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Opis odcinka: http://jakoszczedzacpieniadze.pl/079
To jest podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” – odcinek 79. Dzisiaj rozmawiam
z Davidem Allenem – twórcą metodologii Getting Things Done.
Cześć i dzień dobry. Witam Cię w 79. odcinku podcastu „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy”.
Nazywam się Michał Szafrański i w tej audycji przedstawiam konkretne i sprawdzone sposoby
pomnażania oszczędności, opowiadam, jak rozsądnie wydawać pieniądze i jak odważnie
realizować swoje pasje i marzenia. Jeśli tylko szukasz odrobiny stabilizacji finansowej
i emocjonalnej w swoim życiu, to ten podcast jest dla Ciebie.
Dzień dobry, cześć i czołem. Dzisiaj moim gościem jest David Allen, twórca metodologii
Getting Things Done, która pomaga sprawnie sortować i radzić sobie z zalewem zadań
i spraw do załatwienia. David jest specjalistą od produktywności i autorem bestsellera z 2001
roku Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywności. Jest też autorem kilku
kolejnych książek poświęconych samej metodologii GTD oraz produktywności i efektywności.
Ja sam jestem fanem GTD. Od lat doskonaliłem własny system zarządzania zadaniami, który
jednak przeszedł znaczącą ewolucję po tym, jak poznałem już założenia GTD. Dzisiaj
korzystam z Nozbe, które jest narzędziem wprost implementującym ten model radzenia sobie
z bieżącymi zadaniami i planowania siebie w czasie.
Z Davidem rozmawiam nie tyle o samej metodologii, ile o kontekście jej powstania. O tym, ile
zajął proces jej dokumentowania, jak David dochodził do wniosku, że warto podzielić się tym
z innymi, jakie miał oczekiwania i jakie ma refleksje i plany po 15 latach promowania GTD.
Cała rozmowa jest po angielsku, ale jej transkrypt oraz tłumaczenie znajdziesz pod adresem
http://jakoszczedzacpieniadze.pl/079 – tak jak siedemdziesiąty dziewiąty odcinek podcastu.
Pod koniec rozmowy usłyszycie, jak dziękuję Davidowi…, po czym jeszcze sobie trochę
porozmawiamy. Po prostu David był tak miły, że zdecydował się odpowiedzieć na kilka
Waszych pytań zadanych podczas transmisji na żywo na Periscope.
Zapraszam mocno do wysłuchania tej wartościowej rozmowy. Do usłyszenia!
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Michał Szafrański: Wszystkim, którzy Cię nie znają, przedstaw się proszę krótko. Kim jesteś, co
robisz i od czego zaczynałeś?
David Allen: Zajmuję się coachingiem, szkoleniami, prowadzę firmę. Obecnie pracujemy nad
programem treningowym – całościowym ujęciem najlepszych praktyk, jak coś robić,
wkładając w to jak najmniej wysiłku: w jaki sposób oczyścić swój umysł, w jaki sposób
stworzyć przestrzeń dla siebie w świecie, który zmienia się tak szybko i jest pełen chaosu.
Pomagamy ludziom wznieść się ponad to, żeby potem byli w stanie wejść na jeszcze wyższy
poziom gry – i wyjaśniamy, w jaki sposób sobie z tym radzić.
Tym właśnie się zajmuję, a mam już 70 lat. 25 lat zajęło mi dojście do tego, do czego
doszedłem. Po tysiącach godzin – dosłownie: tysiącach godzin – spędzonych przy biurku
z najbardziej zajętymi, najmądrzejszymi i najbystrzejszymi ludźmi na świecie, których
prowadziłem tą metodologią, widząc, jak głębokie zmiany w nich zachodziły, zdecydowałem,
że muszę napisać ten poradnik.
Długo zajęło mi dojście do tego, do czego nikt inny nie doszedł. Ale za to jest to
niepowtarzalne i nie do podważenia. Dlatego postanowiłem napisać książkę – nosi ona tytuł
Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywności. Została wydana w 2001 roku i jest
to 25 lat mojego doświadczenia zawarte w jednym poradniku, dostępne dla każdego, kto
chciałby zgłębić tę metodologię.
Pomyślałem sobie: „Cóż, jeśli przejedzie mnie autobus, to pewnie i tak ktoś do tego dojdzie,
ale w międzyczasie pozwólcie mi ująć to w książkę, żeby każdy, kto jest tym zainteresowany,
mógł dowiedzieć się, w jaki sposób grać w tę grę”.
Michał: Dokładnie. GTD to sztuka skutecznego realizowania zadań. Nie będziemy wchodzić
w szczegóły metodologii, ponieważ każdy, kto chce, może przeczytać o tym w Twojej książce.
Chciałbym raczej skupić się na procesie, który był przed książką. W jaki sposób stworzyłeś
GTD? Jaki był Twój sposób myślenia? Jak to się zaczęło?
David: Nie było żadnego strategicznego planu, uwierz mi Michale. Nie obudziłem się
pewnego ranka i nie powiedziałem: „Wow, oto GTD!”. To była długa lista drobnych objawień,
„achów” dotyczących różnych spraw. Myślę, że były dwa główne powody, dla których się tym
zająłem. Po pierwsze, nigdy nie wiedziałem, co będę robić, kiedy dorosnę. Nie miałem
wielkich aspiracji ani nie byłem osobą przedsiębiorczą.
Tak naprawdę bardziej interesowałem się Bogiem, prawdą wszechświata i tym, w jaki sposób
to wszystko działa. Zawsze fascynowała mnie zależność między tym, co widzimy, a tym, czego
nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Szczerze mówiąc, to, czego nie możemy zobaczyć, ma
większą moc niż to, co możemy. Myślę, że rzeczy, które możemy zobaczyć, są tutaj dzięki
rzeczom, które dzieją się na innych poziomach. Zawsze mnie to fascynowało.
Gdybym mógł do tego dotrzeć, mógłbym sprawić, że ta gra będzie miała sens. Jestem po
prostu najbardziej leniwą osobą, jaką kiedykolwiek spotkasz. Gdybym dowiedział się, co jest
prawdziwym źródłem mocy, tego, w jaki sposób rzeczy się poruszają, to byłoby naprawdę
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świetne. Mógłbym przenieść coś przez pokój bez konieczności wstawania. Co jeśli
wystarczyłoby wyobrazić sobie, że to się rusza i już? Tak jak mówiłem, nie miałem żadnej
świadomej strategii, ale takie właśnie rzeczy mnie fascynowały.
Nie byłem też szczególnie zainteresowany tym światem. Studiowałem filozofię, a potem
historię. Interesowałem się historią amerykańskiej myśli. Jedyną rzeczą, jaką wtedy mogłem
robić, to było nauczanie, bycie wykładowcą, albo coś w tym rodzaju. I odkryłem, że nudzi mnie
jedynie czytanie o oświeconych ludziach – chciałem być jednym z nich.
