnie wykorzystaj. Zrealizuj 

swój plan, wykonując co najmniej jeden krok dzisiaj i każdego 

następnego dnia, aż do osiągnięcia celu. Na początku droga ta 

może wydawać się nieskończenie długa, ale jeśli przyłożysz się, 

zrealizujesz w końcu swoje marzenia. 
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 Ćwicz, ćwicz i jeszcze raz ćwicz. Nie poprzestawaj na poziomie 

rozentuzjazmowanego amatora. Jeśli chcesz zarabiać pieniądze, 

musisz wznieść się na poziom profesjonalisty. Pracuj nad zesta-

wem swoich umiejętności, a zbierzesz finansowe owoce swo-

jego wysiłku. Ćwicz całymi godzinami. Jeśli to lubisz, to podczas 

takiego treningu nie zaznasz uczucia znużenia. 

 Wytrwale dąż do celu. Nie zniechęcaj się po pierwszych niepo-

wodzeniach. Pukaj do kolejnych drzwi. Dzwoń do ludzi. Przesy-

łaj informacje o sobie. Umawiaj się na spotkania. Nie poddawaj 

się. Nieustępliwi zawsze pokonują tych, którzy dysponują tylko 

słomianym zapałem. 

Znajdź i zdobądź swoje wymarzone zajęcie, ponieważ kiedy robisz 

to, co cię pasjonuje, nie musisz martwić się o motywację i efek-

tywność swojego działania. 

 

 



ZTD: Zen To Done  BiznesBezStresu.pl 

76 

 

Lekcja 15. Jeden dzień z ZTD 

Jesteś zapewne ciekawy, jak działają w praktyce zaprezentowane 

w ramach tego kursu nawyki ZTD. Przyjrzyjmy się życiu Zenobiu-

sza, który w ubiegłym roku z powodzeniem je wdrożył i wiedzie 

teraz spokojne, uporządkowane, wypełnione kreatywną energią 

życie. 

Poranek. 

Zenobiusz jest rannym ptaszkiem. Wstaje codziennie o piątej trzy-

dzieści. Tak wczesne wstawanie nie jest oczywiście w ZTD obo-

wiązkowe, ale on to lubi. 

Mimo wczesnej pory Zenobiusz szybko otrząsa się ze snu, ponie-

waż czeka go kolejny, ekscytujący dzień. Dlaczego? Ponieważ dzie-

siąty nawyk pozwolił mu znaleźć pasję jego życia. Stała się ona 

jego zawodem, który wykonuje, nie ruszając się z domu. Praca w 

domu nie jest oczywiście w ZTD obowiązkowa, ale on to lubi. 

Wstaje więc z łóżka gotowy na przywitanie nowego dnia i zaczyna 

swoją procedurę poranną. Przeciąga się, goli, myje i ubiera, zapa-

rza kawę i, delektując się nią, obserwuje wschód słońca. Potem w 

ramach porannego rytuału pisarskiego siada do pracy nad nowym 

artykułem. Jest to jednocześnie pierwsze z zaplanowanych na ten 

dzień Najważniejszych Zadań. 
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Po jego zakończeniu przebiera się w dres i idzie przez trzydzieści 

minut pobiegać. Lubi te przebieżki, ponieważ dają mu chwilę wy-

ciszenia umożliwiającą przemyślenie ważnych i mniej ważnych 

spraw. Po powrocie bierze prysznic, zjada zdrowe, pożywne śnia-

danie i przystępuje do realizacji drugiego Najważniejszego Zada-

nia. 

Przed rozpoczęciem każdego Najważniejszego Zadania Zenobiusz 

uprząta swoje biurko, wyłącza internet i telefon, zamyka wszystkie 

niepotrzebne programy komputerowe i całkowicie koncentruje 

się na tym, co ma do zrobienia. W razie potrzeby, co dziesięć-pięt-

naście minut odrywa się na chwilę od pracy, ale dopóki nie zreali-

zuje swojego zamierzenia, nie pozwala sobie na włączenie inter-

netu lub rozpraszanie się innymi sprawami. 

Dopiero, gdy zakończy procedurę poranną i dwa pierwsze Naj-

ważniejsze Zadania, przegląda skrzynkę odbiorczą poczty elektro-

nicznej i wątki internetowych subskrypcji. 

Planowanie. 

Zenobiusz już wczoraj wieczorem, w ramach procedury końca 

dnia, ustalił trzy Najważniejsze Zadania do wykonania na dziś. 

Dzięki temu, gdy tylko otworzył oczy, wiedział, że wie, co ma do 

zrobienia. Podstawowym narzędziem ZTD używanym przez Zeno-

biusza jest prosty, acz elegancki notatnik kieszonkowy Moleskine. 

Każdy nowy dzień otrzymuje w nim nową stronę, na której pod 

datą umieszczane są trzy Najważniejsze Zadania. Na dole strony 

Zenobiusz zapisuje drobniejsze sprawy do załatwienia hurtem po 
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południu (żeby nie zakłócały toku realizacji Najważniejszych Za-

dań). Notatnik ten jest też narzędziem do gromadzenia nowych 

informacji i pomysłów. Mała karteczka samoprzylepna wyznacza 

odrębną część zeszytu, która do tego służy. Moleskine jest wier-

nym towarzyszem Zenobiusza - nie odstępuje go nawet na krok. 

Jednym z dzisiejszych zadań jest wykonanie Prostego Przeglądu 

Tygodniowego, więc Zenobiusz otwiera swój notatnik i w ciągu 

trzydziestu minut sprawnie, acz uważnie przegląda jego zawar-

tość. Analizuje swoją listę rzeczy do zrobienia, która zajmuje sam 

koniec notatnika i odrzuca to, co tak naprawdę nie wymaga dzia-

łania, pozostawiając jedynie sprawy najważniejsze. 

Biorąc pod uwagę swój jedyny cel roczny, upewnia się, że przy-

najmniej kilka Kamieni Milowych na kolejny tydzień jest związa-

nych z tym zamierzeniem. Podsumowuje postępy, jakich dokonał 

przez siedem poprzednich dni i uśmiech rysuje się na jego obliczu. 

Wygląda na to, że osiągnął więcej niż planował. Wykreśla sprawy 

już załatwione i wysyła do odpowiednich osób listy elektroniczne 

dotyczące przekazania im zadań do wykonania. Zadowolony z 

oczyszczenia listy rzeczy do zrobienia, przystępuje do rozplanowa-

nia Kamieni Milowych na kolejny tydzień, po czym sprawdza stan 

swoich skrzynek spraw przychodzących i archiwum. 

Procedura końca dnia. 

Dzień Zenobiusza minął praktycznie zgodnie z planem. Trzy Naj-

ważniejsze Zadania zostały zrealizowane. To niewątpliwie naj-

większy powód do zadowolenia, ale i większość drobnych spraw 
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udało mu się sprawnie załatwić. Czas na ostatnie wyzerowanie 

skrzynek spraw przychodzących. Podczas tej czynności pojawia się 

kilka nowych tematów, ale z większością z nich radzi sobie od ręki, 

a jeden wpisuje na listę rzeczy do zrobienia na końcu notatnika. 

