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Prostota
W tradycji Zen jest pojęcie „enso”. Jest to okrąg, rysowany jednym
pociągnięciem pędzla. Krąg ten jest odzwierciedleniem stanu umysłu malarza,
dlatego te szczególnie ciekawe są kręgi malowane przez Mistrzów, którzy
mają pewną rękę, spokojny oddech i wyciszony umysł. źnso jest te niezwykle
prostym symbolem, to tylko okręg, jednak łączy w sobie nieskończono ć i
tera niejszo ć, głębię i powierzchowno ć, stało ć i zmienno ć. A to tylko okręg.
Jest te po prostu piękny i wyra a prostotę, która jednak jest bardzo trudno
osiągalna.

Prostota, co wa ne, nie oznacza prostactwa, co wszyscy rozumiemy
doskonale. Prostota jest elegancka, efektywna, czasem subtelna, często
nieoczywista, kreatywna. Osiągnięcie takiej prostoty mo e być zadaniem do ć
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trudnym. W tym miejscu omówię prostotę w kontek cie ćwiczeń uwa no ci,
upraszczania własnego ycia i upraszczania firmy, jako takiej.
Prostota - ma w biznesie do ć bogatą tradycję. Wystarczy wspomnieć jeden z
filarów biznesowego sukcesu firmy Apple, prostotę u ywania ich telefonów.
Mają tylko jeden przycisk. Proste struktury organizacyjne redukują koszty.
Proste pomysły rewolucjonizują biznes na naszych oczach. Prostota ma te
kilka innych znaczeń.

PROSTE ĆWICZENIA UWAŻNOŚCI
Prostota to poszukiwanie takich ćwiczeń, metod treningowych, które są proste,
mo liwe do wykonania w ka dym miejscu i czasie, czasem bardzo krótkie.
Mo na się wręcz narazić na zarzut upraszczania, bo przecie có prostszego
ni

obserwowanie swojego oddechu. A jednak w tej prostocie jest siła

mindfulness. Jednym z filarów efektywno ci treningu mindfulness jest
powtarzalno ć i dyscyplina w ćwiczeniach. Znacznie łatwiej osiągnąć
dyscyplinę, je li wykonujemy ćwiczenia proste, mo liwe do wykonania w nawet
bardzo zajętym dniu pracy. Warto szukać inspiracji do ćwiczeń, które mo na
wykonywać w drodze do pracy, podczas włączania komputera, w trakcie
zebrań, podczas jazdy windą i tym podobnych. Kluczowe są powtarzanie
ćwiczeń oraz wiadoma decyzja, intencja, aby być uwa nym i obecnym.
Jednym z silniejszych, ale i prostych ćwiczeń, jest patrzenie za okno, podczas,
gdy nasz komputer się włącza. Mogłoby ono wyglądać takŚ
Wejd do swojego biura i chwilę się po nim rozejrzyj. Zanotuj „w głowie”, e
zaczynasz dzień pracy. Oswój się przez kilka chwil z tym, e jeste w biurze, w
pracy. wiadomie przestaw się na tryb „praca”.
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Włącz komputer, czekając a się za wieci ekran, co zwykle zajmuje kilka chwil,
podejd do okna, we jeden lub dwa wiadome oddechy i po prostu popatrz na
to, co widać w dali.
wiadomie przestań patrzeć i wróć do swojego biurka, zacznij pracować.
Mo e tak się zdarzyć, e ćwicząc wiadome i uwa ne patrzenie przez okno, nie
od razu „rzucisz” się w wir zadań i obowiązków, ale bardziej

wiadomie

zaplanujesz swój dzień. To krótkie ćwiczenie ma te i taką zaletę, e dasz
swoim oczom odpocząć. Nasze oczy nie są stworzone do długiego wpatrywania
się w bliskie obiekty, takie jak ekran komputera. Odpoczywają, kiedy patrzymy
w dal. Tak, więc warto to ćwiczenie powtarzać, co pewien czas, najlepiej, co
godzinę, tak, aby dać naszym oczom choćby chwilę odpoczynku. Wypoczęte
oczy znakomicie zwiększają jasno ć umysłu, efektywno ć, skupienie,
klarowno ć my lenia. Ćwiczenie jest proste, jednak jest szczególnie efektywne,
je li wykonujemy je systematycznie, je li stanie się rytuałem.
Wiele prostych ćwiczeń wzmacniających i rozwijających uwa no ć proponuje
Saki Santorelli w artykule „Mindfulness and Mastery in the Workplace: 21 Ways
to Reduce Stress during the Workday1”. Poni ej znajdują się te ćwiczenia.
1.

Po więć 5 - 30 minut ka dego dnia, aby się wyciszyć i
pomedytować. Usiąd lub połó się. Popatrz przez okno, posłuchaj
odgłosów natury, pospaceruj trochę.

2.

żdy jeste

w drodze do pracy, po więć jedną minutę na

koncentrację na własnym oddechu.
3.

W drodze do pracy, np. w samochodzie, obserwuj, kiedy twoje ciało
jest spięte, czy mo e masz zaci nięte ręce na kierownicy,
podniesione ramiona, uczucie napięcia w ołądku itp. Pozwól tym

1

http://www.bemindful.org/mindmastery.pdf
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stanom by same minęły. Czy napięcie czyni z ciebie lepszego
kierowcę? Jakie to uczucie jechać odprę onym do pracy?
4.

Spróbuj nie włączać radia i pozostać sam na sam ze sobą.

5.

Poeksperymentuj z tym, aby jechać prawym pasem i utrzymywać
prędko ć

mniejszą

o

5

km

na

godzinę

od

najwy szej

dopuszczalnej.
6.

żdy dojedziesz do czerwonego wiatła, skorzystaj z czasu, aby
skoncentrować się na własnym oddechu, drzewach, niebu lub
własnych my lach.

7.

Po przybyciu na miejsce pracy po więć chwilę, aby rzeczywi cie
doj ć do siebie. U wiadom sobie gdzie jeste i dlaczego.

8.

Je eli w miejscu pracy będziesz

wiadomy swojego ciała,

pozbędziesz się niepotrzebnego napięcia.
9.

Wykorzystaj przerwy, aby się naprawdę zrelaksować. Mo e
spróbujesz udać się na krótki spacer zamiast pić kawę, palić
papierosy lub czytać.

10.

Spróbuj w czasie przerwy na obiad zmienić swoje otoczenie.

11.

Je eli masz swoje własne miejsce pracy, zamknij na krótką chwilę
drzwi i odprę się całkowicie wiadomie.

12.

Spróbuj, co godzinę zrobić sobie 1-3 minutową przerwę, podczas
której

wiadomie będziesz koncentrować się na oddechu i

sygnałach wysyłanych przez ciało. Pozwól swojej duszy uspokoić
podczas tego kontaktu.
13.

Skorzystaj ze znaków w twoim otoczeniu, aby przypominały ci o
koncentracji na sobie samym, np. dzwonek telefonu, obrazek, kwiat
itp.

14.

Wykorzystaj przerwę obiadową lub inny czas wolny, aby
porozmawiać z lud mi, którzy są ci

yczliwi. Znajd

tematy

niekoniecznie związane z pracą.
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15.

Spróbuj raz lub dwa razy w tygodniu je ć obiad w milczeniu.
Wykorzystaj ten czas, aby powoli je ć i skoncentrować się na sobie.

16.

Spróbuj na koniec pracy zrobić krótkie podsumowanie. Pogratuluj
sobie wykonanej pracy i sporząd listę na następny dzień. Na dzi
zrobiłe ju wystarczająco!

17.

Wychodząc z pracy, rozkoszuj się temperaturą powietrza. Poczuj
chłód lub ciepło powietrza i temperaturę swojego ciała. Co się
dzieje, gdy otwierasz się na te bod ce wysyłane przez otoczenie i
własne ciało bez próby ich odrzucania czy oceniania. Przysłuchaj
się odgłosom dochodzącym z zewnątrz. Jak idziesz, gdy nic cię nie
zmusza do po piechu? Co się stanie, gdy zwolnisz kroku?

18.

Po więć chwilę w drodze do domu, aby wiadomie zarejestrować
zmianę otoczenia. Wykorzystaj tę chwilę, aby po prostu tylko być.
Teraz nadchodzi czas, aby po więcić się innym zajęciom w domu.

19.

żdy prowadzisz samochód, spróbuj zauwa yć, kiedy zaczynasz za
szybko jechać. Czy mo esz co zmienić w tej kwestii? U wiadom
sobie, e dysponujesz większą kontrolą ni się to wydaje.

20.

Gdy przybywasz do domu, wygospodaruj chwilę czasu, aby
wiadomie przestawić się na bycie w domu (wraz z rodziną lub
sam).

21.