Potem postanowiłem porzucić karierę akademicką i zagłębiłem się w świat osobistych
przeżyć, samoświadomości i tego typu rzeczy. To działo się w Kalifornii w latach 60., a więc
w trudnych czasach dla takich spraw. Nikt za to nie płacił, a przecież ja musiałem płacić
czynsz, więc byłem rozdrażniony. Okazało się, że jeden z moich przyjaciół zaczyna biznes,
więc zwróciłem się do niego: „Słuchaj, pozwól mi pomóc twoim pracownikom robić to, co
robią”, i on mi za to zapłacił.
Przychodziłem pomóc robić to, co ktoś chciał robić. Ktoś był zainteresowany tym, żeby czymś
się zajmować, a ja przychodziłem i mówiłem: „OK, więc jak mogę ci pomóc robić to, co
robisz?”. Pomagałem więc zakładać firmy, zarządzać i prowadzić restauracje. Pomogłem
stworzyć biznes renowacji starych samochodów i stację benzynową. Robiłem masę różnych
rzeczy.
Wchodziłem i mówiłem: „Zróbmy to prościej”. Patrzyłem, jak można poprawić to, co i tak
ludzie robili. Teraz nazywa się to „doskonaleniem”. To bardzo skomplikowany termin. Ja
wtedy po prostu poprawiałem ich systemy pracy, a gdy wyrabiali się lepiej z czasem, nie
byłem już im potrzebny i odchodziłem pracować dla kogoś innego. Wtedy odkryłem, że ludzie
autentycznie płacą za taką pracę i nazywają te osoby w określony sposób: konsultantami.
Teraz jestem jednym z nich. Od 1981, wywiesiłem mój szyld: David Allen Associates.
To był pierwszy powód. Postanowiłem, że fajnie by było zarabiać na życie, dając ludziom coś,
co im pomoże. To było dość oczywiste, ale mi chodziło o coś więcej. Chciałem znaleźć jakiś
model, jakieś podejście, które byłoby uniwersalne. Chodziło o to, żeby – w razie gdybym nie
był wystarczająco przekonujący i mój klient nie byłby zaangażowany w mój plan – mój model
i tak polepszył czyjeś wyniki. Nieważne, kto to miał być, ile ma lat, jaki biznes prowadzi.
Byłem zbyt leniwy i nie chciałem musieć wymyślać czegoś nowego za każdym razem, kiedy
mam nowego klienta.
Byłem spragniony, żeby odkryć te modele. A żeby skrócić tę długą historię – choć i tak mówię
już dłużej, niż o to prosiłeś – zacząłem zbierać wszystkie modele działania, które pozwalały
mi mieć kontrolę i bardziej skupiać się na odpowiednich rzeczach. To w istocie idea
samozarządzania: trzymanie wszystkiego pod kontrolą, po to żeby być odpowiednio
skoncentrowanym.
Wtedy odkryłem, że to, czego się dowiedziałem i co działa w moim przypadku, sprawdza się
też u każdego, z kim pracuję. „Wow, to jest interesujące!”. Potem próbowałem skleić to
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w jeden model holistyczny: co zrobić, żeby być odpowiednio zaangażowanym, niezależnie od
wszystkich tych spraw, które odciągają uwagę.
Wydaje mi się, że innym, bardzo ważnym powodem było to, że zacząłem interesować się
czymś, co teraz nazywam profesjonalnie „strategią czystej przestrzeni”. Chodzi w niej o to, aby
przy podejmowaniu dobrych decyzji, robieniu czegoś najlepiej, jak się potrafi, byciu jak
najbardziej produktywnym, nic nie odwracało naszej uwagi, żeby nie mieć żadnych śmieci
w głowie. Trzeba po prostu być całkowicie czystym.
Używam często obrazów ze sztuk walki: umysł jest jak woda. Rzecz polega więc na tym, żeby
uwolnić się od wszystkiego, aby móc całkowicie zaangażować się w to, co w danej chwili się
robi, bez rozpraszania się…
Michał: Bez kierowania uwagi na co innego…
David: Zgadza się. Na rzeczy, które cię odciągają. Wszystko, o czym mówię, złożyło się w jedną
całość. Pamiętaj, zajęło mi to 25 lat. Wraz z jednymi z najlepszych i najmądrzejszych ludzi
przez tysiące godzin opracowywałem tę metodologię i obserwowałem, co z tego wyjdzie, by
móc wreszcie powiedzieć: „Wow, to zupełnie unikatowa rzecz”.
Michał: Kiedy zdałeś sobie sprawę, że Twój pomysł, GTD, może być użyteczny nie tylko dla
Ciebie, ale i dla innych?
David: Miałem mentora. Niektórych z podstawowych elementów GTD nauczyłem się właśnie
od niego. Dziś jest moim przyjacielem. To wysokiej klasy konsultant biznesowy. Poznałem go,
kiedy zaczynałem własną praktykę konsultingową. Porozmawiał ze mną i chciał podzielić się
ze mną tym, czego się nauczył. Sam dużo pracował nad zmianami organizacyjnymi i odkrył, że
nasze stare, nieskończone sprawy – wiele otwartych pętli, które zaprzątają nam głowy – stoją
na przeszkodzie nam i całym organizacjom.
Aby zachować jasność w tym wszystkim, wymyślił odpowiednie techniki, a jedną z nich była
ta, aby wyrzucić z głowy wszystko, co zaprząta uwagę. Nie wymyśliłem tego. Przećwiczył ją na
mnie, a ja tylko stwierdziłem: „Kurka wodna!”. Obserwowałem, jaki to miało na mnie wpływ.
A kiedy zacząłem pracować z ludźmi, patrzyłem, w jaki sposób wpływa to na nich i jakie
rezultaty przynosi. Pomyślałem: „Wow, to jest naprawdę niezłe!”.
Cały pomysł polega na tym, żeby zaakceptować te „otwarte pętle”, jak my je nazywamy. Nie
musisz zajmować się cały czas ich roztrząsaniem, bo to kradnie energię. To po prostu nas
przygasza. Nauczyłem się tego już na samym początku, kiedy zacząłem pracować z ludźmi.
Wiedziałem już, jak działają niektóre z tych technik, i musiałem zdecydować, co zrobić z tymi
wszystkimi myślami, które zaprzątają umysł. To jest fundamentalna sprawa w GTD, nazywam
ją uzewnętrznieniem. Trzeba to zrobić przed podjęciem się następnego przedsięwzięcia,
ponieważ dopóki tego nie zrobimy, nie zdołamy się odpowiednio zaangażować. Chodzi o to,
że kiedy podejmujesz jakieś zobowiązania, te one zaczynają tobą kierować, a nie ty nimi.