Po oczyszczeniu skrzynek spraw przychodzących, uporaniu się z 

drobiazgami i uaktualnieniu swoich list, Zenobiusz przechodzi do 

pozostałych punktów procedury końca dnia. Przygotowuje na ju-

tro drugie śniadania do szkoły dla dzieci, przegląda terminarz i li-

stę rzeczy do zrobienia, żeby upewnić się, co czeka go następnego 

dnia, i określa kolejne trzy Najważniejsze Zadania. Otwiera osobi-

sty dziennik i podsumowuje w nim kończący się właśnie dzień – 

dobry dzień. 
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Lekcja 16. Odpowiedzi na pytania 

Oto odpowiedzi na kilka najczęściej zadawanych pytań związanych 

z metodą Zen To Done. 

Czym różni się ZTD od GTD? Wyglądają podobnie. 

Zen To Done wykorzystuje niektóre zasady charakterystyczne dla 

GTD oraz innych systemów zwiększania osobistej efektywności, 

lecz wyróżnia się nieco innym rozłożeniem akcentów: 

1. GTD wiąże się z koniecznością wyrobienia wielu nowych nawy-

ków w tym samym czasie, co stanowi zbyt duże wyzwanie dla 

wielu adeptów tej metody. Zmiana nawyków wymaga znacz-

nego skupienia i energii, więc lepiej nie łapać jednocześnie 

wielu srok za ogon. ZTD to kształtowanie jednego lub wyjąt-

kowo dwóch nawyków naraz. 

2. ZTD skupia się na upraszczaniu zestawu spraw, którymi się zaj-

mujesz i obejmowaniu systemem tylko tego, co jest w twoim 

życiu niezbędne. GTD traktuje wszystkie sprawy na równi - kon-

centracja na rzeczach najważniejszych nie ma w tej metodzie 

nadrzędnego znaczenia. 

3. W przypadku GTD ludzie często skupiają się na narzędziach i sa-

mym systemie. W ZTD najważniejsze jest działanie. ZTD stawia 
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przed tobą pojedyncze zadanie do wykonania, usuwa rozprasza-

jące cię bodźce i pomaga zatopić się w pracy. W GTD niewiele 

uwagi poświęca się tym zagadnieniom. 

4. GTD prześlizguje się po kwestii celów. W intencji jest to podej-

ście „od szczegółu do ogółu” i w tym względzie działa dosko-

nale. ZTD w większym stopniu skupia się na celach – tak pod-

czas rocznych, miesięcznych i tygodniowych przeglądów, jak i 

codziennie, podczas wyznaczania Najważniejszych Zadań. W 

ten sposób łączy podejście „od szczegółu do ogółu” charaktery-

styczne dla GTD z podejściem „od ogółu do szczegółu” Stephena 

Coveya. 

5. GTD nie pomaga w uporządkowaniu dnia. Z jednej strony jest to 

zaleta, ale niektórzy ludzie czują się zagubieni wobec takiej do-

wolności. ZTD pomaga określić strukturę dnia za pomocą Naj-

ważniejszych Zadań i procedur (porannych, wieczornych i in-

nych). Oczywiście nawyki te nie są obowiązkowe, ale wdrożenie 

ich przynosi większości użytkowników systemu wymierne korzy-

ści. 

6. Jako bonus ZTD dodaje ostatni, dziesiąty nawyk dotyczący znaj-

dowania swojej pasji. Nie wiąże się on bezpośrednio z realizacją 

zadań, ale odkrycie własnych zamiłowań wprowadza cię na wyż-

szy poziom efektywności. Robiąc to, co uwielbiasz, znacznie 

zwiększasz swoją wydajność. W wielu przypadkach ma to klu-

czowe znaczenie. 
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Czy ósmy nawyk - upraszczanie - nie stoi w sprzeczności z gło-

szoną przez GTD zasadą niepozostawiania w głowie otwartych 

spraw i niezwłocznego przenoszenia ich na odpowiednie listy? 

Gdybyś przystąpił do upraszczania przed fazą gromadzenia (to 

znaczy przed zapisaniem informacji w notatniku), to rzeczywiście 

nie doświadczyłbyś uczucia lekkości związanego z oczyszczeniem 

umysłu z myśli o niedokończonych sprawach. Jednak ZTD zaleca 

po pierwsze zapisywanie wszystkich rzeczy, które chodzą ci po 

głowie, a dopiero w drugim kroku ich przeglądanie. To właśnie 

podczas przeglądu następuje upraszczanie polegające na podjęciu 

decyzji, czy naprawdę zależy ci na realizacji poszczególnych zadań 

i czy są one rzeczywiście istotne. 

ZTD wcale nie wydaje się takie proste. Składa się aż z 10 różnych 

nawyków! 

Po pierwsze, większość systemów zwiększania osobistej efektyw-

ności składa się ze znacznie większej liczby nawyków. W GTD 

można doliczyć się dwudziestu, a pełny system Stephena Coveya 

jest jeszcze bardziej złożony mimo chwytliwej nazwy „7 nawyków 

skutecznego działania”. Na przykład nawyk „Najpierw rzeczy naj-

ważniejsze” tak naprawdę składa się z wielu kroków: umieszczania 

spraw w odpowiednich ćwiartkach słynnego diagramu, określania 

ich priorytetów itp. Inne systemy nie wyszczególniają poszczegól-

nych nawyków w tak jasny sposób jak ZTD oraz sugerują ich jed-

noczesne wdrażanie, co staje się jedną z głównych przyczyn nie-

powodzeń. 
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Po drugie, nie musisz wykorzystywać wszystkich dziesięciu nawy-

ków. Każdy z nich jest pożyteczny, ale możesz sobie wybrać na 

przykład tylko pięć tych, które najlepiej pasują do twojego stylu 

pracy i pomagają ci realizować zamierzenia. Każdy z nas jest inny, 

więc nie istnieje doskonała, uniwersalna metoda usprawniania 

swojego życia. Podejście ZTD zapewnia odpowiednią dozę ela-

styczności. 

Istnieje też minimalna implementacja ZTD opisana w niniejszym 

kursie w ramach lekcji „Lekcja 03. Mini ZTD – dla niecierpliwych”. 

Chyba potrzebna jest szczególna dyscyplina, żeby kształtować 

tylko jeden nawyk naraz. 

Tak, powstrzymywanie się przed wdrażaniem więcej niż jednego 

nawyku naraz może być trudne. Ale w praktyce jeszcze trudniej 

jest skutecznie opanować wiele nawyków w tym samym czasie. 

Pomyśl o tym w następujący sposób: co by było gdybyś postano-

wił w ciągu jednego tygodnia rzucić palenie, zostać biegaczem, za-

cząć ćwiczyć w siłowni, przejść na wegetarianizm, wstawać o pią-

tej rano, skończyć z odwlekaniem, stać się zorganizowanym czło-

wiekiem i zacząć medytować? Czy spodziewałbyś się, że we 

wszystkich tych dziedzinach odniesiesz sukces? Raczej nie. 