Zmień ubranie, które nosisz w pracy. Być mo e ta prosta czynno ć
pomo e ci wczuć się w prywatną rolę. Przywitaj wszystkich
domowników. Po więć chwilkę, by spojrzeć im w oczy. Je eli to
mo liwe, spróbuj znale ć 5-10 minut czasu, aby się wyciszyć i
uspokoić. Je eli mieszkasz sam, skoncentruj się na ciszy panującej
w twoim mieszkaniu, na uczuciu, kiedy przekraczasz próg domu.
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PROSTOTA W ŻYCIU
Prostota w yciu mo e przybrać ró ne formy. Jedną z nich jest minimalizm.
Minimalizm ten wynika ze wzmocnienia poczucia własnej warto ci, przez co w
znacznie mniejszym stopniu inwestujemy w zewnętrzne oznaki statusu, bycia
kim wa nym. Mając silniejsze wewnętrzne osadzenie w sobie samym, nie
potrzebujemy zewnętrznych potwierdzeń i dowodów bycia kim warto ciowym.
ródło odczuwania szczę cia przemieszcza się bardziej do wewnątrz, dzięki
czemu znacznie więcej rzeczy sprawia nam przyjemno ć. A co ciekawe nasze
szczę cie jest budowane w oparciu o mniej materialistyczne elementy. Przy
okazji du o oszczędzamy! Istnieje opowie ć o Sokratesie, który uwielbiał
chodzić po rynku i oglądać ró ne rzeczy wystawione na sprzeda . Uczniowie
byli bardzo zdziwieni jego zwyczajem. Nigdy nic nie kupował. Kiedy spytali go
o ten dziwaczny zwyczaj, przechadzania się między straganami i oglądania z
zaciekawieniem ró nych przedmiotów, z którego to oglądania nic nie wynikało.
Sokrates odpowiedziałŚ „Uwielbiam odkrywać bez jak wielu rzeczy jestem
absolutnie szczę liwy”. W podobnym sensie minimalizm jest efektem
rosnącego poczucia szczę cia, które staje się w du ym stopniu niezale ne od
zewnętrznych uwarunkowań. Poniewa
satysfakcjonującego i spełnionego

nie potrzebujemy do prowadzenia

ycia wielu przedmiotów, otaczamy się

przedmiotami znacznie bardziej subtelnymi, niezagracającymi naszego wiata,
a nie przydatnymi tylko raz, zbędnymi. Nasze poczucie zadowolenia i szczę cia
zyskuje wiele ródeł, a nie tylko posiadanie np. coraz lepszego samochodu.
Prostota w yciu to, tak e bardziej bezpośredni stosunek do rzeczywistości.
Ró ne wydarzenia, które nam się przytrafiają nie tyle są stresujące same w
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sobie, w sposób obiektywny, ile są stresujące, dlatego, e je w ten sposób
odbieramy. Marek Aureliusz pisze2:
„Wypadki zewnętrzne ani troszeczkę nie dotykają duszy ani nie mają wstępu do
duszy, ani nie mogą duszy zmienić, ani poruszyć. Zmienia się i porusza ona
sama siebie. A do jakich sądów sama się wzniesie, takie wydaje o tym, co się
jej zdarza z zewnątrz.”
Bardziej bezpo redni stosunek do rzeczywisto ci odejmuje z niej to, co do niej
wkładamy w postaci oczekiwań, potrzeb, ocen, ambicji. Zwykle odnosimy to, co
nam się przydarza do jakiego

zewnętrznego wzorca „Jak powinno być”.

Skutkuje to konieczno cią kontroli, lękiem przed niepo ądanym rozwojem
wypadków, poczuciem zagro enia w trakcie pora ek czy krytyki. Niemal
wszelkie negatywne zdarzenia uruchamiają w głowie wewnętrzny monolog,
który z kolei budzi ró ne negatywne emocje. Prostota upraszcza nasze ycie i
w ten sposób, e je li umie cimy w wydarzeniach mniej naszych oczekiwań,
ocen do tego, co się dzieje, wówczas mo emy traktować pora ki, jako szanse,
mo emy lepiej adaptować się do i tak zmieniającego się wiata, utrzymywać
bardziej satysfakcjonujące relacje i mieć nieco bardziej pozytywny stosunek do
wiata. Niezale nie od tego, co się wokół nas dzieje.
Ten rodzaj prostoty jest do ć radykalny, bowiem upraszczamy nasz

wiat

wewnętrzny, pozwalając odej ć temu, co nam „miesza w głowie”.

Prostota w yciu mo e te przybrać formę zmianę orientacji perspektywy
czasowej z „kiedyś i gdzieś” na „tu i teraz”. Jest to zmiana o doniosłym
znaczeniu. Orientacja wyłącznie na przyszło ć, jako efekt uboczny przynosi
niezadowolenie z tego, co jest w tej chwili. Zwykle te obejmujemy stosunkowo
2

Marek Aureliusz, „Rozmy laniaŚ (do samego siebie)”
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niedaleki horyzont czasowy, na przykład rok, najwy ej dwa lata. Nie bardzo
planujemy w perspektywie całego naszego

ycia. Przeniesienie uwagi na

moment bie ący jest, paradoksalnie, tak e przeniesieniem uwagi na znacznie
dłu szy horyzont czasowyŚ całego naszego ycia, a nawet tego, co będzie,
kiedy ju opu cimy ten wiat. A być mo e i dalej. Innymi słowy prostota oznacza
wysiłek, aby sensownie zagospodarować minutę, która się wła nie zaczęła. Nie
mamy specjalnego wpływu na kolejny dzień, a nawet kolejną minutę, mamy za
to bardzo du y, na tę, która się wła nie dzieje. Z tego powodu jest to
najcenniejsza minuta naszego ycia, jedyna, jaką tak naprawdę mamy. Je li
wystarczająco dobrze zajmiemy się wła nie tą minutą, to i całe nasze ycie
będzie znacznie lepiej „zaopiekowane”. Jest takie powiedzenieŚ „Zajmij się
minutą, a rok zajmie się sam sobą”. Prostota oznacza, zatem, e zajmujemy się
czym

niezwykle małym, a mianowicie chwilą bie ącą, minutą, która trwa.

Nasze zamierzenia i cele, ambicje i zamierzenia stają się przez to bardziej
realne, łatwiej osiągalne, oparte o realne potrzeby i mo liwo ci. A potem
zajmujemy się kolejną minutą, kolejną, kolejną. Przenosząc to na trening
uwa no ci chodzi nam o to, aby wykonując ćwiczenie PORA, po prostu w pełni
zagospodarować tylko kolejny oddech. A potem kolejny. Nic więcej. Có
prostszego.

PROSTOTA W FIRMIE
Prostota to tak e dostrzeganie jak najprostszych związków, rozwiązań. Je li
jeste my w

pełni

obecni,

wówczas

łatwiej

nam

dostrzec,

pozornie

niedostrzegalne proste wyj cia z sytuacji, proste drogi do celu. Pełna obecno ć
mo e prowadzić do niemal „magicznych” pomysłów. Mened erowie, którzy są
uwa ni, chętnie stosują proste rozwiązania, które nie kosztują du o, lub są
zgoła darmowe, eksperymentują, czasem bawią się swoją pracą. Prostota,
której szukamy upraszcza nasze ycie zarówno zawodowe jak i prywatne. W
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gruncie rzeczy mindfulness jest prostotą w najczystszej postaci, poniewa
uczymy się robić jedną rzecz na raz. Nie chodzi o to, aby nie robić kilku
projektów równocze nie, ale o to, aby w jednej chwili zajmować się tylko jednym
zadaniem. Upraszczanie naszej pracy mo e przyjąć postać delegowania tych
zadań, których nie musimy wykonywać. Mo emy, rozwiązując jaki problem,
obracać w głowie pytanieŚ „Jakie jest najprostsze rozwiązanie tej sprawy?” Przy
czym, co bardzo wa ne, najprostsze nie oznacza, takie jak zwykle, takie jak
kiedy . Zwykle mylimy prostotę z oczywisto cią, a z kolei oczywisto ć, to w
gruncie rzeczy nasze nawyki my lowe, brak inwencji, niska kreatywno ć. Nie
chodzi o rozwiązanie łatwe, znane, ale eleganckie i skuteczne, które
niekoniecznie są oczywiste.
Szukajmy takiej prostoty, która, na pewno jest mo liwa do wprowadzenia, ale
te zapewni nowe rezultaty. Źrogą, jaką mo na wybrać w poszukiwaniu takiej
prostoty to eksperymentowanie. źksperymentowanie mo e być inspirujące i
skuteczne z kilku powodów. Peter Senge w swojej klasycznej ju ksią ce „Piąta
dyscyplina” wskazuje na to, e drobne zmiany mogą przynie ć doniosłe skutki
i rezultaty. Jednak te zmiany nie zawsze są oczywiste, a nawet z reguły są
bardzo nieoczywiste. Nazywa to „zasadą d wigni”, czyli wprowadzenie
niewielkiej modyfikacji do systemu prowadzi do korzystnej zmiany całego
systemu. Źo ć trudno okre lić i odkryć, jaka powinna być niewielka zmiana.
Źlatego warto eksperymentować z systemem. Sprawdzać jak system reaguje
na zmiany, podtrzymywać zmiany, je li reakcja systemu jest po ądana lub
wycofywać się, je li nie.
Barrett C. Brown przeprowadził bardzo ciekawe badania niezwykle skutecznych
liderów i mened erów. Wyłonił grupę mened erów, którzy osiągali ponad
przeciętne rezultaty, w gruncie rzeczy nieosiągalne dla zwykłych miertelników.
źfektem

badania

była

grupa

piętnastu

kompetencji,

jakie

posiadają

ponadprzeciętne jednostki w roli szefów i szefowych. Lista ta sama w sobie jest
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niezwykle ciekawa. Zawarte jest tam między innymi kompetencja związana z
„dialogiem z systemem”. Prowadzenie dialogu z systemem, to praktykowanie
zdolno ci do powtarzalnego wczuwania się w to, co jest potrzebne systemowi
do rozwoju, stosowania ró nych interwencji (np. prototypyś eksperymentyś
zasiewanie

idei),

dostosowania. W

obserwowania
tym

reakcji

systemu

i

odpowiedniego

wypadku tak e podkre lona jest efektywno ć

eksperymentowania, czyli wprowadzania drobnych zmian, obserwacji jak na te
zmiany reaguje system, utrzymywania ich lub wycofywania się z nich.
źksperymenty te, z natury rzeczy, są to niewielkie modyfikacje, np. zmiana
wystroju biura na znacznie bardziej estetyczny, subtelny, wyrafinowany. Mo na
te przeprowadzić inny eksperyment ze zmianą sposobu ubierania się w pracy,
formy

zwracania

eksperymentem

się,
i

prowadzenia

jednocze nie

zebrań

niezwykle

wprowadzono na lotnisku Schiphol w

na

stojąco.