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Zacząłem doświadczać korzyści od razu, odkąd sam wdrożyłem to w życie i w życie innych.
Widziałem, w jaki sposób zmiany te wpływają na innych. Pierwsze wrażenie to było zwykle:
„Wow, to jest naprawdę wspaniałe!”. To był fundament, na którym budowałem dalsze
elementy GTD, cały czas skupiając się na tym, by dociec, co naprawdę sprawia, że każdy jest
odpowiednio zaangażowany. Trochę mi zajęło złożenie wszystkich elementów w całość
i sprawdzenie, co z tego wyszło.
Michał: Nawiązując właśnie do tych poszczególnych elementów i tego, jak dobrze one ze
sobą współgrają: jakie były największe przeciwności na drodze do udokumentowania procesu
GTD?
Dawid: „Dokumentowanie” w sensie…?
Michał: W sensie pisania książki.
Dawid: To był poważny projekt, wymagający zebrania wszystkiego w jedną metodologię. Ale
jak mówiłem, poświęciłem na to naprawdę tysiące godzin treningów i seminariów. Po
pierwsze, pracowałem w ten sposób indywidualnie i obserwowałem efekty. Dyrektor działu
kadr w firmie Lockheed – to było jeszcze w 1983 roku – widział, czym się zajmuję, podszedł
do mnie i powiedział: „Cała nasza kultura korporacyjna tego potrzebuje. Czy możesz pracować
z moim zespołem do spraw rozwoju i zaprojektować program treningowy, który pomógłby
nam zastosować to, co odkryłeś, tak żeby wszyscy mogli z tego skorzystać?”.
To była dla mnie krok milowy w rozwoju GTD, ponieważ nigdy wcześniej nie pracowałem
w świecie korporacji. Nigdy nie byłem zaangażowany w szkolenia i pracę dla wielkich
korporacji. Zacząłem pracę z nim i jego zespołem i stanąłem przed zasadniczym pytania: „OK,
w jaki sposób przebudować teraz ten model na format edukacyjny? Jak uczyć ludzi, czym jest
ten model i jakie są jego fundamentalne elementy, a następnie jak im to przekazać i pozwolić
doświadczyć?”.
Michał: Czyli jak to ustrukturyzować, tak?
David: Tak. Jak w ustrukturyzowany sposób wyjaśnić, czym jest GTD, i w jaki sposób uczyć
wprowadzania go w życie.
Michał: Ilu ludzi przeszkoliłeś podczas programu treningowego w Lockheed Martin?
David: Programy pilotażowe wystartowały w 1983 i 1984 r. Wzięło w nich udział tysiąc
menedżerów i kierowników.
Michał: Szaleństwo!
David: W gruncie rzeczy tak. Ale system okazał się tak skuteczny, że gdy chcieliśmy
przeprowadzić testy po programie, oni tylko mówili: „Boże, nie ma nawet takiej potrzeby”.
Wszyscy, którzy przeszli program, twierdzili: „Chcę, żeby cały mój zespół wziął udział
w następnym programie treningowym”. Ilekroć ktoś poznał ten system, mówił: „Boże, każdy
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tego potrzebuje”. Dzięki GTD zaczyna się rozumieć wartość utrzymania umysłu w czystości,
utrzymania wszystkich spraw w porządku, prowadzenia ich rejestru zamiast zaśmiecania nimi
swojej głowy. W przeciwnym razie głowa to strasznie zaśmiecone biuro.
Michał: Powiedz szczerze: jakie były Twoje oczekiwania co do Twojej pierwszej książki?
Wiedziałeś, że napisałeś o czymś, co będzie wartościowe prawdopodobnie dla wielu ludzi?
Czy spodziewałeś się wtedy, w 2000 r., aż takiego sukcesu GTD?
David: Podchodziłem raczej zdroworozsądkowo: miałem pewne przewidywania, ale żadnych
oczekiwań. Wyniosłem taki sposób myślenia ze stron, z których pochodzę. Byłoby wspaniale,
gdybym stał się znany, ale wiedziałem, że powstało mnóstwo książek i systemów
dotyczących zarządzania czasem i produktywności. Nie miałem pojęcia, czy ktokolwiek
dostrzeże unikatowość mojej teorii, czy ktoś wyłapie jej subtelność i moc, które w niej tkwią.
Naprawdę nie miałem zielonego pojęcia, co się stanie. Musiałem po prostu wyrzucić to
z siebie i stworzyć poradnik. Tak jak mówiłem: gdyby przejechał mnie autobus, pewnie
któregoś dnia ktoś inny wpadłby na ten pomysł, ale dojście do tego zajęło mi tak dużo czasu,
że wiedziałem, że jest to unikatowe. Nikt inny do tego nie doszedł. To było niezniszczalne.
Nie ma żadnej dziury w tym systemie.
Podczas pisania książki pracowałem z jednym z najbardziej wymagających klientów. Wieść
o tym rozniosła się w środowisku. Powiedziałem: „Cóż, jeśli oni nie znaleźli dziury w mojej
metodologii, to już chyba nikt inny na tej planecie jej nie znajdzie”. Nie mogę powiedzieć, co
to za firma, ale była to jedna z najbardziej znanych, zaawansowanych firm finansowych na
świecie.
To dodało mi odwagi i pewności siebie, więc powiedziałem sobie: „OK, w takim razie 25 lat
mojej pracy zawodowej zawrę w poradniku i zobaczymy, co się stanie”. Po prostu musiałem to
zrobić. Nigdy nie miałem wystarczającej ilości czasu, żeby omówić wszystkie aspekty swojej
metodologii z klientami, żeby pokazać im, co ona oznacza i jak bardzo potrafi zmienić życie.
Musiałem zawrzeć to w formie książki. To była dobra decyzja biznesowa. Zawsze warto
skalować to, czym się zajmujesz.
Miałem sporo doradców, którzy mówili mi: „Hej, David, napisz książkę”. „OK, ale jak to zrobić?”
Pisanie to nie jest moja praca, więc już samym wyzwaniem było podjęcie decyzji o napisaniu
książki. Na swój sposób było to deprymujące. To interesujące obserwować teraz w jaki sposób
ta metodologia się przyjęła i gdzie i w jakim stopniu się nie przyjęła. Innymi słowy, ten
system jest przeznaczony dla każdego, ale nie dla wszystkich.
Michał: Dokładnie.