Prawda jest taka, że zmiana nawyków nie przychodzi łatwo. To 

umiejętność, która wymaga praktyki. To przedsięwzięcie, które 

wymaga skupienia. Nie możesz koncentrować się jednocześnie na 

dziesięciu rzeczach. Najwyżej na kilku, ale jeśli poświęcisz swoją 
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uwagę tylko jednej sprawie, twoja siła oddziaływania będzie wie-

lokrotnie większa. W ten sposób zmaksymalizujesz swoje szanse 

odniesienia sukcesu. 

Jeśli uważasz, że jesteś dobry w zmienianiu nawyków, możesz jed-

nocześnie wziąć się za trzy lub cztery, ale w żadnym wypadku nie 

za dziesięć. Na przykład zacznij od lekcji „Lekcja 03. Mini ZTD – dla 

niecierpliwych”, a po opanowaniu tych pierwszych czterech nawy-

ków dodawaj stopniowo, co miesiąc jeden lub dwa kolejne na-

wyki. 

Spojrzyj na to tak: tak jak złe nawyki nie pojawiają się nagle, tak i 

dobre wymagają pewnego czasu na znalezienie sobie miejsca w 

twoim życiu. Jeśli będziesz opanowywał jeden nawyk miesięcznie, 

to po roku staniesz się człowiekiem wydajnym, zorganizowanym i 

wypełnionym wewnętrznym spokojem. Czyż nie jest to dobry wy-

nik? 

Co zrobić, jeśli nie mogę znaleźć swojej pasji? Czy powinienem 

zajmować się innymi nawykami? 

Dziesiąty nawyk jest opcjonalny, więc niech nic nie powstrzymuje 

cię przed kształtowaniem pozostałych. Nawet wtedy, kiedy nie ko-

chasz swojej obecnej pracy. Kluczem do dziesiątego nawyku są 

otwarte oczy. Przede wszystkim zacznij wypatrywać okazji oraz 

pomysłów mogących sprawić, że twoja pasja stanie się twoją 

pracą. 
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Czy naprawdę powinienem skupiać się tylko na jednym celu na 

rok? Interesuje mnie tak wiele rzeczy! 

Wielu ludzi odbiera to jako ograniczenie. Ale koncentracja na celu 

jest kluczem do sukcesu, nie można bowiem jednocześnie skupiać 

się na dziesięciu sprawach. 

Nawet w przypadku olbrzymiej dawki entuzjazmu, długa lista ce-

lów długoterminowych generuje co tydzień długą listę zadań 

szczegółowych i w codziennej gonitwie cały zapał szybko wyparo-

wuje. Po prostu zbyt trudno jest utrzymywać wysoki poziom zaan-

gażowania na wielu frontach. 

Istotą ZTD jest zajmowanie się pojedynczymi, istotnymi celami. 

Czy w takim razie realizacja każdego przedsięwzięcia powinna zaj-

mować cały rok? Nie! Oczywiście, że nie! Możesz skoncentrować 

się na celu, który zajmie ci jeden tydzień, albo jeden miesiąc, albo 

sześć miesięcy. Ważne jest, by w danym momencie był to tylko je-

den cel. W ten sposób, utrzymując wysoki poziom skupienia, je-

steś w stanie osiągnąć bardzo wiele w ciągu całego roku. 

Czy ZTD nie narusza praw własności związanych z GTD Davida Al-

lena? 

Nie, w rzeczy samej nie. Choć wyniki prac Davida Allena i innych 

twórców systemów zwiększania osobistej efektywności miały 

wpływ na ZTD, to – z całym szacunkiem – nie wynaleźli oni idei 

gromadzenia, przetwarzania lub przeglądania informacji. Są to na-

rzędzia stosowane i propagowane od dziesięcioleci. David Allen 
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złożył z nich wspaniałą, logiczną, wszechstronną i spójną metodę 

GTD. 

ZTD wykorzystuje część tych samych narzędzi i łączy je z innymi, 

również od dawna znanymi i upowszechnianymi. Pojęcia takie, jak 

Kamienie Milowe i Najważniejsze Zadania zostały spopularyzo-

wane przez Stephena Coveya, ale były wykorzystywane już wcze-

śniej. Moda na upraszczanie pojawiła się w latach siedemdziesią-

tych dwudziestego wieku, a o znajdowaniu swojej pasji rozpra-

wiano już w starożytnej Grecji. 

Jeśli zaś chodzi o nazwę, to „Zen To Done” ma tylko jedno słowo 

wspólne z „Getting Things Done”, więc nie sposób te oznaczenia 

pomylić i nie ma mowy o jakimikolwiek naruszeniu praw. Co 

prawda „ZTD” i „GTD” różnią się tylko jedną literą, ale przecież 

David Allen nie wykupił praw własności do wszystkich skrótów li-

terowych, które rymują się z „GTD”. 

Leo Babauta wiele zawdzięcza dokonaniom Davida Allena i innych 

twórców systemów zwiększania osobistej efektywności, lecz Zen 

To Done jest jego autorską metodą opartą na znanych narzę-

dziach i jego własnych przemyśleniach. Metodą, którą wielu ludzi 

uznało za wartą wykorzystania. 

Jakich narzędzi używa Leo? 

Każdy może i powinien wybrać takie narzędzia, jakie lubi i do ja-

kich jest najbardziej przyzwyczajony. Leo Babauta zorganizował 

swój system w następujący sposób: 
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 Kieszonkowy notatnik Moleskine, wędruje wszędzie ze swoim 

właścicielem i służy do gromadzenia informacji. 

 W notatniku zapisywane są też trzy Najważniejsze Zadania na 

dany dzień oraz – na dole strony – drobniejsze sprawy do zała-

twienia za jednym zamachem. Główna lista rzeczy do zrobienia 

oraz listy zakupów, telefonów i oczekiwania na wykonanie 

pracy przez innych znajdują się na ostatnich kartach notatnika. 

 Kalendarz Google służy tylko do przechowywania informacji o 

spotkaniach i o zajęciach dzieci. Gmail obsługuje pocztę elektro-

niczną, a edytory Google Documents i AbiWord są narzędziami 

pisarskimi. 

To wszystko! 
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Lekcja A1. Porządek w pocztowej skrzynce odbiorczej 

Do obsługi poczty elektronicznej używam Gmaila. Zajmowanie się 

korespondencją zajmuje pokaźną część mojego dnia pracy. Otrzy-

muję sporo listów, ale udaje mi się szybko na nie odpowiadać. 

Gdybyś zajrzał do mojej gmailowej skrzynki odbiorczej, zauważył-

byś, że prawie zawsze jest pusta. 

Widok opróżnionej skrzynki odbiorczej przynosi mi ukojenie, spo-

kój i satysfakcję. Każdemu to zalecam. Nie zawsze jednak tak było. 

Kiedyś maile kłębiły się jak węże w mojej skrzynce odbiorczej. 