skutecznym

Amsterdamie3.

był

Zabawnym
ten,

jaki

W roku 1999 szefostwo

lotniska było zmuszone do znacznej obni ki kosztów. Podczas analizy kosztów
okazało się, e istotna czę ć kosztów jest związana z czyszczeniem toalet, a
dokładniej męskich toalet. Zwykłe pomysły mające na celu spowodowanie, eby
podłoga wokół pisuarów była mniej brudna zwodziły. Pro by, napisy nawołujące
do czysto ci, po prostu nie działały. Wówczas Ekonomista Aad Kieboom
zaproponował, aby w rodku pisuaru, w jego centralnej czę ci umie cić obrazek
muchy. Koszty czyszczenia toalet spadły o 80% Muchy wkrótce upowszechniły
się na niemal całym wiecie. Podobno na niektórych lotniskach trzeba było je
często doklejać, poniewa były spłukiwane.
Prostota

wreszcie ma

znaczenie strategiczne,

wspomaga budowę

konkurencyjnej, rentownej, stabilnej firmy. Chris Zook w wywiadzie
udzielonym Harvard Business Review mówi4:

3
4

https://nudges.wordpress.com/the-amsterdam-urinals/
“Cudowna siła prostoty” CHRIS ZOOK wŚ httpŚ//www.hbrp.pl/redakcja_poleca.php?id=950
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„Złożoność zaczyna być głównym problemem współczesnego świata biznesu.
Jestem przekonany, że jest ona "cichym zabójcą rentownego wzrostu". Z
naszych badań wynika, że firmy mające mniej złożone strategie, oparte na
prostszych zasadach działania, mają przewagą konkurencyjną nad złożonymi
organizacjami. Na przykład wraz ze wzrostem złożoności prezes coraz bardziej
oddala się od klientów własnej firmy, co utrudnia zorientowanie się, które trendy
na rynku mają trwały charakter i wymagają podjęcia strategicznych działań.
Bardziej złożone organizacje trudniej również zmobilizować, a wewnętrzne
procesy podejmowania decyzji przebiegają zdecydowanie wolniej.”
Prostota w biznesie więci triumfy choćby za sprawą lean management. Lean
management pokazuje jak produkować lepiej zu ywając mniej zasobów. Czego
mo na się pozbyć, a jednak być efektywnym. Ponadto John Maeda w ksią ce,
która jest bestselerem, „Prawa prostoty” 5, definiuje 10 praw prostoty i trzy
główne zasady upraszczania w biznesie, designie i yciu. Pewnym wyrazem
prostoty jest tak e filozofia Kaizen, czyli metoda ciągłego doskonalenia, przy
koncentrowaniu się na małych i prostych udoskonaleniach, które mo na
wprowadzić od razu, w ciągu kilku chwil. Za to codziennie. Zasady Kaizen
doskonale opisują prostotę osiągania doskonało ci w biznesie i yciu.
Źziesięć zasad KaizenŚ
1. Problemy stwarzają mo liwo ci.
2. Pytaj 5 razy „Źlaczego?” (Metoda 5 why)
3. Bierz pomysły od wszystkich.
4. My l nad rozwiązaniami mo liwymi do wdro enia.
5. Odrzucaj ustalony stan rzeczy.
6. Wymówki, e czego się nie da zrobić, są zbędne.
7. Wybieraj proste rozwiązania, nie czekając na te idealne.
5
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8. U yj sprytu zamiast pieniędzy.
9. Pomyłki koryguj na bie ąco.
10. Ulepszanie nie ma końca.
Znacznie bardziej rewolucyjną ideę upraszczania biznesu prezentuje Żrederic
Laloux w ksią ce „Pracować inaczej”. Je li chcesz upro cić swój biznes w
stopniu maksymalnym, jaki dzisiaj znamy, to w ksią ce Żrederica Laloux 6
znajdziesz wiele inspiracji. Opisuje on kilkana cie firm, które funkcjonują wedle
nowego, innowacyjnego, ale i prostego modelu, który autor nazywa
organizacją turkusową. Model ten przypomina organizm wraz jego prawidłami
działania i rozwoju. Obserwacja firm turkusowych jest zajęciem tyle
fascynującym, co inspirującym Żirmy te nie mają zwyczajowo rozumianej
struktury organizacyjnej. Są zbudowane w oparciu o samozarządzające
zespoły pracownicze. Żunkcje takie jak kontrola, planowanie, decyzje
strategiczne i operacyjne, rekrutacja, sprzeda , które zwykle wykonywane są
przez dedykowane działy firmy, znajdują się w gestii tych zespołów. Jednym z
efektów jest brak kierownictwa w zwykłym rozumieniu tego pojęcia. Sami
pracownicy podejmują wszystkie decyzje dotyczące ich pracyŚ planują,
sprzedają, zatrudniają, kupują. A przy tym są to firmy dynamicznie rozwijające
się i efektywne. Uproszczenie biznesu osiąga tutaj swój aktualny pułap. Nic, co
konieczne do zaspokojenia potrzeb klientów w tych firmach nie zachodzi.
Podobny postulat ma Scott Adams, autor popularnego komiksu o przygodach
Źilberta. W jednej ze swoich ksią ek, „Piesberta tajny podręcznik szefowania”,
pisze na koniec, po omówieniu tysięcy pomysłów, jak ludziom utrudnić pracę,
e firma efektywna, to taka, w której nie dzieje się absolutnie nic, co nie ma
związku z zaspokajaniem potrzeb klienta.

6
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Bardzo dobrą drogą do prostoty w biznesie jest utrzymywanie umysłu
początkującego, czyli umysłu takiej osoby, która widzi daną sprawę po raz
pierwszy. Z tego miejsca wypływa innowacyjno ć i kreatywno ć. Jedną z zasad
twórczych spotkań jest procedura odło enia oceny pojawiających się pomysłów
i rozwiązań. Zwykle w naszym umy le, co osoby trenujące uwa no ć wiedzą,
proces generowania pomysłów i ich ocena, są równoczesne. Je li jaki pomysł
przyjdzie nam do głowy, niemal natychmiastowo, jest przez nas oceniany i
często, pod wpływem oceny, odrzucany, krytykowany, czy wręcz wy miewany.
Reagujemy tak nie tylko na własne pomysły i idee, ale, być mo e przede
wszystkim, na pomysły innych osób. Czasem wystarczy, e o tym wiemy, aby
proces choćby trochę spowolnić. Mo na zastosować zasadę Johnsona, który
ponoć mawiałŚ „Jeśli Twój pracownik przedstawia Ci głupi pomysł, z pewnością
jeden z Was jest idiotą. Tylko jeszcze nie wiadomo kto.” Chodzi o to, e pomysł,
nawet obiektywnie głupi, mo e stać się inspiracją, początkiem nowego, wybitnie
innowacyjnego. Mo e zatem odegrać rolę jako wyzwalacz innego. Mo e te po
przeformułowaniu stać się bardziej sensowny. Je li jednak dokonujemy oceny
automatycznie, a tak się dzieje zazwyczaj, nie mamy szansy na obróbkę
pomysłu, zmianę, zainspirowanie się. Przypisywane źinsteinowi powiedzenie
w sposób dosadny pokazuje to zjawisko7: „Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da
się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie
to coś robi.” Umysł początkującego to czujno ć na własne ograniczenia, własne
utarte sposoby my lenia, własne „filtry”, stereotypy, lepotę. To sięganie do
ródeł własnej kreatywno ci, widzenie w pewnym sensie na wskro , przez
automatyczne nawyki my lowe, przyzwyczajenia. Dobrym sposobem opisu
tego stanu, jest nazwa „nawykowa kreatywno ć.” Zwykle kreatywno ć wią e się
z czym nie nawykowym i nie automatycznym. Tutaj jednak szukamy stanu
permanentnej nauki, odkrywania, bycia zadziwnionym, nowego spojrzenia na

7

https://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein
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siebie, biznes, innych ludzi. Stan ten rozwija się w miarę postępowania treningu
mindfulness, ale te mo na poczytać ksią ki o na przykład wywieraniu wpływu
na ludzi, które są skarbnicą wiedzy na temat nawykowych, niezbyt racjonalnych
zachowań. Te ksią ki uczą przede wszystkim tego, jakim złudzeniom ulegamy
my sami.