David: To bardzo unikatowa rzecz. To nie to samo, co zrzucić 20 kg, nie tracąc przy tym
pieniędzy. To coś, co wymaga dużego samozaparcia, pracy oraz chęci, żeby to zadziało. Nie
ustaliliśmy jak dotąd profilu osoby, która chce się podjąć GTD. Wiemy tylko, że są to ludzie,
którzy w istocie najmniej tego potrzebują, bo są to już i tak najbardziej produktywne osoby –
przedsiębiorcy z wysokimi aspiracjami, pozytywnie nastawieni. Są tak bardzo zainteresowani
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tym, co odkryłem, dlatego że GTD daje im jeszcze więcej możliwości do robienia tego, na
czym im zależy.
Michał: To dobre wyjaśnienie, dlaczego ludzie korzystają z GTD. Dokładnie tak samo było ze
mną. To jest sposób na bycie jeszcze bardziej produktywnym. Jeśli masz grafik pracy
wypełniony po brzegi, to starasz się jakoś sobie z tym poradzić.
David: Dokładnie. Mój obecny klient jest szefem firmy-jednorożca [po angielsku mianem
„unicorn” określa się firmy, których wartość wzrosła w krótkim czasie do ponad 1 mld
dolarów]. Ma startup, którego wartość wzrosła z 33 milionów dolarów, na jakie był wyceniany
sześć lat temu, do miliarda dolarów w ostatnim roku. Ten mężczyzna ma 47 lat i jest jednym
z najmądrzejszych, najbystrzejszych ludzi na świecie. Powiedział mi: „Czuję, że idzie mi
świetnie, ale mam już tego po uszy”. Nie wiedział, co zrobić, by móc zajmować się tym, na co
go naprawdę stać. Dał mi rok na to, żebym przeniósł go na zupełnie inny poziom.
Michał: Mam jedno pytanie: czy mógłbyś wytłumaczyć mi różnicę między wydajnością
a skutecznością?
David: Nie ma żadnej. Dlaczego żyjesz na tym świecie, Michał?
Michał: Dobre pytanie…
David: Jeśli znasz odpowiedź na to pytanie, to na ile jesteś wydajny? Twoja skuteczność
zależy od tego, na ile wydajnie jesteś w stanie osiągać swoje cele. A skuteczny w jakim
kierunku? W kierunku końca. Jeśli jest się skutecznym w kierunku końca, to znaczy, że jest się
wydajnym.
Michał: Muszę to przemyśleć.
David: Nie musisz, i tak już to wiesz.
Michał: David, wykonywałeś wiele zawodów w swoim życiu. Zastanawiam się, dlaczego tak
często zmieniałeś swoje stanowiska. Czy był jakiś konkretny powód?
David: Nudziłem się. Po prostu się nudziłem.
Michał: Wszyscy jesteśmy leniwi i znudzeni.
David: Ja jestem leniwy i znudzony. Moje hobby zajmują mnie zazwyczaj przez dwa lata i dwa
miesiące. Interesowałem się bonsai, żeglowaniem, karate, graniem na pianinie, gitarze,
grałem w go. Zajmowałem się tym, żeby odkryć, na czym polegają te zajęcia. Kiedy mi się to
udawało, mówiłem: „OK, co dalej?”.
Michał: A więc poszukiwałeś?
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David: Tak. Bardziej fascynowała mnie sama istota odkrywania nowych rzeczy. Nieważne,
czym się zajmujesz. Jeśli jesteś tylko kucharzem, nieustannie odkrywasz i jesteś ciekawy
wszystkiego, co się z tym wiąże. Ja ciągle powtarzałem: „To fascynujące. Zastanawiam się, jak
to działa. To jest świetne!”. Innymi z moich hobby były jeszcze fotografia, rysowanie,
malowanie…
Lubię odkrywać nowe rzeczy tak po prostu, bez żadnego powodu. Wystarczy, że coś mnie
w nich zainteresuje. Nie wydaje mi się, żebym mógł profesjonalnie związać się z jakimkolwiek
konkretnym przedsiębiorstwem czy zawodem. Moją rolą jest bycie nauczycielem
i mediatorem od poprawy życia innych ludzi. Musiałem to jakoś ze sobą połączyć, bo nie
chciałem być tylko trenerem personalnym czy księdzem.
Michał: Coachem… [hahaha]
David: Albo nawet nauczycielem w zwykłej karierze akademickiej. Stałem się kimś, kto
uwielbia pojawiać się i pomagać innym, bez względu na to, czym się zajmują. Najlepsze jest
to, że mogę pracować z najbystrzejszymi, najlepszymi, najmądrzejszymi ludźmi na planecie,
wchodzić w ich świat i doświadczać go. Cudownie jest spędzać czas z rockmenami, artystami,
producentami telewizyjnymi, szefami wielkich firm, studentami czy lekarzami i wchodzić
w ich świat, a potem móc pomagać im poprawiać ich warunki. To wspaniałe życie, ale dojście
do tego kosztowało mnie wiele i zajęło mi dużo czasu.
Michał: Jesteś postrzegany, że tak powiem, jako ojciec świetnej organizacji życia. Masz własną
metodologię, dzielisz się nią z innymi. A jak dobrze zorganizowane jest Twoje życie? Czy
możesz podać nam jakiś przykład, np. jak wyglądają Twoje poranne nawyki?
David: Tak. Jedną z pierwszych rzeczy, jaką robię po obudzeniu, to zastanawianie się, jak
długo mogę jeszcze pospać. Mówię sobie: „A, mogę pospać jeszcze godzinkę”. Uwielbiam
spać. Myślę, że spanie to jednak z najlepszych rzeczy, jakie możemy robić. A tak poza tym to
zawsze wieczorem sprawdzam swój plan dnia na następny dzień. Pozwala mi to określić, jak
długo będę mógł spać następnego dnia.
Potem wstaję i wyciskam pół cytryny do szklanki wody. Woda z cytryną pozwala oczyścić
organizm. Robię tak od ponad 20 lat. Potem zaparzam mały czajniczek francuskiej kawy
i pijemy ją razem z żoną. Następnie pozwalam sobie na chwilę relaksu i czytam pierwszą
stronę międzynarodowego wydania „New York Timesa”.
Mam w zwyczaju zajrzeć na Instagram albo Facebooka, po prostu żeby zobaczyć, co się dzieje.
Mój umysł się wtedy dobudza. Potem sprawdzam ponownie swój kalendarz, szybko rzucam
okiem na e-mail, w razie gdyby były tam jakieś wspaniałe okazje, którymi będę mógł zająć się
w późniejszym terminie. Czasami robię szybki przegląd tego, co czeka mnie danego dnia, żeby
czuć się na to przygotowanym. A potem robię to, na co mam ochotę.
Michał: Czyli nie masz jakiegoś stałego scenariusza na resztę dnia?
David: Jedyną rzeczą, którą robię stale, jest wstawanie.
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Michał: Czy masz jakieś wieczorne rytuały?