Gnieździły się tam z różnych powodów: jedne – nieprzeczytane, 

inne – na coś czekające, jeszcze inne – zdziwione, że nie przenio-

słem ich do archiwum. I wreszcie te, do których w ogóle nie 

chciało mi się zajrzeć. Miałem w Gmailu dużo katalogów, żeby 

przechowywać w nich pocztę i potem – jak się łudziłem – łatwo je 

odnajdować. Niestety archiwizowanie każdego listu wymagało na-

mysłu i zajmowało sporo czasu, więc tego nie robiłem. Wielu ludzi 

wpada w tę pułapkę. 

Ale to się zmieniło i od prawie roku moja pocztowa skrzynka od-

biorcza jest czysta i zadbana. 

Oto mój przepis na osiągnięcie tego stanu: 
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1. Nie zaczynaj dnia od sprawdzania poczty elektronicznej i nie 

miej jej ciągle na podglądzie. Tę wskazówkę znajdziesz wszę-

dzie, więc to nic nowego. Poranne sprawdzanie poczty wciągnie 

cię na dłużej, niż byś chciał. Zamiast tego weź się za pierwsze 

Najważniejsze Zadanie, które wyznaczyłeś sobie na ten dzień, 

albo za sprawę, której załatwienie najdłużej odwlekałeś. Do-

piero potem zajrzyj do poczty. A jeszcze lepiej wstrzymaj się i 

zrób dwie lub trzy kolejne ważne rzeczy. Jeśli w ciągu dnia cały 

czas sprawdzasz, czy nie dostałeś nowego listu, albo masz w 

programie pocztowym włączone powiadomienia, to nie możesz 

się skupić na swojej pracy. Ja sprawdzam pocztę raz na godzinę, 

lecz każdy powinien wyznaczyć sobie taką częstotliwość, jaka 

mu najbardziej odpowiada. 

2. Kiedy przeglądasz pocztę, analizuj i usuwaj listy ze skrzynki od-

biorczej pojedynczo i ostatecznie. Decyduj, co należy z każdym 

z nich zrobić. 

a. Czy to spam albo inna nieinteresująca cię informacja? Ska-

suj! 

b. Czy to długi list, który powinieneś przeczytać? Umieść go 

w folderze do-przeczytania albo oznacz etykietą do-prze-

czytania i przenieś do archiwum. 

c. Jeśli list wymaga działania, umieść odpowiedni punkt na 

liście rzeczy do zrobienia, żeby nie zapomnieć o tej spra-

wie. Przenieś list do archiwum, gdzie będziesz mógł go w 

razie czego odnaleźć. 
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d. Jeśli możesz odpowiedzieć w ciągu jednej lub dwóch mi-

nut, zrób to od razu. Nie odkładaj tego na później, żeby nie 

zaczęła ci się tworzyć sterta zaległej korespondencji, spod 

której już się nie wygrzebiesz. Odpowiadaj szybko i zwięźle, 

a ludzie będą cię postrzegali jako człowieka ogarniętego, 

który panuje nad swoimi sprawami. 

e. Jeśli oczekujesz reakcji na odpowiedź, którą wysłałeś, 

umieść odpowiedni punkt na swojej liście w-oczekiwaniu. 

Nie zostawiaj oryginalnej korespondencji w skrzynce od-

biorczej jako przypomnienia, że na coś czekasz. 

3. Miej tylko jeden folder: archiwum. Kiedy odpowiesz na list albo 

skończysz go czytać i nie wymaga on odpowiedzi, albo umieścisz 

związany z nim punkt na liście rzeczy do zrobienia, natychmiast 

przenieś go ze skrzynki odbiorczej do folderu archiwum. Po pro-

stu. Jeśli chcesz, możesz też dodatkowo używać folderu 

do-przeczytania. Niektórzy ludzie wykorzystują też foldery akcja 

i w-oczekiwaniu, ale dla mnie stają się one dodatkowymi 

skrzynkami, które trzeba monitorować. Po co? Twoja lista rze-

czy do zrobienia oraz lista w-oczekiwaniu w zupełności wystar-

czą. W Gmailu przenoszenie listów do archiwum jest banalnie 

proste, a mechanizm przeszukiwania pozwala niezawodnie od-

najdować zarchiwizowaną korespondencję. 

Podsumowując: zaglądaj regularnie do skrzynki odbiorczej, zajmuj 

się każdym listem raz a dobrze (jeśli trzeba, umieść odpowiedni 
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punkt na liście rzeczy do zrobienia) i niezwłocznie przenieś go do 

archiwum. 

Ufff… Masz wyzerowaną skrzynkę odbiorczą i zostajesz przyjęty 

do drużyny rycerzy Inbox Zero! 

Lekcja ta powstała na podstawie artykułu Leo Babauty „Email Zen: 

Clear Out Your Inbox”. 
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Lekcja A2. Porządek na biurku 

Kiedyś, dawno temu moje biurko było zawalone wszystkimi rze-

czami, nad którymi aktualnie pracowałem, nie mówiąc już o ster-

tach innych przedmiotów: notatek, karteczek, numerów telefo-

nów, dokumentów do schowania i materiałów do wykorzystania 

w przyszłości. Byłem zbyt zajęty, żeby zrobić z tym porządek, a je-

śli nawet czasem udało mi się nieco posprzątać, to zaraz sterty od-

rastały jak głowy hydry. 

Dziś jest inaczej. Na moim biurku nie ma nic oprócz jednej rzeczy, 

którą się właśnie zajmuję, oraz zeszytu i długopisu do zapisywania 

notatek, pomysłów i spraw do załatwienia, gdy się znienacka poja-

wiają. To takie wyzwalające uczucie… uspokaja mnie… redukuje 

stres i chaos… zdecydowanie ułatwia znajdowanie rzeczy… i 

zwiększa moją wydajność i produktywność. 

Jak dokonałem tej transformacji? Cóż, nie była to łatwa prze-

prawa, pracowałem nad tym przez lata, a teraz mogę przedstawić 

podstawowe kroki, które prowadzą do tego celu. Najważniejsze 

jest to, że musisz mieć system i musisz nauczyć się ściśle prze-

strzegać jego zasad. W przeciwnym wypadku jednorazowe po-

sprzątanie biurka będzie tylko… jednorazowe i już po chwili zago-

ści na nim bałagan. 
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Większość mojego systemu (w przeciwieństwie do tego, czego 

próbowałem wcześniej) została prawie całkowicie zaczerpnięta z 

książki „Getting Things Done” Davida Allena (za pośrednictwem 

witryn „Lifehacker” i „43 Folders”). To lektura obowiązkowa, ko-

niecznie przeczytaj! 

Oto ten system: 

1. Po pierwsze połóż na jednej wielkiej stercie wszystko, co do-

tąd leżało na blacie i znajdowało się w szufladach twojego 

biurka. Umieść to wszystko w swojej skrzynce spraw przycho-

dzących, a jeśli się nie zmieści, obok niej. Od tej chwili każda 

nowa rzecz, która się pojawi, musi przejść przez twoją skrzynkę 

spraw przychodzących zgodnie z niżej opisaną procedurą. 