CO ROBI MNICH? – JEDNĄ RZECZ NA RAZ
Źzisiejsza praca przebiega w ciągłej realizacji wcią nowych, zmieniających się
zadań, a ka de z nich ma krótki termin realizacji i konieczne jest ich skończenie,
najlepiej wyrzyskich na raz. Zadania są przerywane, co chwilę nowe zadania
wpadają na biurko. W zasadzie niemal ka dy, kto zleca nam zadanie, chciałby,
aby je potraktować priorytetowo. W tej sytuacji

onglujemy zadaniami

(zaczynamy jedno, przerywamy, zaczynamy drugie, przerywamy, wracamy do
pierwszego itd.) lub stosujemy multitasking, czyli robimy kilka rzeczy na raz:
piszemy raport, odpowiadamy na maile. Wydaje się nam, e jest to jedyny, ale
co wa niejsze, efektywny sposób pracy. Bardzo wiele badań wskazuje na to,
e tak nie jest.
Włoscy sędziowie, podobnie jak w ka dym innym kraju mają do czynienia z
ilo cią rozpraw i konieczno cią rozstrzygania, które przekraczają ich
mo liwo ci. Nie mogą zajmować się jedną sprawą na raz. Podczas badań 8
obserwowano czy sędziowie onglujący sprawami w stopniu wysokim, czyli
tacy, którzy zaczynają jedną sprawę, nie kończą jej, przechodzą do kolejnej, by
wrócić do rozpoczętej jak nadarzy się wolna chwila rzeczywi cie zamykają
większą ilo ć spraw. Sędziowie ci zajmowali się tym, co najpilniejsze, nie
realizowali spraw w sposób sekwencyjny, tj. otwierali sprawę po zamknięciu

8
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jednej. Okazało się, e im mniejszy stopień „ onglowania” sprawami tym więcej
spraw było szybciej zamykanych.
Podobnie badano efektywno ć multitaskingu w wielu bran ach. Szczególnie
bacznie przyglądano się informatykom. Okazuje się, e są to osoby, które
niemal nieustannie obserwują ró ne dochodzące ze wiata informacje, czy to
na ekranie komputera, czy to na ekranie telefonu lub tableta. Ta skłonno ć
zyskała nawet wdzięczną nazwęŚ „infomania”9. Okazuje się, e wykonywanie
wielu zadań na raz, a więc multitasking, jest nie tylko nieefektywne, ale wręcz
szkodliwe. Multitasking, jak się szacuje, przynosi około 650 miliardów dolarów
strat w obni eniu efektywno ci w USA. Osoby, które działają w trybie
wielozadaniowo ci (tak po polsku mo na nazwać multitasking) potrzebują około
25 minut na to, aby wrócić do stanu skupienia, po przerzuceniu się na inne
zadanie. Spada ich IQ, nawet bardziej ni po paleniu marihuany. Co gorsze,
mózg uczy się pozostawać w stanie ciągłej „czę ciowej uwagi” równie wtedy,
kiedy nie ma potrzeby wielozadaniowo ci. Mo na wręcz powiedzieć,
multitasking nie ma

e

adnych pozytywnych efektów10. Obni a kreatywno ć,

jako ć pracy, za to podwy sza ilo ć błędów i konieczno ć poprawiania, co tylko
zwiększa ilo ć zadań. Jest wyczerpujący dla umysłu i energii. Wygląda na to,
e nawet najzagorzalsi zwolennicy tego stylu pracy powoli zaczynają widzieć
jego wady11.
Odpowiedzią na problem multitaskingu i onglowania zadaniami wydaje się
do ć prosty – robić jedną rzec na raz. Sprawa jest o tyle ciekawa, e pojawia
się coraz więcej doniesień badawczych, ale te powstaje swoista moda na
robienie jednej rzeczy na raz. Pojawiają się nawet swoi ci „guru” tej mody.
Jednym z nich jest Timothy Ferriss, autor ksią ki „4-godzinny tydzień pracy”,

9

http://www.thenewatlantis.com/publications/the-myth-of-multitasking
https://hbr.org/2005/01/overloaded-circuits-why-smart-people-underperform
11
https://hbr.org/2015/01/the-pros-and-cons-of-doing-one-thing-at-a-time
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innym Leo Babauta autor ksią ek i blogaŚ Zenhabits 12. By wymienić tylko tych,
którzy są znani w naszym kraju. Ten ostatni tworzy swoistą listę, wzorowaną na
planie dnia w klasztorze Zen, w jaki sposób pracować, aby zachować wysoką
efektywno ć, a jednocze nie nie przecią ać naszego umysłu i uwagi. Lista
zawiera dwana cie, prostych, bo jak eby inaczej, zasad 13. Zasady

ycia

klasztornego czerpałem z ró nych religiiŚ Zen, Kartuzów14, Jezuitów. Zasady te
wydają mi się tak inspirujące, e na ich podstawie, w oparciu o moje własne
do wiadczenia, proponuję poni szy zestaw.
1. Rób jedną rzecz na raz – dla osób, które zrozumiały nieefektywno ć
multitaskingu jest to do ć oczywista reguła. Mo e wydawać się
niezgodna z intuicją, to jednak jest znacznie bardziej efektywna ni
wielozadaniowo ć. Zasada robienia jednej rzeczy na raz zyskuje coraz
większe rzesze zwolenników, coraz więcej autorów widzi w tym receptę
na

podnoszenie

efektywno ci

zawodowemu, czy nadmiernemu

i

przeciwdziałanie

stresowi15.

wielozadaniowo ci upada. Wylicza się,
zadaniami wydłu a czas realizacji

wypaleniu

Mo na uznać,

e mit

e przerzucanie się między

rednio o 28%. Robienie jednej

rzeczy na raz oznacza zatem, e nasza efektywno ć mo e wzrosnąć o
prawie jedną trzecią.
2. Rób to wolno i z rozwagą – wa ne jest to szczególnie na początku
treningu uwa no ci, poniewa nie mamy jeszcze pełnej kontroli nad
naszą uwagą. Z czasem oka e się, e uwa no ć nie polega na robieniu
czego wolno, ile raczej z pełną uwagą. Chodzi o to, aby dać sobie
szansę, aby w pełni skierować uwagę na to, co się robi. Je li robimy
co choćby troszkę wolniej, szanse, na zaanga owanie uwagi rosną.

12

http://zenhabits.net.
http://zenhabits.net/12-essential-rules-to-live-more-like-a-zen-monk/
http://www.kartuzija-pleterje.si/pol/reddanes.html
15 http://www.thenewatlantis.com/publications/the-myth-of-multitasking
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Nieco wolniejsze tempo pracy zwiększa klarowno ć my lenia,
precyzyjno ć i kreatywno ć. Jest to o tyle wa ne, e jak zauwa ają
naukowcy prawie 47 %16 czasu pracy nasza uwaga błądzi, nie jeste my
my lami w tym miejscu w jakim jeste my fizycznie. Brak uwagi uwa a
się za jeden z wa niejszych powodów niskiej efektywno ci.
3. Skończ to co robisz zanim zajmiesz się inną sprawą, ale bąd
gotów

porzucić

działanie

jeśli

musisz.

To

odpowied

na

onglowanie zadaniami. Zaczynaj kolejne zadanie dopiero, kiedy
ukończysz to, którym się aktualnie zajmujesz. Niezale nie od tego co
robiszŚ myjesz zęby, piszesz raport, czytasz artykuł, czy cokolwiek
innego. Je li postanowisz wprowadzić tę zasadę w ycie, a nie robiłe
tego do tej pory, zobaczysz, e mo e być do ć trudne. Czasem wyda
się wręcz niemo liwe. Jak bowiem odmówić koledze, który przychodzi
z pilną sprawą i powiedzieć, e muszę chcę skończyć to co zacząłem?
Zauwa ysz,

e na przeszkodzie stoi nie tyle brak asertywno ci ile

problem z uwagą, ze zjawiskiem continuous partial attention (CPA –
przeznaczanie tylko czę ci uwagi na główne zajęcie) 17. Być mo e nie
kończysz zadań nie dlatego, e wcią masz nowe, choć i to jest kłopot,
raczej nie kończysz dlatego, e twoja uwaga stale dryfuje w ró ne
rejony, byle tylko nie zajmować się tym, czym się zajmujesz.
Co ciekawe sprawy zdają się pogarszać niemal z ka dym rokiem.
Ilustrują to badania przeprowadzone przez Microsoft. Badacze
sprawdzali ile czasu dają im internauci. Przebadali oni 2000 osób w tym
wiele podłączono do źźż. W roku 2000 przeciętny czas skupienia