David: Uwielbiam dobre wino. Zawsze kiedy mogę się go napić, czuję się świetnie. Jak
wspomniałem, mam w zwyczaju przejrzeć, co czeka mnie w najbliższych dniach, żeby
zobaczyć kontekst czekających mnie wydarzeń. Robię to po to, żeby móc odpowiednio
zagospodarować swój czas.
Michał: Czy masz jakieś specjalne narzędzia, które pomagają Ci być produktywnym?
Korzystasz z jakichś elektronicznych urządzeń czy raczej z systemu papierowego?
David: Korzystam ze wszystkiego, co jest przydatne. Metodologia GTD ma różne etapy. Etap
zbierania pomysłów to etap, na którym używam długopisu i papieru. Nic tego nie przebije.
Mam je przy sobie zawsze, bo dobre pomysły pojawiają się cały czas, więc nie mogę ich
przeoczyć. To jest słabo zawansowana technika.
Michał: Przepraszam, że Ci przerwę, ale czy wpadasz na jakieś pomysły, kiedy bierzesz
prysznic?
David: Michał, jeśli zebrałeś wszystkie pomysły za pierwszym razem, kiedy na nie wpadłeś,
byłbyś zdziwiony, jak mało ich masz pod prysznicem. Nie wpadam już na pomysły, biorąc
prysznic. Zbieram je wszystkie już na samym początku, gdy się pojawią.
Michał: W moim przypadku większość pomysłów wpada mi do głowy, kiedy biorę prysznic.
David: To świetnie! Uwierz mi, znam ludzi, którzy idą do sklepu dla nurków i kupują sprzęt do
pisania pod wodą, żeby w trakcie prysznica móc zapisywać pomysły.
Michał: Czyli stosujesz system papierowy do wychwytywania pomysłów…
David: Tak, to są te metody słabo zaawansowane technologicznie. Mam jedno narzędzie na
iPhonie do nagrywania, które automatycznie przesyła nagranie na moją pocztę. Używam go
do zbierania pomysłów. Korzystam też z elektronicznych systemów, które przypominają mi
o zadaniach i projektach, których nie mogę skończyć w danej chwili.
W naszej firmie używamy Lotus Notes, więc też z niego korzystam. Razem z przyjacielem
stworzyliśmy oprogramowanie eProductivity, które wchodzi w skład Lotus Notes. Ono przede
wszystkim umożliwia korzystanie z procesu GTD. Tak naprawdę jakikolwiek program do
zarządzania będzie dobry. Korzystam też z Worda, Excela, SnagIta, PersonalBrain czy
MindManagera. Korzystam z nich, kiedy mam taką potrzebę. Gdy muszę dodać jakąś myśl do
projektu, otwieram MindManagera czy MindMap, dodaję to, co chcę, i wysyłam plik. Gdy
muszę coś zapisać i wysłać komuś, korzystam ze SnagIta.
Michał: Czyli korzystasz z różnych narzędzi.
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David: Tak. To w dalszym ciągu jest ciężka i intensywna praca, żeby zorientować się, jakiego
narzędzia potrzebujesz w danym momencie. Nie ma na razie jednego, które zintegrowałoby
wszystkie te systemy. Moja wizja przyszłości jest właśnie taka, że powstanie system, który to
wszystko pomieści. Obecnie musisz wciąż być świadomy, czego w danej chwili potrzebujesz.
„OK, gdzie teraz powinienem to umieścić? Jakiego narzędzia potrzebuję?” itd.
Michał: Jaką radę masz dla osób, które przeczytały Twoją książkę i szukają konkretnych
rozwiązań oraz narzędzi, które będą działać?
David: Powodzenia!
Michał: Powodzenia?
David: Popatrz, ostatnim razem policzono, że istnieje ponad 300 aplikacji, które mają
teoretycznie wspomagać GTD. Tak że daj spokój – jakakolwiek lista wystarczy! Wielu ludzi
zaawansowanych technologicznie wraca do korzystania z papierowych terminarzy, ponieważ
zauważają, że mózg działa lepiej niż większość elektronicznych narzędzi. Używaj
czegokolwiek, co się sprawdza, byleby tylko pomogło Ci oczyścić umysł. Używaj danej rzeczy
tak często, jak musisz, byle tylko zachować porządek w głowie.
Michał: Zastanawiam się: gdybyś cofnął się do czasu, kiedy miałeś 20 lat…
David: To całe 50 lat, pamiętaj o tym, Michał!
Michał: Tak, wiem, ale gdybyś mógł cofnąć się w czasie, co być powiedział swojemu
młodszemu sobie? Na czym się skupić, czego unikać?
David: Miej na uwadze to, co naprawdę chcesz robić, i podejmuj ryzyko, żeby to zrobić.
Michał: OK, czyli zwracaj uwagę na to, co robisz…
David: Na to, co naprawdę chcesz robić.
Michał: Na to, co naprawdę chcesz robić, i podejmuj ryzyko.
David: Dokładnie.
Michał: To ma sens.
David: Zrób to, nie wahaj się. Wielu ludzi, którzy zajmowali się tym co ja, szukało idealnego
zajęcia dla siebie. Ja robiłem wiele rzeczy w niezbyt perfekcyjny sposób, zdając sobie sprawę,
że przecież nie ma dla mnie żadnego idealnego zajęcia. Jest wiele dróg, którymi mogę
podążać, które mnie pociągają i sprawiają, że czuję się spełniony. Wystarczy się zdecydować
i coś robić w danym kierunku. To rada, którą faktycznie kiedyś usłyszałem, ale z perspektywy
czasu sam również bym jej sobie udzielił.
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Michał: Innymi słowy, przestań gonić białego królika, bo prawdopodobnie i tak go nie
złapiesz, chociaż zawsze będziesz podążał w jego kierunku.
David: Właśnie! Myślę, że nigdy nie dotarłem do konkretnego celu, który sobie założyłem.
Michał: Naprawdę?
David: Tak. Możesz wprawdzie powiedzieć: „Zdecydowałeś się przecież napisać książkę i to
zrobiłeś”, ale to było bardziej na zasadzie: „wyobrażam sobie, czym fajnie byłoby się zająć”.
Potem zacząłem krok po kroku podążać w tym kierunku. A kiedy zacząłem podążać w tym
kierunku, zgadnij, co się stało, Michał. Jutro Ty i ja będziemy dojrzalsi niż dziś!
Michał: Tak, na pewno.
David: Będziemy starsi, będziemy mieli więcej doświadczenia. Zaczniesz prawdopodobnie
podejmować lepsze decyzje, zakładając, że nie zaczniesz staczać się w dół.
Michał: Mam nadzieję.
David: Pozwoliłem sobie zaakceptować cel, zacząłem podążać w jego kierunku, ale jak byłem
w połowie drogi, stwierdziłem: „O matko, to coś jest jeszcze lepsze. Żegnam!”. Nie dotarłem
więc do założonego celu, ale gdybym nie próbował, nie odnalazłbym tej nowej, lepszej rzeczy.