2. Zajmij się stertą od góry do dołu. Nie zmieniaj kolejności, ni-

czego nie pomijaj i nie odkładaj z powrotem. Z każdą kartką, 

którą bierzesz ze szczytu sterty, zrób to, co należy. A potem z 

następną i następną. W zależności od treści tego, co właśnie 

wziąłeś do ręki, możesz to wyrzucić, komuś przekazać, schować 

do archiwum albo wpisać na listę rzeczy do zrobienia. W tej 

właśnie kolejności. Jeśli załatwienie danej sprawy nie zajmie ci 

więcej niż dwie minuty, od razu się nią zajmij. 

3. Co najmniej raz dziennie redukuj rosnącą stertę rzeczy w two-

jej skrzynce spraw przychodzących. Najlepiej rób to pod koniec 

dnia, ale możesz i częściej. Po zlikwidowaniu sterty twoje biurko 

jest czyste i gotowe do nowych zadań. Co trzeba, wyrzuciłeś, a 

resztę umieściłeś tam, gdzie powinno się znaleźć (nie na blacie 
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biurka lub upchnięte po szufladach). Tak trzymaj! Trzymaj się 

tej procedury: wkładaj wszystko do skrzynki spraw przychodzą-

cych, a potem wyjmuj z niej po kolei każdą rzecz i podejmuj sto-

sowne działanie. Jeśli zapisałeś daną sprawę na liście rzeczy do 

zrobienia, możesz umieścić związany z nią dokument w teczce 

„Akcja”. Ale powinieneś regularnie (codziennie lub raz na ty-

dzień) przeglądać tę teczkę, żeby nic niepotrzebnego się tam nie 

gromadziło. 

Proste, prawda? Zapisałeś na karteczce numer telefonu? Nie zo-

stawiaj jej na blacie biurka. Dopisz nowy kontakt do twojej bazy 

danych. Masz coś, nad czym musisz jeszcze popracować? Nie trzy-

maj tych papierów na blacie biurka. Umieść odpowiedni punkt na 

swojej liście rzeczy do zrobienia, a potrzebne materiały schowaj 

do teczki „Akcja”. Pozostałe rzeczy wyrzuć, umieść w archiwum 

albo przekaż komuś innemu. 

Pozostawianie bałaganu na blacie biurka to forma odwlekania 

(prokrastynacji). Jeśli nie utrzymujesz porządku na bieżąco, to pa-

pierzyska piętrzą się bez opamiętania. Chwytaj tego byka za rogi, 

podejmuj szybkie decyzje i wprowadzaj je w życie. 

To, co opisałem, jest nawykiem wartym wdrożenia, lecz proces 

ten wymaga czasu. Będziesz miał chwile zwątpienia, ale wtedy 

przywołuj się do porządku i konsekwentnie działaj. Wkrótce twój 

nowy nawyk stanie się twoją drugą naturą. I wierz mi, kiedy raz 

się przyzwyczaisz do uporządkowanego biurka, nie będziesz już 

chciał, żeby znowu zaczęło przypominać stajnię Augiasza. 
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Lekcja ta powstała na podstawie artykułu Leo Babauty „3 Steps to 

a Permanently Clear Desk”. 
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Lekcja A3. Porządek w papierach 

Czy sterty papierów są twoim sposobem na przechowywanie do-

kumentów? Albo czy twoja teczka „Do zarchiwizowania” pęka w 

szwach? 

Jeśli porządkowanie dokumentów sprawia ci trudność, rozwiąza-

niem może być radykalne uproszczenie tego zadania tak, żeby ci 

pomagało, a nie przeszkadzało w utrzymaniu ładu. 

Archiwizowanie stanowi problem dla wielu ludzi – nie tylko dla 

ciebie. Ale pamiętaj, że porządek nie tylko uczyni cię bardziej pro-

duktywnym, ale również uprości twoje życie i zredukuje twój 

stres. 

Żeby być zorganizowanym, nie musisz stosować skomplikowa-

nego systemu archiwizacji dokumentów. Wystarczy, że określisz 

konkretne miejsca ich przechowywania i wdrożysz nawyk odkła-

dania tam wszystkiego, co wpadnie ci w ręce. 

Niezależnie od tego, czy masz już jakiś system, który nie działa, czy 

nie masz żadnego, przyjrzyjmy się, jak to wszystko uprościć i za-

prowadzić idealny porządek. 

1. Najpierw wyrzuć, potem porządkuj. Pierwsza zasada porządko-

wania brzmi: „Nie porządkuj tego, co zbędne. Usuń to!”. Stra-

cisz mnóstwo czasu, jeśli na początku nie wyrzucisz tego, co jest 

ci niepotrzebne. 
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Oto skuteczna procedura upraszczania przed porządkowaniem: 

o Połóż wszystko na jednej wielkiej stercie. Jeśli papierów 

jest tak dużo, że sterta się przewraca, zrób kolejne, ale trak-

tuj je jako kontynuację tej pierwszej. Jeśli masz bałagan w 

teczkach i segregatorach, zdejmij je z regału i również połóż 

na stercie. Sam to ostatnio zrobiłem i dzięki temu zmniej-

szyłem wielkość mojego domowego archiwum o dwie trze-

cie. Zajęło mi to tylko godzinę. 

o Przejrzyj wszystko po kolei. Weź do ręki każdy dokument 

(teczkę lub segregator) i zdecyduj, jaki powinien być jego 

los. Jeśli nie będzie ci potrzebny w ciągu najbliższych mie-

sięcy, wyrzuć go (oddaj na makulaturę albo rzuć na pożar-

cie niszczarce). Niech pozbywanie się będzie twoim domyśl-

nym wyborem. Usuń jak najwięcej papierów ze swojego ży-

cia. Ja nigdy nie żałowałem wyrzucenia jakiegoś doku-

mentu. 

o Przekaż. Jeśli uważasz, że nie należy wyrzucać jakiegoś do-

kumentu, zastanów się, czy nie możesz przekazać go komuś 

innemu. Twoim celem powinno być pozbycie się tego pa-

pieru ze swojego biurka. 

o Umieść w archiwum. Jeśli dokument jest naprawdę nie-

zbędny, to znaczy jeżeli uważasz, że będzie ci jeszcze po-

trzebny, musisz umieścić go w archiwum. Jak zrobić to naj-

prościej? O tym za chwilę. 
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2. Uprość archiwizację. Zgadzam się z zaleceniami Davida Allena, 

twórcy metody Getting Things Done, dotyczącymi stosowania 

prostego, alfabetycznego porządku w archiwum. Wystarczą ci 

zwykłe teczki z etykietami (możesz opisywać je ręcznie lub kupić 

sobie drukarkę etykiet) założone dla każdego klienta, dostawcy 

i/lub projektu. 

Wierzę, że większość ludzi zmieściłaby swoje osobiste archiwum 

w jednej szufladzie. Są oczywiście zawody wymagające więcej 

przestrzeni, ale przeciętnemu pracownikowi albo osobie reali-

zującej zlecenia na własny rachunek z powodzeniem wystarczy 

jedna szuflada. Ograniczając się do niej, zmusisz się do usuwa-

nia tego, co niepotrzebne, gdy zacznie brakować miejsca. 