16
17

http://www.industryweek.com/leadership/powering-productivity-mindfulness
http://www.entrepreneur.com/article/240254
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wynosił 12 sekund, w roku 2013 zaledwie 8. Anegdotycznie badacze
zauwa ają, e złota rybka jest o sekundę lepsza od ludzi18.
4. Rób mniej. Ta zasada znajduje swoje zastosowanie w trzech
perspektywach: planu dnia, organizacji pracy w firmie oraz budowy
swojego ycia.
Plan dnia. Nie chodzi o to, aby promować lenistwo, ile o to, aby dbać
o realistyczne cele i plan dnia. Mamy tendencję do zapełniania dnia
nierealistycznym planem, którego pó niej i tak nie realizujemy. Planując
miejmy na uwadze chocia by zasadę 60/4019, która mówi,

e co

najmniej 40% naszego dnia pracy i tak idzie swoim torem. Chodzi o
takie planowanie, które nie wywoła u nas konieczno ć onglowania
zadaniami i multitaskingu. Odkryjemy zresztą, e pracując z bardziej
skupioną uwagą, robimy i tak więcej ni przerzucając się z zadania na
zadanie. Paradoksalnie zasada robienia mniej powoduje, e robimy
więcej.
Organizacja pracy – magia 5%. Chodzi o zasadniczo zmieniające
funkcjonowanie całej organizacji rozumienie „robienia mniej”, które
mo na nazwać regułą „5%”20. Wa ne jest, aby firma odkryła jakie pięć
procent jej działalno ci, czy pięć procent u yteczno ci produktów jest
przez klientów wykorzystywane i to wła nie rozwijała, a nie poszerzała
produkty o nowe u yteczno ci. Wiele z innowacji pochodzi z „nudy”
dobrze działających produktów i chęci zmiany jakie mają szefowie, a
niekoniecznie klienci. Odkrycie kluczowych 5% mo e być trudne,

18http://technologie.gazeta.pl/internet/1,104530,19438842,zadziwiajace-badania-microsoftu-

przecietny-internauta-skupia.html
19
http://edurozwiazania.pl/zasady-planowania-czasu/
20http://venturebeat.com/2016/01/05/evernotes-5-problem-offers-a-cautionary-lesson-to-techcompanies/
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jednak ich niezauwa enie jest częstą przyczyną upadku

wietnie

zaczynających startupów.
Downshifting21. Źownshifting to styl ycia polegający, który polega na
„zwalnianiu zawodowego tempa na rzecz pracy mniej presti owej i za
mniejsze pieniądze, lecz dającej więcej zadowolenia i wolnego czasu”.
Ten sposób

ycia wybiera coraz więcej ludzi. Jest co prawda

charakterystyczny dla osób do 35 roku

ycia, ale w Niemczech

deklaruje tę filozofię 20% osób a we Żrancji 17%. Ojczyzną tego ruchu
jest Australia i Nowa Zelandia. Chodzi w nim o to, aby w zgodzie z
filozofią minimalistyczną skierować swoją uwagę na rzeczy, które
uznajemy za rzeczywi cie warto ciowe, porzucić sztywne ramy
organizacyjne, ograniczyć swoje potrzeby konsumpcyjne i yć własnym
rytmem.
5. Spotykaj się co jakiś czas z nauczycielem. Jest takie powiedzenie,
e rozmowa z kim mądrym, jest podobna do spaceru we mgle. Niby
nic szczególnego się nie dzieje, ale ubranie staje się mokre. Podobnie
i my nasiąkamy tym, czym jest nasz rozmówca. To jeden z
najsilniejszych

mechanizmów

rozwojowych.

Przebywanie

i

rozmawianie z tymi, jakimi chcemy się stać. W gruncie rzeczy bez
kontaktu z jakiego rodzaju Mistrzem, tak naprawdę nie ma rozwoju. A
zarazem ten kontakt jest metodą rozwojową samą w sobie. Tak
naprawdę niewiele więcej trzeba. Nasze zachowanie, jak ubranie we
mgle, przesiąknie zachowaniem Mistrza. Z tym,

e wa niejsza jest

nasza gotowo ć do przyjęcia nauki ni sama nauka. Je li będziemy
gotowi – Mistrz się znajdzie. Jest to wa na kwestia, bo tylko wówczas
mo emy w pełni dostrzec i zrozumieć naukę płynącą z tego jak kto
21http://forsal.pl/artykuly/914636,downshifting-o-ludziach-ktorzy-z-wlasnej-woli-ograniczylizapedy-konsumpcyjno-zawodowe.html
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wchodzi do pokoju, siada, pije kawę czy pisze raport. Po czym taką
osobę poznać? Z pewno cią repertuar cech jest długi, wymienię tylko
kilka

moim

zdaniem

najwa niejszych.

Jedna

z

nich

to

nieegoistyczno ć, czyli działanie ponad swoim osobistym interesem, co
mo na poznać po niezbyt du ych wysiłkach autoprezentacyjnych.
Będzie to osoba, która nie ma specjalnie wygórowanego mniemania o
sobie, ale raczej jest otwarta na innych. Nie tyle mówi nam jak jest
wspaniała, ile przy niej my czujemy się wspaniali. Nie będzie to osoba,
która szuka wyznawców, ile osób, które rzeczywi cie chcą swe ycie
zmienić na lepsze. Chętnie przyjmie krytykę, ale i udzieli jej nam, tak,
e mo emy posuwać się do przodu. Przekładając te słowa na
codzienną praktykę, warto po prostu zadbać o systematyczny
coaching, mentoring czy mniej formalne spotkania z inteligentnymi
lud mi. Wiele inspiracji dotyczących budowania sieci wpierającej
rozwój kariery znale ć mo na w ksią ce Patty Azzarello „Rise” 22.
Autorka pokazuje, tak e na własnym przykładzie, była najmłodszą
kobietą CźO, moc współpracy z mentorami, jako narzędzia
błyskawicznego rozwoju zawodowego.
6. Próbuj ró nych ról. Zmienianie ról, wypełnianie ka dego tygodnia,
czasem nawet dnia innych zadań jest wa nym elementem treningu
mnichów. Raz są kucharzami, innym razem sprzątają pokoje, toalety,
przyjmują go ci, wygłaszają mowy. Trening ten prowadzi nie tylko do
poznania ró nych ról i zrozumienia cało ci przedsięwzięcia jakim jest
ycie w grupie. Poszerza widzenie na cało ć organizacji. Źaje tak e
przestrzeń do pracy nad zbyt osobistym anga owaniem się w role,
które związane są z presti em, daje dystans do bycia na wieczniku i
bycia kim wa nym, ale te do wiadczamy tych ról, które uznajemy

22

Patty Azzarello, „Rise”
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zwykle za mało presti owe, jak sprzątaczka. Ta technologia mo e być
przydatna w wielu sytuacjach. Wyobra my sobie informatyków czy
in ynierów tworzących jakie

rozwiązanie. Bezcenną wiedzą jest

poznanie sposobu korzystania z tych rozwiązań przez klientów. Mo na
przeprowadzić

eksperyment

polegający

na

tym,

e

twórca

oprogramowania bierze udział w rozmowach z klientem. Generalnie
chodzi o to, aby pracownicy mogli uzyskać szersze spojrzenie na swoją
pracę, nie ograniczające się tylko do własnych zadań i celów. Zwykle
w organizacjach pracownicy maksymalizują cele swojego działu, co
prędzej czy pó niej negatywnie wpływa na cało ć funkcjonowania
firmy. Klasycznym przykładem takiego konfliktu jest rywalizacja między
działem sprzeda y i marketingu23. Żirmy wykorzystują te napięcia do
poprawy rentowno ci firmy, pewien poziom walki uznaje się za
wskazany. Jednak firmy generalnie wskazują, e pracownicy nie są w
stanie w swoich działaniach brać pod uwagę większej ilo ci danych ni
tylko tych jakie są bezpo rednio związane z ich zadaniami. Zauwa my,
e tego typu postępowanie prowadzi nie tylko do poszerzenia
rozumienia cało ci organizacji czy firmy, ale te mo e wspierać rozwój
relacji pomiędzy pracownikami ró nych działów.
Jest jeszcze jedna zaleta mieszania ról. Mamy szansę porzucić
zwyczajowe rozró nienie na „dobre i złe” role, zadania, wydarzenia.
Takie rozró nianie le y o podstaw błędu w my leniu tak e o uwa no ci,
polegającego na przekonaniu, e uwa no ć jest zarezerwowana tylko
dla pewnych aktywno ci. Najlepiej dla aktywno ci w ciszy i spokoju,
związanych z relaksowaniem się i odpoczynkiem. Podobny sposób
my lenia utrudnia wprowadzenie uwa no ci do naszego ycia w całej
okazało ci. A przecie mo emy być uwa ni niezale nie od tego co
23
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robimy, jaka jest sytuacja, co czujemy czy my limy. Podobnie nie ma
ról i zadań „lepszych i gorszych”, jedyne co ró nicuje te zadania to stan
naszego umysłu. Czasem pracujemy z pełnym zaanga owaniem,
czasem nie. Je li jednak wło ymy nasze serce i uwagę w zadanie, nie
ma znaczenia czy wygłaszamy wzniosłą mowę, czy po raz kolejny
czy cimy brudne lady po przej ciu kota. Ka da z tych czynno ci jest
równie istotna.
7. Planuj. Jakusho Kwong, Mistrz Zen, w ksią ce „Bez początku, bez
końca” pisze24:
„PamiętajŚ mówi się, e gdy wchodzisz do domu medytacji, plan dnia
pełni rolę twojego pierwszego nauczyciela. Poniewa

jest równie

nieubłagany jak twoje urojenia (a one przecie tak e potrzebują energii,
aby przetrwać), pełni rolę jednego z narzędzi, za pomocą których zen
pomaga

ci

skanalizować

energię,

jaką

w

zwykłej

sytuacji

zainwestowałby w iluzje, i przenie ć ją w sferę praktyki duchowej.”
Jak widać plan dnia jest wa nym elementem treningu klasztornego.
Klasztorny plan dnia obejmuje niemal ka de pięć minut, dzięki czemu
nie ma mo liwo ci rozpraszania się. A o to przecie chodzi. Planowanie
dnia w pracy mo e jednak przybrać bardzo skrótową formę. Jednym z
bardziej inspirujących i prostych sposobów jest zaplanowanie kilku,
pięciu do siedmiu zadań jakie chcemy danego dnia wykonać. Nawet
bez okre lania, kiedy dokładnie je zrobimy. Wieczorem przeglądamy
listę zadań, wykre lamy te, które zrobili my, a te które nie zostały
zrealizowane przenosimy na drugi dzień. Michael Ward 25 nazywa ten
sposób zarządzania najwa niejszą radą jaką mo na dać mened erom.