Michał: Dokładnie.
David: Wykorzystywanie iluzji przyszłości, żeby stać się potencjalnie bardziej zaangażowanym
i aktywnym człowiekiem z aspiracjami, to świetna sprawa. Nie sugeruję jednak ludziom, żeby
wyznaczali sobie cele. Po prostu mówię im: „Hej, to jest zabawa. Znajdź sobie jeden cel
i zobacz, co się stanie. Zobacz, jak Cię to zmieni i jak się będziesz z tym czuł”. Niektórzy ludzie
nie powinni stawiać sobie celów. Powinni posprzątać swoją toaletę.
Wiele ludzi tymczasem myśli: „Och, czy powinienem się tym zajmować?”. Ich życie jest do
kitu. Powinni skończyć z takim myśleniem i uprzątnąć cały ten bałagan, żeby mieć czystą
przestrzeń. Potrzebują więcej czystej przestrzeni, żeby móc zacząć myśleć o właściwych
sprawach i dążyć do nich w efektywniejszy sposób.
Michał: Usuń cały brud z Twojego życia.
David: Właśnie tak. Podzielę się z Tobą pewnym wspomnieniem – jednym z ważnych
momentów w moim życiu, kiedy doznałem olśnienia. Jechałem autostradą i zdałem sobie
sprawę, że cierpię. „Co ja powinienem zrobić ze swoim życiem…”. Ten wewnętrzy głos, który
jest w każdym z nas, powiedział mi: „David, stworzyłeś tyle wspaniałych rzeczy, nie tylko
w swoim życiu, ale także dla innych. Nie musisz się martwić tym, co jeszcze powinieneś
stworzyć. Po prostu radź sobie z tym, co staje na twojej drodze, w najlepszy, najbardziej
doskonały i kompletny sposób i pozwól następnej rzeczy samej się wyłonić”. Nie odwróciłem
się od tego głosu.
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Myślę, że rzecz polega na tym, by odkrywać kolejne rzeczy, zamiast je produkować w coraz
większej ilości. Boże, przecież wszyscy są już przytłoczeni ilością tego, co tworzymy. Już
naprawdę nie musimy produkować nic więcej. Musimy tylko skupić się na tym, co jest
wewnątrz nas, być bardziej świadomi wszystkiego, co w nas tkwi, a potem to uporządkować
i pozwolić działać temu naturalnemu procesowi.
Michał: Czyli słuchać samego siebie. To jest fundament. Zastanawiam się jednak nad
przyszłością GTD. Patrząc z mojego punktu widzenia, metodologia jest obecnie uniwersalna
w swojej podstawowej formie, i zastanawiam się, jaki jest Twój punkt widzenia. Jak myślisz,
jaka jest przyszłość GTD? W jakim kierunku może się ona rozwinąć?
David: Metodologia sama w sobie się nie zmieni. Za sto lat, kiedy wylądujemy na Jowiszu,
albo coś w tym rodzaju, nadal będziemy potrzebowali wewnętrznego kosza na śmieci. Nadal
będziemy musieli oddzielać od siebie sprawy potencjalnie ważne i istotne. Nadal będziemy
musieli decydować, co powinno być naszym kolejnym krokiem, koncentrować się na tym, co
musimy zrobić, żeby czegoś dokonać.
To jest tak powszechne jak kurz. Nie da się po prostu zmienić grawitacji. To są uniwersalne
zasady, nie zmienisz sposobu, w jaki jest zbudowany umysł. Mówi się, że ludzie pokolenia
millenium to inni ludzie. Nie, to nieprawda. Milion lat trwała ewolucja mózgu. Nie zmienimy
go w ciągu jednej generacji. Nasza głowa to wciąż zagracone biuro.
Faktem jest, że nie zmieni się to, że będziemy potrzebowali zewnętrznego mózgu, który
będzie zarządzał wszystkim w odpowiedni sposób. Potrzeba ta będzie coraz bardziej istotna.
Kiedy opublikowałem drugie wydanie książki Getting Things Done, napisałem, że nie jest to
książka tylko dla wysokiej klasy profesjonalistów na wysokim szczeblu, którzy są
wyedukowani biznesowo, ale jest przeznaczona dla każdego. Obecnie mogłoby z niej
korzystać przynajmniej 85% populacji. Każdy z nas jest zajęty i musi zrozumieć, że zasady
GTD będą sprawdzać się u każdego z nas.
Jedyna rzecz, która prawdopodobnie się zmieni, to że zarządzanie zadaniami stanie się
wreszcie częścią procesu myślowego. Nasza firma ma plan na siedem pokoleń. Staramy się
ustandaryzować zasady w taki sposób, żeby nasze dzieci dojrzewały, naturalnie myśląc w ten
sposób. Moją misją jest to, żeby świat zaczął tak właśnie myśleć. Żeby nie miał problemów,
a jedynie projekty.
Michał: Czy podjąłeś już jakieś kroki w tym kierunku?
David: Tak, powoli posuwamy się do przodu. Dyrektor zarządzający mojej firmy i nauczyciel ze
szkoły państwowej wspólnie piszą książkę o GTD dla przyszłych pokoleń. Zbierają wiele
historii i badań na temat rodziców, którzy stosują tę metodę. Ja sam nie mam dzieci, ale oni
oboje mają. Przygotowaliśmy już program pilotażowy, żeby dotrzeć do dzieci uczących się
w szkołach. System edukacji wciąż nie uczy procesu myślowego. Dzieciom przekazuje się
tylko suche informacje, zamiast uczyć, jak z tych informacji korzystać, żeby się nimi
zainteresować.
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Michał: Żeby umieć je filtrować.
David: Szkoła nie uczy myślenia, a GTD jest procesem myślowym. Ono nie przebiega
automatycznie. Nie rodzimy się z umiejętnością myślenia o wynikach i działaniu. Tego trzeba
się nauczyć i włożyć ogromny wysiłek poznawczy, żeby to osiągnąć. To jest coś, czego
musimy się nauczyć i wyćwiczyć w tym. To jest styl życia. To, w jaki sposób zarządzasz „flow”
w swoim życiu zawodowym, jest wręcz formą sztuki.
Jak długo zajmuje nauka gry na flecie? Ile czasu trwa nauczenie się bycia rodzicem? Albo
gotowania naprawdę dobrego spaghetti? Nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale wiem, że to
są rzeczy trwające nieskończenie długo, tak jak GTD. W jakim kierunku należy zatem je
zmieniać? W takim, żeby GTD stało się nawykowym, a nie tylko wymuszanym procesem
myślowym. Ale tego trzeba się nauczyć.