Nie kombinuj, tylko zakładaj teczki i umieszczaj je w porządku 

alfabetycznym w szufladzie. W prostocie siła! 

3. Archiwizuj natychmiast. Kluczem do utrzymywania porządku w 

papierach jest błyskawiczna archiwizacja. Kiedy w swojej 

skrzynce spraw przychodzących napotykasz coś, co nie wymaga 

niezwłocznego działania, ale może się przydać w przyszłości, nie 

odkładaj tego na stertę na biurku ani do teczki „Do zarchiwizo-

wania” lub „Inne”. 

Otwórz szufladę (powinieneś mieć ją w zasięgu ręki), wyciągnij 

właściwą teczkę, włóż do niej dokument i schowaj z powrotem 

na miejsce. Pięć sekund i gotowe. Jeśli nie zrobisz tego od razu, 

sterty zaczną rosnąć i przesłaniać ci świat. 
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Dlaczego układanie dokumentów jeden na drugim nie działa? 

Dlatego, że sterty rosną niezauważalnie – najpierw są małe i 

wydają się niegroźne, potem zaczynają onieśmielać, by wreszcie 

znienacka przygnieść cię swoim ogromem tak, że nie będziesz 

już w stanie się za nie zabrać. Znam ludzi, którzy uważają, że ich 

sterty stanowią jakiś uporządkowany system, ale tak naprawdę 

są one bardzo nieefektywne, ponieważ wciąż musisz pamiętać, 

co znajduje się w każdej z nich. Przeszukiwanie ich jest bardzo 

niewygodne i czasochłonne. Poza tym zajmują miejsce na 

biurku i utrudniają skupienie się na pracy. 

4. Miej pod ręką materiały pomocnicze. Duży zapas teczek i ety-

kiet jest warunkiem szybkiej i skutecznej archiwizacji. Jeśli ich 

nie masz, nie będziesz mógł od razu założyć nowej teczki dla do-

kumentu, dla którego żadna stara teczka nie jest odpowiednia. I 

odłożysz to na później. Akcesoria te muszą być dla ciebie do-

stępne bez wstawania z krzesła. Tylko wtedy nie będziesz zwle-

kał z archiwizacją i zapobiegniesz tworzeniu się stert. 

Najlepiej trzymaj zapasowe teczki i etykiety w tej samej szufla-

dzie, w której przechowujesz dokumenty. W razie potrzeby po 

prostu sięgniesz po nową teczkę opiszesz ją i umieścisz w odpo-

wiednim miejscu (z porządku alfabetycznym). 

5. Systematycznie zmniejszaj swoje potrzeby archiwizacyjne. 

Świadomie redukuj liczbę dokumentów, które wkładasz do szu-

flady z teczkami. Oto kilka wskazówek, jak się do tego zabrać: 
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o Przechowuj wiedzę w chmurze. Kontakty, informacje fi-

nansowe, pomysły, dziennik i wiele innych danych przecho-

wuj w chmurze. Uwolni cię to od potrzeby przechowywania 

ich papierowych kopii. 

o Ogranicz liczbę papierowych dokumentów, które otrzy-

mujesz od innych. Poproś ich, żeby przysyłali ci maile za-

miast faksów lub listów. Obecnie wszystkie dokumenty po-

wstają w komputerach, więc przesyłanie wydruków jest 

wyrazem zacofania. Nalegaj, żeby komunikacja z tobą była 

prowadzona cyfrowo. Zrezygnuj też z otrzymywania papie-

rowych biuletynów, czasopism i innych periodyków. 

o Przestań drukować. Mnóstwo ludzi wciąż drukuje otrzymy-

wane maile i dokumenty, a nawet pisma, które sami two-

rzą. Postępując tak, masz po dwie kopie wszystkiego, zabi-

jasz drzewa i musisz dwa razy archiwizować to samo – w 

postaci cyfrowej i papierowej. A przecież dużo łatwiej jest 

coś znaleźć na dysku komputera niż w wypełnionej tecz-

kami szufladzie. 

o Analizuj odbierane dokumenty. Za każdym razem, kiedy 

zamierzasz coś zarchiwizować, zastanów się, czy rzeczywi-

ście musisz trzymać papierową wersję tej informacji. Może 

jest dostępna w sieci? Czy w ogóle powinieneś być jej adre-

satem? A może lepiej zeskanować ten dokument i przecho-

wywać go w formie cyfrowej? Albo sprawić, żeby w ogóle 

nie był potrzebny? I w ten sposób, powoli, dokument po 
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dokumencie redukuj swoje potrzeby otrzymywania kore-

spondencji i jej archiwizacji. 

Lekcja ta powstała na podstawie artykułu Leo Babauty „How to 

Simplify Your Filing System; or, Why Stacking Just Doesn’t Work”. 
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Lekcja A4. Jak się zabrać do roboty? 

Czy z wprawą spisujesz rzeczy do zrobienia, ale trudno jest ci się 

za nie zabrać? Nie jesteś sam. 

Załatwianie spraw jest trudne, ponieważ potrzebny jest do tego 

cały zestaw nawyków, o których ludzie zwykle nie myślą. Dziś zaj-

miemy się przeszkodami, które powstrzymują cię od działania, 

oraz nawykami niezbędnymi do ich pokonania. 

Ten artykuł powstał w odpowiedzi na znakomite pytanie posta-

wione ostatnio przez czytelnika „Zen Habits” BJ Thunderstone'a: 

Wiele systemów organizacji pracy (takich jak Getting Things 

Done Davida Allena czy Do It Tomorrow Marka Forstera) skupia 

się na metodach tworzenia list rzeczy do zrobienia. Tego łatwo 

się nauczyć. Ale co, jeśli problem nie polega na spisywaniu, lecz 

na działaniu? Co z tego, że zanotujesz „Zrób X, Y i Z”, jeśli potem 

nie możesz wziąć się za żadną z tych spraw? 

Myślę, że wielu ludzi ma problem nie z tworzeniem list, ale z za-

łatwianiem tego, co na nich umieścili. 

B.J. wymienia następnie kilka stwierdzeń, które ilustrują problem 

z zabraniem się do działania. Przeanalizujmy je po kolei. 



ZTD: Zen To Done  BiznesBezStresu.pl 

103 

„Czuję opór, kiedy się za coś biorę.” 

Po pierwsze dobrze jest zastanowić się nad źródłem tego oporu. 

Dlaczego nie chcesz czegoś zacząć? Zidentyfikowanie problemu 

pomoże ci znaleźć rozwiązanie. 

Oto kilka sugestii, które mogą ci w tej kwestii pomóc: 

 Mały kawałek. Powiedz sobie, że popracujesz tylko pięć minut 

nad daną sprawą. Taki mały fragment jest mniej przerażający. 