24
25
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żdyby mened erowie mieli skorzystać tylko z jednej techniki czy
metody zarządzania, to wła nie ten trick planowania jest taką metodą.
W zało eniu przyczynia się do podniesienia efektywno ci działań o
kilkana cie procent.
8. Zrób przestrzeń między zadaniami. To rozwinięcie poprzedniej
zasady. Plan dnia powinien obejmować przerwy, czas na refleksję.
Ciekawie na podobny temat pisze Tony Schwartz26, który dodaje, e
warto zadbać o trzy rodzaje przerwŚ co 60 – 90 minut, stworzyć czas w
ciągu dnia na my lenie w długiej perspektywie czasowej oraz regularnie
brać urlop. Tak czy inaczej nie przechod od razu do kolejnego zadania,
tylko chwilę choćby odpocznij, nagród

siebie, przemy l kolejne

zadanie lub podsumuj to co zrobiłe /zrobiła do tej pory.
Intuicyjnie wiemy,

e robienie co pewien czas przerw pozytywnie

wpływa na naszą efektywno ć. Co więcej rezultaty badań osób
pracujących z komputerem potwierdzają te przypuszczenia. Łotewscy
naukowcy27 stworzyli specjalną aplikację

ledzącą efektywno ć

pracowników. Po długich badania odkryli jaki rytm pracy i przerwy jest
optymalny, dokładnie 52 minuty –racy i 17 minut przerwy. Ten rytm, lub
podobny a łatwiejszy do zapamiętania 45/15, daje mo liwo ć pracy ze
stuprocentową efektywno cią, bez zaglądania na Żacebook czy inne
media społeczno ciowe. Jak często z badaniami bywa, odkryto co
wiemy od dawna.
9. Dbaj o estetykę. Zen znany jest ze swoich silnych związków ze sztuką.
eby

wymienić

tylko

kilka

dyscyplin

sztuki

pozostających

w

bezpo rednim związku z ZenŚ Poezja (Haiku), sztuka ogrodów,
26

https://hbr.org/2012/03/the-magic-of-doing-one-thing-a.html

27http://technologie.gazeta.pl/internet/1,104530,19459609,naukowcy-odkryli-jak-dlugo-
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kaligrafia. Podobnie w klasztorach zen jedną z rzeczy, która rzuca się
w oczy, to du a dbało ć o estetykę. Estetyka jest tematem tak
szerokim, e doczekała się wielu omówieni, jak choćby pięknej ksią ki
Agnieszki Kozyra „źstetyka zen”, nie ma te mo liwo ci, aby nawet w
wielkim skrócie je omówić. Poprzestanę tylko na tym, e klasztor zen
jest miejscem, gdzie bardzo du ą uwagę zwraca się nie tylko na to, czy
co jest u yteczne, ale te swoi cie piękne. Rzeczywi cie dbało ć o
estetykę znajdziemy nawet w najdrobniejszych szczegółach, jak
sposób uło enia mydła w umywalce, wzór w jaki zamiata się cie ki.
W pracy dbało ć o estetykę mo e przyjąć bardzo ró ne formy,
począwszy od własnego stanowiska pracy do objęcia tą dbało cią całej
firmy i jej otoczenia. Sprawd , które z proponowanych pomysłów mogą
być inspirujące.
Zasada czystego biurka. Chodzi w niej o to, aby kiedy wychodzimy do
domu biurko zostawało puste. Źoprowadzenie do takiego stanu
wymaga paradoksalnie wiele wysiłku, bowiem zanim nam się to uda
musimy w gruncie rzeczy uporządkować całą przestrzeń, tak, aby
ka da rzecz miała swoje miejsce.
Zadbaj o toalety. Toalety i łazienki w klasztorze Zen to miejsce bardzo
wa ne. Znajomy szef firmy w Niemczech miał do ć oryginalne, trzeba
przyznać, hobby. Sprawdzał u swoich klientów i dostawców łazienki i
toalety. Czerpał z tej obserwacji wiele wniosków dotyczących
kontrahentów, ale te podpatrywał ciekawe rozwiązania jakie u nich
znajdywał.

Kiedy

w

Polsce

powstawały

pierwsze

restauracje

McŹonalds’a mówiło się o du ym wpływie czysto ci toalet jaka tam była
standardem28. Przyzwoite toalety wymusiły na innych restauracjach
28
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konieczno ć zadbania o toalety u siebie. Podobne zjawisko dotyczyło
otoczenia restauracji.
Zadbaj o szczegóły. Sztuka zen jest dla wielu fascynująca tak e
dlatego, e jest prosta, u ywa niewielu rodków. Na przykład wiersz
Haiku to, co do zasady, tylko siedemna cie sylab. Podobnie w pracy
mo esz zamiast robić estetyczną rewolucję w firmie, zadbać o kilka
szczegółów, od tego zacząć. Nowy obraz na cianie, będzie bardzo
dobrym pierwszym krokiem. Źbało ć o szczegóły ma tę zaletę,

e

otwiera się nieograniczona przestrzeń do zabawy.
Zadbaj o estetykę produktów. Wszyscy wiemy,

e sposób

opakowania produktów jest z marketingowego punktu widzenia
szalenie wa ny. Był i jest jednym z filarów sukcesu Apple. Jobs dbał,
jak sądzili niektórzy niepotrzebnie, te o to, aby wnętrze pierwszych
komputerów Mac było estetyczne 29. Takie podej cie sprawdziło się, w
tej chwili marka Apple jest jedną z najdro szych marek wiata. Tomasz
Gutkowski, ekspert w dziedzinie e-commerce pisze30: „Od skuteczności
projektantów często zależy powodzenie produktu na rynku. Zachodnie
firmy takie jak: Apple, Procter&Gamble, Visa, czy Siemens już dawno
pojęły, że zostawienie wzornictwa przemysłowego na koniec procesu
projektowania produktu, czy nawet zrezygnowanie z niego i
koncentrowanie się wyłącznie na aspektach technologicznych może
być prostą drogą do porażki w świecie, gdy każdy rynek jest w pełni
zorientowany na oczekiwania i wymagania klienta.”
10. Rób mało zamętu wokoło siebie, bąd pokorny. Na pierwszy rzut
oka w zasadzie ka dego mnicha wyró nia jego skromno ć, nie

29
30

Walter Isaacson, Steve Jobs
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rzucanie się w oczy, nie wyró nianie w ród innych. Wszyscy są tak
samo ubrani, często nawet zasłaniają głowę, więc w gruncie rzeczy nie
wiadomo kto jest kto. Pokora, która w ten sposób się objawia, ale te
rozwija, doczekała się, co mo e być zaskakujące, solidnego
opracowania w kontek cie biznesowym. Pokora zwykle kojarzy nam się
w gruncie rzeczy negatywnie. Tymczasem jest silnym bod cem
rozwojowym.
Bąd pokorny i silny. Jim Collins w ksią ce „Od dobrego do wielkiego”
kre li inspirujący opis mened erów, którzy doprowadzili swoje firmy do
wielko ci. Analizując losy wielu firm na przestrzeni lat zauwa ył, e tylko
niewiele z nich spektakularnie rozwijało się. Próbując znale ć
odpowied na pytanie o mechanizmy rozwoju tych firm, twierdzi, e
jednym z nich była sylwetka prezesa. Opisując jego postać wprowadził,
ju zakorzenione w literaturze biznesowej, pojęcie „Mened era piątego
poziomu”. Jest to kto znacznie bardziej sprawny ni zwykły mened er.
Efektywny lider (poziom czwarty) jest katalizatorem w realizacji jasnej i
przekonywającej

wizji,

pobudzając

swój

zespół

do

osiągania

najwy szego mo liwego poziomu efektywno ci. Mened er piątego
poziomu za

jest motorem zmian, buduje wspaniałe firmy dzięki

paradoksalnej kombinacji osobistej skromno ci i ogromnej siły woli31.
Skromno ć mo na nazwać pokorą. Są to mened erowie, którzy nie
dbają o wielkie gabinety, luksusowe auta, zdjęcia na pierwszych
stronach gazet. Są niejako w tle, dając działać swoim, precyzyjnie
dobranym zespołom. W przeciwieństwie do powszechnie znanych
mened erów, którzy jednak nie rozwijają firm równie spektakularnie, a
czasem nawet prowadzą do ich upadku. Przykładem takiej osoby jest
Lee Iacocca, który z jednej strony jest powszechnie znanym
31
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autorytetem, z drugiej jednak po jego odej ciu Chrysler popadł w
niemałe kłopoty, z których uprzednio Lee Iacocca go pod wignął.
Nie nadu ywaj swej mocy. Bob Kaplan i Rob Kaiser w ksią ce „Nie
nadu ywaj swej mocy” 32 proponują inne ni

powszechnie przyjęte

rozumienie skutecznego przywództwa. Zwykle, twierdzą autorzy
tkwimy w paradygmacie my leniaŚ „im więcej tym lepiej”. Im bardziej
mened er wykorzystuje swoje mocne strony tym lepiej dla wszystkich,
pracowników, firmy, jak i samego mened era. „Moglibyśmy podać
liczne przykłady, jak nadmierna wiara we własne siły destrukcyjnie
wpływa na przywództwo, począwszy od znanych w historii tyranów,
takich jak Hitler czy Mao Zedong, przez przestępców (…), aż po zbyt
mocno wierzących w swoje możliwości menedżerów(…).” Proponują
wizję przywództwa wszechstronnego, którego jedną z cech jest
umiejętno ć wywa onego stosowania swojej siły.