Dzisiejsze dzieci w wieku dwudziestu paru lat byli wychowywani przez rodziców stosujących
GDT. One już wychowały się w środowisku, w którym było oczywiste, że nie należy
zatrzymywać swoich pomysłów tylko w głowie. Dzięki temu od razu podejmują kolejne
działania, kiedy nadarzy się ku temu okazja. Zdążyli już nauczyć się podstawowych zasad,
w jaki sposób odpowiednio angażować się w swoje zobowiązania.
Michał: To wspaniale.
David: „Wspaniale” to mało powiedziane. Ja teraz mam 70 lat, więc jestem już w punkcie,
w którym mówię sobie: „Wszystko stanie się w swoim czasie. A co mi tam!”. Nie mam wielkich
aspiracji i nie jestem aż tak przedsiębiorczy, żeby starać się o to, by cały świat to kupił. Tak jak
mówiłem, to jest dla każdego, ale nie dla wszystkich. I nie wiem, jak szybko to chwyci.
Większość dorosłych stara się zatrzymywać pomysły w głowie, bo daje im to poczucie
kontroli. Wielkiej zmiany nawyków wymaga to, żeby zacząć uzewnętrzniać to, co zaprząta
umysł, zamiast trzymać to w pamięci. Większości ludzi brakuje punktu odniesienia, który
pozwoliłby im zobaczyć, jak świetne mogłoby być ich życie, gdyby oczyścili swój umysł,
a jednocześnie prowadzili bardzo aktywne życie, mimo tych stu talerzy wirujących
w powietrzu w tym samym czasie. A to jest możliwe!
Michał: Tak, ludzie pracują wciąż w ten sam sposób i nie zdają sobie sprawy z tego, że można
to robić inaczej.
David: Tak. Ostatnią rzecz, jaką zauważa ryba, jest woda. Ostatnią rzeczą, jaką zauważają
ludzie żyjący w ciągłym niepokoju, stale powtarzający: „Nie wiem, kim powinien być, nie
wiem, czy na pewno robię, to co powinienem robić, więc chyba muszę pracować jeszcze
ciężej”, to właśnie to, że istnieje alternatywa. Oni nie zdają sobie sprawy, w czym tkwią.
Michał: Są nauczeni postępować w określony sposób.

Strona 13

http://jakoszczedzacpieniadze.pl

Podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” – transkrypt

David: Mam teraz ogromny problem marketingowy, który ma większość ludzi, choć o nawet
o tym nie wiedzą. To tak jak z grawitacją. Nie wiesz, jak wielką siłą oddziałuje na Twoje ciało,
dopóki nie doświadczysz stanu nieważkości. Jeśli kiedykolwiek będziesz miał ku temu okazję,
to poczujesz, jak ciężka jest grawitacja. Większość ludzi nawet o niej nie myśli, bo działa na
nich przez cały czas.
Michał: To jest dla nich oczywiste.
David: Dokładnie.
Michał: Mam jeszcze jedno pytanie: GTD jest dla wszystkich, prawda?
David: Jest dla każdego. Każdy może przyswoić te zasady, ale nie każdy będzie w stanie je
zastosować.
Michał: Kto nie powinien używać GTD?
David: Każdy, kto nie czuje potrzeby, żeby kontrolować na bieżąco wszystkie sprawy, jakie
w danej chwili go dotyczą. To odnosi się do ludzi borykających się z jakimiś kryzysami
w swoim życiu, ludzi, którzy walczą o przetrwanie, ludzi, którzy mają wystarczająco proste
życie, by móc pozwolić naturze, by nimi kierowała. Dla nich jest oczywiste, że nie mają już
więcej inspirujących rzeczy do wymyślenia. Oni tego nie potrzebują.
Właściwie rzecz biorąc, oni też z tego korzystają, ale pozwalają, by to życie przypominało im
o wszystkim. Korzystają z przypominaczy, ale nie są to zaawansowane metody. „Hej, jestem
głodny. Zjedzmy coś”. Tak to działa, to jest właśnie przypominacz. „Twój dzieciak tam stoi
i płacze!” „Och, muszę coś z tym zrobić, tylko co tu zrobić?…”. Myślę, że nikt nie jest w stanie
uciec przed tym procesem, trzeba tylko być trochę bardziej wyrafinowanym w podejmowaniu
decyzji.
Michał: Gdyby ktoś chciał się dowiedzieć więcej o Tobie i o metodologii GTD, gdzie może
znaleźć informacje?
David: Odwiedzić naszego bloga albo posłuchać podcastu GTD. Innymi słowy, po prostu
zaangażować się w szukanie informacji. Oczywiście warto przeczytać moją książkę, Getting
Things Done. Można ją znaleźć właściwie w każdej księgarni, bo książka została wydana
w 25–30 językach. To jest jeden sposób. Działa też nasza strona internetowa:
gettingthingsdone.com. Tak że jest wiele sposobów i wiele darmowych informacji na temat
GTD. Grunt, by się w to zaangażować.
Michał: Bardzo Ci dziękuję, Davidzie.
David: Cała przyjemność po mojej stronie, Michale.
Michał: Dziękuję. W jaki sposób możemy pozostać przy GTD i się nie zniechęcić?
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David: Wyrobić sobie cotygodniową rutynę. Raz w tygodniu trzeba wygospodarować
przynajmniej jedną godzinę – lub dwie, jeśli się da – i wykorzystać je na przejrzenie tego, co
się wydarzyło w minionym tygodniu, co się stało w ciągu ostatnich 7 dni. Zaczniesz sobie
przypominać: „O Boże, to mi przypomina o…” „O tak, przecież mówili mi to i to”. Wtedy wywal
te rzeczy ze swojej głowy i rób to regularnie, żebyś mógł zacząć doświadczać szerszej
perspektywy, jaką Ci daje poczucie skupienia się i kontrolowania spraw. Przyzwyczaisz się do
tego uczucia. Wtedy wrócisz do pytania: „OK, to co dalej muszę z tym zrobić?”.
Im więcej i więcej będziesz zdobywał doświadczenia, wolności i jasności umysłu, tym silniej
to w Tobie utkwi. Po prostu do tego wracaj. Nie zniechęcaj się, jeśli upadniesz kilka razy
w ciągu dnia. GTD nie polega na tym, że zawsze będzie Ci się udawało. Jedne rzeczy będą
wychodzić, a inne nie.
Raz będziesz kreatywny, kiedy indziej będziesz musiał nadganiać sprawy. Ale wszystkim
w końcu udaje się nadgonić. Może tak się stać, gdy bierzesz prysznic albo myjesz zęby, gdy
sprzątasz kuchnię, gdy robisz porządek w swojej skrzynce e-mail i ograniczasz się do spraw,
z którymi czujesz się komfortowo. Moja strefa komfortu to zero spraw, ale niektórzy ludzie
mogą czuć się komfortowo, mając ich cztery tysiące.