 Po prostu zacznij. Jak już się rozpędzisz, dużo łatwiej będzie ci 

kontynuować. Powiedz sobie zatem, że musisz tylko zacząć. Lu-

bię to porównywać z moją filozofią biegania: zamiast martwić 

się, że mam do pokonania cały dystans, mówię sobie, że muszę 

tylko zasznurować buty i wyjść przed dom. Potem jest już z 

górki. Rób to samo w przypadku każdej sprawy. Na komputerze 

uruchom tylko program i napisz kilka pierwszych słów. Potem 

będzie już z górki. 

 Nagradzaj się. Nie pozwalaj sobie na sprawdzenie poczty elek-

tronicznej (albo na skosztowanie innej, codziennej nagrody), 

dopóki nie spędzisz co najmniej dziesięciu minut (albo piętna-

stu, albo dwudziestu, nie ma znaczenia), załatwiając sprawę z li-

sty rzeczy do zrobienia. Ustaw minutnik. Gdy minie ten czas, na-

staw minutnik na pięć minut i przejrzyj pocztę. Powtarzaj ten 

cykl do skutku. 
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 Rozbudź w sobie pasję. Ta wskazówka pomaga w pokonaniu 

każdej przeszkody. Jeśli coś cię pasjonuje, nic cię nie po-

wstrzyma. Mi na przykład bardzo podobał się temat tego arty-

kułu, który właśnie czytasz. Nie mogłem się doczekać, kiedy 

siądę do komputera, żeby go napisać. A gdy już zacząłem, napi-

sałem całość, robiąc sobie tylko jedną przerwę. Ale jak rozbu-

dzić w sobie pasję do załatwienia sprawy? Spróbuj znaleźć jakiś 

związany z nią, ekscytujący aspekt. Czy dzięki temu zarobisz nie-

złe pieniądze? Co z nimi zrobisz? Czy zdobędziesz nowych klien-

tów albo uznanie, albo otworzą się przed tobą nowe możliwo-

ści? Jeśli zaś nie możesz znaleźć nic pasjonującego, to zastanów 

się, czy ta sprawa jest naprawdę dla ciebie taka ważna. Jeśli nie, 

pomyśl, jak się jej pozbyć. Czasami eliminacja zadania (albo 

przekazanie go komuś innemu lub odłożenie na później) jest 

najlepszym wyjściem z sytuacji. 

„Boję się niektórych spraw i pracy nad niektórymi projektami.” 

Jest kilka przyczyn sprawiających, że zadania i projekty mogą prze-

rażać: 

1. Onieśmielają cię wielkością lub zakresem. Żeby pokonać 

strach, podziel to, co masz zrobić, na mniejsze kawałki. W grun-

cie rzeczy najistotniejsza jest wielkość pierwszego, wydzielo-

nego fragmentu (nazywanego w metodzie GTD Davida Allena 

Najbliższym Działaniem). Takie zadania jak „Napisz raport na te-

mat X” albo „Sporządź plan roczny dla Z” mogą budzić lęk. Dużo 

łatwiej ci pójdzie, jeśli wydzielisz z nich pierwszy element i na 
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nim się skupisz - na przykład „Zadzwoń do Franka w sprawie da-

nych do raportu na temat X” albo „Spisz dziesięć celów, które 

chcemy osiągnąć w nadchodzącym roku”. 

2. Tak naprawdę nie wiesz, jak masz to zrobić. Jeśli czegoś wcze-

śniej nie robiłeś, nic dziwnego, że nie wiesz, jak się do tego za-

brać. Wszystkich nas przeraża taka sytuacja. Rozwiązanie? Po 

pierwsze zbierz jak więcej informacji. Może to wymagać po-

szperania w internecie, rozmowy z kimś, kto już to robił, prze-

czytania książki albo pójścia na kurs. Musisz sprawić, żeby nie-

znane stało się dla ciebie teoretycznie znanym. Po drugie ćwicz. 

Nie wystarczy dowiedzieć się, jak się coś robi, trzeba jeszcze na-

brać w tym wprawy. Nie trenuj od razu całości - doskonal po-

szczególne umiejętności, jedna po drugiej, aż będziesz w nich 

dobry. Wraz ze wzrostem twoich kompetencji znikną obawy, 

które cię powstrzymywały przed działaniem. 

3. Skupiasz się na negatywach. Być może świat przesłaniają ci my-

śli o tym, jak coś jest trudne i jak wiele przeszkód piętrzy się 

przed tobą. Spróbuj dostrzec pozytywy. Skup się na okazji, jaką 

ten projekt reprezentuje… okazji do nauki, podwyższenia swo-

ich kwalifikacji, zarobienia pieniędzy, pozyskania nowych kon-

taktów, zdobycia uznania lub przyspieszenia swojego awansu. 

To metoda podobna do wspomnianego poprzednio „rozbudza-

nia w sobie pasji”. Jeśli zaczniesz szukać okazji, a nie proble-

mów, to będziesz mniej przerażony i z większą ochotą zabie-

rzesz się do roboty. 
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„Zaczynam, ale rozpraszam się i nigdy nie kończę.” 

Jeśli zacząłeś, to już zrobiłeś pierwszy, wielki krok w kierunku za-

kończenia. Teraz tylko musisz sobie poradzić z rozproszeniami. Po-

niższe rady nie budzą zazwyczaj entuzjazmu, ale działają: 

 Małe zadania. Już o tym wspominałem, ale warto to powtórzyć. 

Jeśli się rozpraszasz, to być może zbyt długo pracujesz nad jed-

nym zadaniem lub projektem. Aby podtrzymać skupienie, zajmij 

się małym fragmentem całości. W ten sposób zwiększysz 

szansę, że bez przeszkód dobrniesz do końca. Jeśli zadanie wy-

maga dużo czasu, skup się na nim tylko przez piętnaście-dwa-

dzieścia minut. 

 Jedna rzecz naraz. Nie pozwalaj sobie na jednoczesne zajmowa-

nie się wieloma zadaniami. Skup się na jednym. Jeśli, wykonując 

jakąś pracę, w tym samym czasie sprawdzasz pocztę elektro-

niczną, rozmawiasz przez telefon i przeglądasz internet, to bez 

wątpienia się rozpraszasz. Nie idź tą drogą! Jeśli coś odciąga cię 

od realizowanego zadania, zatrzymaj się i wróć do roboty. 

 Odłącz się. Elektroniczna komunikacja jest obecnie najpoważ-

niejszym źródłem rozproszeń. Poczta elektroniczna, strumienie 

wpisów blogowych, komunikatory, Twitter, telefony. Odłącz się, 

kiedy pracujesz nad tym, co naprawdę masz do zrobienia. To 

niepopularna rada, ale daj jej szansę, zanim ją odrzucisz. Wyłącz 

wszystko i spróbuj skupić się na jednym zadaniu. Gwarantuję ci, 
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że zrobisz więcej niż zwykle. Piszę ten artykuł całkowicie odłą-

czony od internetu. W ten sposób dużo łatwiej jest się skoncen-

trować na pracy. 