Je li zatem

budowanie pokornej postawy wobec siebie, innych i

wiata nie

przekonuje Cię, przynajmniej naucz się nie nadu ywać swoich
mocnych stron.
Pokornie podejmuj decyzje. Źzisiejszy skomplikowany wiat, chętnie
opisywany jako VUCA World33. VUCA to akronim od angielskich słówŚ
Volatility, Uncertainty, Ambiguity, Complexity. Tak więc

wiat jest

zmienny, niepewny, wieloznaczny i skomplikowany. Podejmowanie
decyzji staje się przez to znacznie trudniejsze, bo nie nigdy nie ma się
wystarczających informacji do ich podjęcia, a w trakcie samego procesu
decyzyjnego na zewnątrz zachodzą zmiany. Jedną z mo liwo ci jest
koncepcja opisana przez Amitai Etzioni w Harvard Biznes Review w
numerze z lipca/sierpnia 1989. Wygląda na to, e autor przewidział
32
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skokowe komplikowanie się

rodowiska biznesowego i proponował

inne podej cie do podejmowania decyzji. To podej cie obrazuje sposób
działania lekarzy, którzy często bardzo długo nie są pewni diagnozy, a
w związku z tym i leczenia. Źziałają według schematu, w którym testują
ró ne hipotezy, a

wreszcie odkrywają rzeczywistą dolegliwo ć u

pacjenta. Lekarz zakłada, e mamy jaką chorobę, przepisuje leczenie
w oparciu o tę hipotezę. Je li jednak po wprowadzeniu terapii objawy
nie ustępują, lekarz stosuje inny rodzaj np. antybiotyków. I tak a do
skutku. Lekarze zatem, inaczej ni mened erowie, zakładają, e mogą
się mylić, sprawdzają ró ne hipotezy, wycofują się z działań, które nie
przynoszą

poprawy.

Mened erowie

za

często

uwa ają,

e

konsekwentne działanie jest receptą na biznesowy sukces, nawet je li
mają wiele danych, e podjęta decyzja jest błędna.
Ucz się pokory, ale te

ucz się pokornie. Ciekawą koncepcję

„refleksyjnego praktyka”, która równie podkre la wagę refleksji nad
swoimi działaniami, w tym umiejętno ć krytycznego spojrzenia na
siebie, a więc pokory, która jest u
przedstawiają Schona i

Arygyris34.

ródła rozwoju zawodowego,
Chodzi o spostrze enie do ć

prozaicznego faktu, e aby móc się uczyć i rozwijać człowiek powinien
uznać, e czego nie wie, e mo e co poprawić. Źopiero wówczas
jakikolwiek proces rozwojowy mo e się zacząć. Powinien umieć
powiedziećŚ „Nie wiem”. Przyznanie się do niewiedzy w firmie jest
trudne, poniewa pracujemy dlatego, e „wiemy”, a ponadto wymaga
dawki pokory wła nie. W podobnym duchu opisuje rozwój kompetencji
zawodowych model czterech faz uczenia się 35. W my l tego modelu
ucząc się nowych umiejętno ci przechodzimy przez cztery etapyŚ

34
35
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nie wiadomej niekompetencji (nie wiemy, e nie wiemy), wiadomej
niekompetencji (wiemy,

e nie wiemy),

wiadomej kompetencji

(wkładamy wysiłek w nowe umiejętno ci), wreszcie nie wiadomej
kompetencji (działamy w pełni automatycznie). Źwa pierwsze etapy są
szczególnie ciekawe, a do ich przej cia konieczne jest rozpoznanie i
uznanie własnej niewiedzy i niekompetencji, a więc pokora. Częstym
zabiegiem stosowanym przez szkoleniowców, aby skłonić ludzi do
refleksji jest tworzenie sytuacji, w której prze ywają jaki

rodzaj

frustracji, dzięki której mogą zobaczyć własne obszary niewiedzy i
zacząć się uczyć. Żrustrację mo na wywołać dając ludziom do
wykonania zadanie, które przekracza ich mo liwo ci, dzięki czemu
dowiadują się czego nie wiedzą. Podobno nieco drastyczną formę
przyjmuje ten mechanizm w szkoleniu rosyjskich sił specjalnych. Przed
pierwszym skokiem ze spadochronem ołnierz dostaje tylko niezbędne
do prze ycia instrukcje. Źopiero po wylądowaniu, miejmy nadzieję,
szczę liwym, pyta się ołnierzyŚ „Czego chcesz się dowiedzieć, aby
robić to perfekcyjnie?”.

ołnierz ju

wie, o czym wcze nie nie miał

zielonego pojęcia, a czego powinien się nauczyć. W ten sposób,
natychmiastowo jest wprowadzany na etap wiadomej niekompetencji.
Wszystkie przykłady mają zilustrować,

e pokora jest wa nym

warunkiem rozwoju i uczenia się.
11. Działaj bez wysiłku. W klasztorze praca fizyczna bywa cię ka, jak
ka da praca fizyczna. Pracowanie bez wysiłku polega na szukaniu
takiego stanu umysłu, w którym „rzeczy dzieją się same”. Sprzątanie
li ci ze cie ki, wiedząc, e za chwilę na nią spadną nowe li cie, jest
ćwiczeniem odpuszczania oczekiwań, dą enia do idealnych stanów i
celu, wreszcie burzeniem rozró niania na zadania „dobre i złe”. Jak
mawiał pewien Mistrz Zen: „Kiedy na podłogę, którą myjesz, wejdzie
str. 31

kot z brudnymi łapami. Zetrzyj ślady.”36 Nic więcej. Bez dodawania do
tej czynno ci dodatkowych emocji, zło ci, przytłoczenia, poczucia bez
sensu. Po prostu wytrzyj lady. Tym jest działanie bez wysiłku. Stan,
którego osiągnięcie wymaga treningu, jednak pracowanie w takim
stanie umysłu daje klarowno ć, spokój, przestronno ć.
Źziałanie bez wysiłku najlepiej zilustrować próbą zmiany negatywnego
nawyku lub zmniejszenia ilo ci popełnianych błędów. Zwykle w jaki
sposób „walczymy sami ze sobą”, prze ywając przy tej okazji ró ne,
często nieprzyjemne emocjeŚ poczucie winy, pora ki, przygnębienie i
tym podobne. W jaki sposób zmienić nieprzyjemny nawyk lub popełniać
mniejszą ilo ć błędów? Zaskakującą technikę, całkowicie bez
wysiłkową proponuje psychiatra i autor wielu ksią ek o rozwoju David
Hawkins37. Sugeruje on, aby próbując zmienić nawyk, np. nadmiernego
objadania się ciasteczkami, robić tylko jedną rzecz, nic więcej. A
mianowicie tylko liczyć i zapisywać ile razy daną rzecz zrobili my. Ale
absolutnie nic więcej. Je li zjedli my dzi 30 ciasteczek, to zapisujemy
datę i tę wła nie liczbęŚ „30”. Źrugiego dnia było ich więcej lub mniej,
tyle dokładnie zapisujemy. I tak dalej, i tak dalej. Nie staramy się tej
liczby obni ać, jako

na nią

wpływać, po prostu notujemy.

Zachowujemy się tak jakby my zlecili rozwiązanie problemu komu
innemu, a naszym zadaniem jest tylko informowanie tej osoby o stanie
sprawy, informowanie jak najbardziej uczciwe i prawdziwe. Wa ne jest,
eby nie próbować nic zmieniać, nie podejmować w zasadzie adnego
wysiłku i starań, poza zapisywaniem ilo ci. Po prostu licz. Podobnie
uwa a żretchen Rubin, autorka ksią ek „The Happiness Project” i

36
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„Better Than Before” mówiąc,
nawyków jest

e zasadniczym elementem zmiany

monitoring38.

12. Naucz się czekać. W klasztorze sprawy dzieją się niespiesznie więc
jest rzeczywi cie du o czekania. Jest to rozwinięcie poprzedniej
zasady, działania bez wysiłku. Jest wynikiem budowania koncentracji
nie na efekcie, ale na samym procesie. Nie chodzi tylko o to, aby
sprzątnąć, ale aby sprzątać. Przy czym to drugie, samo sprzątanie jest
wa niejsze. Nie jest wa ne jak du o sprzątniesz, ale w jaki sposób
sprzątasz.
Nauka czekania wymaga zauwa enia własnej niecierpliwo ci i
po piechu. Jest bardzo dobrą lekcją rozpoznawania własnego zamętu
w my lach, pobudzenia w ciele. Zwykle czekanie uznajemy za czas
stracony, chodzi o to, aby czekanie jak najszybciej doprowadziło nas
do celu. Tak czekamy u lekarza, na lotnisku, na dworcu, w kolejce. Jest
to przykry moment, który jest niechcianym elementem podró y,
zakupów, czy wizyty lekarskiej. Jeste my w sklepie nie po to, aby stać
w kolejce, ale kupić. Na dworcu jeste my po to, aby jechać, a nie
czekać na pociąg. Nauka czekania pozwoli nam odkryć wewnętrzny
potencjał chwil spędzanych na czekaniu. Jest to darowana nam chwila,
całkowicie dla nas. Bezcenna. Ale i nudna. Mo e być zrelaksowanym
odpoczynkiem. Zamieszkaniem w spokoju. A mo e te być po prostu
czekaniem.
13. Rozwiń

rytuały.