Im mniej masz zaległości, tym lepiej jesteś przygotowany na niespodzianki i spontaniczność.
Może pojawić się coś, czego się nie spodziewasz: „Hej, David, chcesz iść na imprezę?” albo
„David, to świetna okazja”, albo „Chcesz spędzisz czas, robiąc to i to?”. Jeśli wciąż mam
nieprzeczytanych tysiąc albo dwieście maili, to nie ma absolutnie żadnej możliwości, żebym
czuł się z tym komfortowo. Ale jeśli to uprzątnę – a przed przyjściem do Ciebie udało mi się
ograniczyć liczbę maili do pięciu – to jestem przygotowany na cokolwiek, co nowego się
przydarzy.
Michał: A więc porządkujesz swoją pocztę codziennie?
David: Nie codzienne, ale zazwyczaj co 24–48 godzin. Czasami po prostu siadam i zabieram
się za to. Jeśli to jedna z Twoich zaległości, to po prostu zajmij się tym. Może nie weźmiesz od
razu teraz prysznica, ale wiesz, że za ileś godzin będziesz musiał już to zrobić.
Nieustannie będą pojawiać się nowe sprawy do zrobienia, ale pamiętaj: jeśli będziesz
zajmował się nimi jak najszybciej i postarasz się zachować porządek, będzie Ci znacznie
łatwiej być spontanicznym i wolnym. Łatwiej wtedy decydować, czy robić coś, czy nie. Możesz
powiedzieć: „Nie, nie ma czasu na imprezę, bo mam za dużo spraw na głowie”. Jest zbyt dużo
spraw, które zaprzątają Ci głowę, ale jeśli je uprzątniesz, będzie Ci o wiele łatwiej.
Michał: Bazując na doświadczeniach Twoich klientów, jaki jest typowy czas, jaki zajmuje im
wyrobienie w sobie nawyku pracy GTD?
David: Dwa lata.
Michał: To dość długo.
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David: Nauka gotowania dobrego spaghetti zajmuje dwa lata. Nauka gry na banjo zajmuje
dwa lata, nauka włoskiego – też. O wiele więcej zajmuje nauczenie się bycia rodzicem. Daj
spokój! Czym są dwa lata?…
Michał: Masz rację, to ma sens. A jak przekonać swoich współpracowników do GTD?
David: Powodzenia!
Michał: Dobra rada!
David: Tak, powodzenia. Tu nie chodzi o GTD, ale o wyrobienie sobie dobrych nawyków.
Michał: Dokładnie.
David: Po prostu spraw, aby pracownicy mieli dobre nawyki. Trudno narzucić innym jakiś
system. Ludzie pytają mnie: „David, czy Twoja żona korzysta z GTD?”. „Tak, jest w tym
świetna”. Ona chce nazwać swój system: „Pobij mnie”. Jesteśmy razem 25 lat, a nigdy nawet
nie przyjrzałem się jej systemowi. Nie mam pojęcia, co ona robi, ale wiem po prostu, gdzie
jest jej wewnętrzy kosz, a ona wie, gdzie jest mój.
Michał: Jest odpowiedzialna.
David: Tak, pilnuję, żeby była odpowiedzialna za sprawy, co do których deklaruje się, że się
nimi zajmie. Ona z kolei pilnuje, żebym ja był odpowiedzialny za to, co mam zamiar zrobić.
Takie jest życie. Nie można narzucić komuś systemu, ale można być wzorem i pokazać, jak
system działa w Twoim przypadku.
Najfajniejsze jest to, że kiedy zaczynasz to robić, wszystkie osoby, które mają z Tobą do
czynienia, zaczynają za Tobą podążać. To jak domino. Ponieważ stajesz się coraz bardziej
wiarygodny, inni również biorą większą odpowiedzialność za to, co mówią. To sprawia, że inni
podążają za Tobą. Twój sposób działania rozprzestrzenia się wokół Ciebie. Ludzie zdają sobie
z tego sprawę. Wiedzą, że nie wejdziesz do ich biura, nie będąc pewnym siebie i tego, co
chcesz zrobić. Dlaczego? Ponieważ oni też tacy są.
Jeśli zaś przebywasz wśród ludzi, którzy jeszcze nie uporządkowali swoich spraw, możesz
zachowywać się w taki sam szalony sposób jak oni. Ale gdy zaczniesz pokazywać im sposób,
w jaki działasz, wpłynie to na nich i na Twoje otoczenie. I to będzie dobry moment na to, by
dać im moją książkę.
Michał: Tak. OK, dziękuję, Davidzie.
=====
Na koniec chcę bardzo mocno podziękować Jakubowi Ujejskiemu, dzięki któremu doszło do
tej rozmowy. Kuba jest autorem bloga Produktywnie.pl i odpowiada za rozwój Getting Things
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Done w Polsce. Samą rozmowę przeprowadziliśmy w Gdańsku, podczas konferencji infoShare
2016, gdzie i David, i ja mieliśmy przyjemność występować.
Przy okazji bardzo, ale to bardzo mocno dziękuję wszystkim tym z Was, którzy byliście obecni
na mojej prezentacji. Było absolutnie super. Bardzo cenię sobie też te nasze rozmowy – już
po występie w kuluarach. Miło słyszeć i widzieć, że mój blog i podcast są dla Was przydatne.
Kontakt osobisty to zupełnie coś innego niż pisanie do Was mailowo lub przez bloga.
Korzystając z okazji, pochwalę się, że jesteśmy tuż-tuż przed rozpoczęciem przedsprzedaży
mojej książki Finansowy ninja. Wszystkie szczegóły dotyczące jej tworzenia ujawniam na
specjalnej grupie na Facebooku „Finansowy ninja – kulisy produkcji”. Zapraszam serdecznie
do dołączenia.
Można już także wejść na stronę http://finansowyninja.pl i zapisać się na e-mailowe
przypomnienie o rozpoczęciu sprzedaży i premierze książki. Polecam i zachęcam.
A o całym procesie wydawniczym zacznę Wam chyba opowiadać w detalach już od
następnego odcinka podcastu.
Przypominam, że wszystkie linki oraz transkrypt i tłumaczenie naszej rozmowy znajdziecie
w notatkach do tego odcinka podcastu – http://jakoszczedzacpieniadze.pl/079.
Całą naszą rozmowę z Davidem możecie znaleźć także w formie wideo na YouTube. Link do
filmu także zamieszczę w notatkach.
A teraz dziękuję Ci już za wspólnie spędzony czas i życzę skutecznego przenoszenia Twoich
celów finansów na wyższy poziom. Do usłyszenia!
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