 Sprzątnij na biurku. Fizyczny bałagan bardzo nas rozprasza, 

więc najlepiej będzie, jeśli usuniesz wszystko ze swojego biurka 

(zajrzyj do „Lekcji A2. Porządek na biurku”). Zdejmij ze ścian 

zbędne „dekoracje” i wyczyść ekran startowy (pulpit) kompu-

tera. Miej uruchomiony tylko jeden program – ten, który jest ci 

potrzebny do wykonania zadania. 

 Skup się. Kiedy już posprzątasz na biurku, odłączysz się i zaj-

miesz zadaniem do wykonania, skoncentruj się najmocniej, jak 

tylko potrafisz. Skieruj całą swoją energię na to, co robisz, i na-

bierz rozpędu. Być może zatracisz się nawet w tej pracy i osią-

gniesz stan umysłu zwany „flow” („uskrzydlenie”). 

 Rób przerwy. Dzięki przerwom w pracy możesz dać wytchnienie 

swojemu umysłowi, wyzerować go, żeby potem z nową energię 

wrócić do skupienia nad kolejnymi zadaniami. 

„Często nie mam na nic ochoty. Pomysł, żeby wziąć się do ro-

boty, wydaje mi się wtedy okropny i praca leży odłogiem.” 

Znam dobrze to uczucie. Wszystkich nas ono dotyka i nie istnieje 

na nie jedno dobre lekarstwo. Mam jednak kilka sugestii: 

 Zadbaj o siebie. Jeśli pracujesz w domu, weź prysznic. Bardzo 

często zadbanie o siebie polepsza nam nastrój. 
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 Przejdź się. Nawet krótki spacer pobudzi krew w twoich żyłach, 

odświeży umysł i pozwoli ci zastanowić się, co naprawdę chcesz 

dziś osiągnąć. Spróbuj. 

 Ćwicz. Ćwiczenia fizyczne też mogą sprawić, że poczujesz się 

wspaniale. Pobiegaj w parku, posiłuj się z ciężarkami, popilate-

suj albo pomedytuj. Spróbuj – być może po wysiłku fizycznym 

nabierzesz ochoty do pracy. 

 Pomyśl o okazjach (znów). Pomyśl o przyszłości, ale nie tej od-

ległej, tylko o kolejnym dniu. Wyobraź sobie, jak jutro będziesz 

oceniał to, co robiłeś dzisiaj. Czy będziesz zadowolony, że prze-

bąblowałeś cały dzień? A może jednak byłbyś szczęśliwszy, gdy-

byś miał świadomość, że czegoś dokonałeś i skorzystałeś z na-

darzających się okazji? Warto myśleć w kategoriach swojego 

przyszłego „ja”, ponieważ to, co robimy dziś, może otworzyć 

nam jutro nowe perspektywy i drogi rozwoju. 

 Małe kroczki. Nie myśl o tym, że przed tobą cały dzień pracy 

albo cała lista rzeczy do zrobienia. To przytłaczające. Zamiast 

tego, pomyśl o załatwieniu jednej sprawy. To wszystko, co mu-

sisz zrobić – tylko jedną rzecz. Niech to będzie coś małego i ła-

twego, a przy tym – jeśli to możliwe – przyjemnego i satysfak-

cjonującego. Skup się na tym łatwym zadaniu. A jak już za-

czniesz, może nabierzesz ochoty, żeby załatwić następną 

sprawę. I następną. 

 Znajdź coś przyjemnego. Jeśli wszystkie twoje rzeczy do zrobie-

nia są nudne i nieprzyjemne, nie będziesz miał ochoty się za nie 
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zabrać. Dziś zmień swoje podejście. Spróbuj znaleźć coś przy-

jemnego i pasjonującego, ale jednocześnie zbliżającego cię do 

twojego celu. To może stać się zapalnikiem do zajęcia się innymi 

sprawami. A jeśli nie, to przynajmniej cały dzień będziesz zajmo-

wał się czymś przyjemnym i jednocześnie pożytecznym. 

 Zobowiąż się. Jeśli twoim problemem jest motywacja, zobowiąż 

się, że dziś dokonasz postępu w podążaniu do celu. Albo w 

ciągu tego tygodnia. Powiedz o tym swojej rodzinie, napisz na 

blogu lub w inny sposób ogłoś publicznie swoje zamiary. To 

świetnie motywuje do działania. A potem publicznie zdaj spra-

wozdanie, jak wywiązałeś się ze swojego zobowiązania. 

 Nagrody. Obiecaj sobie, że po załatwieniu pierwszej sprawy, 

zjesz wspaniały deser lodowy. Albo kupisz sobie książkę lub film 

na DVD. Jakakolwiek byłaby to nagroda, użyj jej do zmotywowa-

nia się do rozpoczęcia pracy. A potem poddaj się działaniu za-

sady zachowania pędu. 

„Robię sobie listę zadań na jutro, ale następnego ranka budzę 

się i już wiem, że to będzie kiepski dzień, wypełniony paskud-

nymi zajęciami, na widok których robi mi się niedobrze.” 

Warto tu wspomnieć o dwóch rzeczach: 

1. Przeciążenie. Najbardziej prawdopodobnym powodem takiego 

samopoczucia jest nadmiar zadań. Ludzie mają skłonność do 

wrzucania sobie na ramiona zbyt dużego ciężaru, przeceniając, 

ile są w stanie zrobić w ciągu jednego dnia. Zacznij wyznaczać 
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sobie codziennie tylko trzy Najważniejsze Zadania i przystępo-

wać do ich wykonania wcześnie rano (nie zaglądaj do poczty 

elektronicznej przed załatwieniem co najmniej dwóch spraw). 

Jeśli będziesz miał tylko trzy rzeczy do zrobienia, nie poczujesz 

się tak przytłoczony. Wszystkie drobniejsze sprawy zgrupuj w 

jeden blok i zajmij się nimi pod koniec dnia. 

2. Zabawa. Drugim powodem twojego kiepskiego samopoczucia 

może być to, że twoja lista zawiera tylko rzeczy nieprzyjemne. 

Któż by chciał stawić czoła takiemu dniu? Zamiast tego zaplanuj 

zadania, za które masz wielką ochotę się wziąć. Sporządź na ju-

tro ich ekscytującą listę. Jeśli naprawdę nie masz żadnej ważnej, 

ale przyjemnej sprawy do załatwienia, to znaczy, że pracujesz w 

niewłaściwym miejscu. Poszukaj innego zajęcia, które będziesz 

lubił. Oczywiście w każdej pracy zdarzają się zadania nieprzy-

jemne i trudne, ale powinny one prowadzić do czegoś satysfak-

cjonującego. Powinny wspierać coś, co cię ekscytuje. Jeśli nie 

ma tego w twojej pracy, przyjrzyj się jej dokładnie i albo posta-

raj się ją jakoś zmodyfikować, albo zacznij szukać innej. 

Lekcja ta powstała na podstawie artykułu Leo Babauty „How to 

Actually Execute Your To-Do List: or, Why Writing It Down Doesn't 

Actually Get It Done”. 

 

 