W

klasztorach

większo ć

czynno ci

jest

zrytualizowana, przez co nawet proste działania jak zamiatanie czy
mycie naczyń nabierają swoistej wagi i doniosło ci. Rytuał mo na te
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rozumieć jako39 powtarzalne, zwyczajowe sposoby zachowania, takie,
które robimy codziennie. Jedno z badań pokazuje, e osoby szczupłe
ró nią się między innymi tym od osób otyłych, e mają w miarę stałe
nawyki ywieniowe.40 Ta mała ró nica, jako jedna z kilku powoduje, e
jedne osoby są bardziej szczupłe ni inne. Rozwiń swoje własne rytuały
wstawania z łó ka, higieny, drogi do pracy, planowania, spotykania się
i tym podobne.
14. Przeznacz czas na konkretne sprawy. Podobnie jak w poprzedniej
zasadzie, mo esz planować swój dzień w taki sposób, aby w
okre lonych porach dnia robić okre lone rzeczy i tylko te rzeczy
wła nie. Na przykład pierwsze dwadzie cia minut po przyj ciu do pracy
przeznacz na planowanie, czytanie wiadomo ci czy cokolwiek innego.
I to wła nie w tym czasie rób. Spotykaj się z lud mi o okre lonej porze
dnia. Co pewien czas pojawią się zakłócenia, jednak większo ć razy
uda się dotrzymać czasu zarezerwowanego na konkretną aktywno ć.
W ten sposób uporządkujesz swój dzień, a nawet cały rok. Wiedząc, e
zwykle najwięcej spraw ludzie załatwiają w godzinach około południa,
nie planuj na ten moment

adnych aktywno ci wymagających

skupienia, bo i tak będziesz wyrwany do czego innego, ni to co
zaplanowałe . Chodzi o tzw. „krzywą zakłóceń” 41 czyli spodziewane
zakłócenia, które pojawiają się najczę ciej o tych samych porach
ka dego dnia. Zwykle najwięcej spraw dzieje się między 10Ś30 a 11Ś30
i pomiędzy 13Ś30 i 15Ś30. Chod dla ka dego mo e to wyglądać nieco
inaczej.

Mo esz

zastosować

planowanie

antycykliczne,

czyli

uwzględniające krzywą zakłóceń i realizować w tym czasie zadania
prostsze, takie, które mo esz przerwać.
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15. Przeznacz czas na medytację, bycie w samotności, refleksję czy
inne ćwiczenie uwa ności. W yciu klasztornym czas na medytację,
modlitwę czy kontemplację jest wa nym elementem planu dnia. Zakon
Kartuzów znany jest wręcz z tego,

e większa czę ć ich dnia

przeznaczona jest na bycie samemu, du o czasu zabiera modlitwa,
czytanie ksiąg. Resztę dnia zajmuje praca i sen. Podobnie ćwicząc
uwa no ć, warto nie tylko rozbudowywać i wzmacniać uwa no ć
poprzez ćwiczenia wykonywane podczas zwykłych aktywno ci. Bardzo
silnie działają ćwiczenia, np. PORA, je li znajdujemy dla nich osobny
czas w ciągu dnia. Jak ju wielokrotnie pisałem, mo na skorzystać z
ró nych technik ułatwiających nam stworzenie tego czasu w sposób
nawykowy. Większo ć inspiracji jakie znajdziesz w tej ksią ce są
skoncentrowane na tym, aby nawet w dniu pełnym zajęć, spotkań,
rozmów i zadań, w zgiełku znale ć chwilę ciszy.
16. Słu

innym.

ycie klasztorne jest w du ym stopniu wypełnione

obowiązkami, które w ten czy inny sposób są słu bą dla innych osóbŚ
zamiatanie korytarzy, przygotowywanie jedzenia. Czasem przybiera to
tak skrajną formę, e przedkłada się dobro innych ponad dobro własne.
Ćwicz akty

yczliwości. Podobnie w zwykłym

ró norodne badania, owocem

yciu, jak wskazują

yczliwo ci jest szczę cie 42. Mo na

zatem słu yć innym nawet z egoistycznych pobudek. Sonya
Lyuobomirski w ksią ce „Wybierz szczę cie” opisuje w jaki sposób
przejawiać yczliwo ć wobec innych osób, aby okazywana przez nas
yczliwo ć przyniosła jak najwięcej po ytków, w postaci wzrostu
poczucia szczę cia, nam samy. Pierwsza kwestia to wybór czy robimy
rzadziej jeden, nowy i wyjątkowy akt

yczliwo ci, czy czę ciej, ale

mniejsze. Musisz znale ć odpowiednią równowagę w ćwiczeniu aktów
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yczliwo ci. Za mało, jak i za du o aktów yczliwo ci jest niedobre. Po
drugie, ró nicuj te akty yczliwo ci i słu enia innym. Wa ne jest to, e
nie muszą to być akty niezwykłe i doniosłe, jak na przykład darowanie
znacznej sumy pieniędzy na charytatywne cele. Równie dobrze działają
akty yczliwo ci znacznie mniejsze, jak na przykład po więcenie czasu
na pomoc komu w drobnej sprawie.
Przywództwo

słu ebne.

zaproponował Robert

Koncepcję

Greenleaf43.

przywództwa

Sugeruje on,

słu ebnego
e prawdziwy

przywódca to osoba, która w pierwszej kolejno ci chce słu yć ludziom,
a dopiero pó niej, je li to konieczne, im przewodzić. Taka postawa jest
zasadniczo ró na od najczęstszej postawy, cechowanej chęcią bycia
wyró nionym,

posiadania

władzy

czy

dobrobytu

materialnego.

Koncepcja ta doczekała się uznania przez znakomitych autorów
bestsellerów o przywództwie jak Peter Senge i Kenneth Blanchard. Ten
pierwszy rozwinął koncepcję przywództwa słu ebnego o dwa rodzaje
słu ebno ci liderówŚ wobec ludzi i wobec organizacji. Sam twórca
koncepcji zauwa ał, e najwięksi przywódcy ludzko ci (powoływał się
na Chrystusa) byli nie tylko przywódcami słu ebnymi, ale te takiego
podej cia wręcz nauczali. Rzeczywi cie w mowach Chrystusa mo na
znale ć wiele odno ników zachęcających do słu enia innym, nie
wywy szania się. Chrystus dawał przykłady takiej postawy choćby
poprzez mycie nóg swoim uczniom.
17. Spraw,

aby

zwykłe

czynności

codzienne

(jak

mycie

i

porządkowanie) stały się momentem ćwiczenia uwa ności i
medytacji. Tak jest w klasztorach, jednak Ty mo esz rozszerzyć
ćwiczenie o bardzo wiele czynno ci, które nadają się do wykorzystania
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jako „wehikuł” uwa no ci. Mo esz zacząć od tych, które sprawiają ci
przyjemno ć, jak jedzenie, czytanie. Stopniowo włączać uwa no ć do
działań, które nie są uwa ne, ale stosunkowo łatwo w nie wnie ć nieco
uwa no ci, jak na przykład przej cie z jednego pokoju do drugiego.
Wreszcie,

w

trzecim

kroku

wprowad

uwa no ć

do

typowo

nieuwa nych zajęć jak oglądanie telewizora lub surfowanie w
internecie.
18. Zastanów się, co Ci jest naprawdę potrzebne do ycia. ycie mnisie
najbardziej chyba kojarzy się z posiadaniem tylko tego, co jest
konieczne do

ycia. Mnisi nie mają najnowszych gad etów,

najlepszych samochodów, szafy pełnej ubrań. Je li przyjrzysz się
przedmiotom, jakie Cię otaczają, z pewno cią odkryjesz, e znacznej
ich czę ci nie u ywasz, a nawet nigdy nie u yjesz. Ile rzeczy kupujesz
pod wpływem impulsu. Wiele badań wskazuje na fakt44,

e robiąc

zakupy w sklepie będąc głodnymi wydajemy więcej nie tylko na
jedzenie. Podobnie je li idziemy do apteki podczas choroby. A to tylko
jeden z mechanizmów jaki powoduje,

e otaczamy się zbędnymi

przedmiotami. Nie chodzi o to, aby pozbywać się, ile raczej zauwa yć
jak bardzo ulegamy impulsom, ile decyzji zakupowych podejmuje pod
wpływem emocji, jak niepotrzebnie zagracamy nasze mieszkania i
domy.
19.

yj prosto. Chodzi o to, aby, pozbywając się rzeczy zgodnie z
poprzednią zasadą, zrobić miejsce na to, co naprawdę wa ne.
Pozbywanie się jest budowaniem przestrzeni. Proste ycie, jest yciem
wypełnionym istotną tre cią. Tym co naprawdę najwa niejsze.
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