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Koncentracja 

 

Gdy jesteśmy coraz bardziej otwarci na sięganie po nowe rzeczy w życiu i mamy coraz 

większą łatwość w rozpoczynaniu realizacji nowych pomysłów wówczas stajemy coraz 

częściej przed dylematem wyboru. 

Mamy jasno określone pomysły do realizacji, wiemy co należałoby zrobić, aby to rozpocząć. 

Ale niestety mamy ograniczony jeden zasób, a mianowicie czas. Krótko mówiąc mamy 

nadprodukcję pomysłów lub inaczej klęskę urodzaju. 

Co w takiej sytuacji robić? Czy skakać z jednego pomysłu na drugi? Czy rzucić się w wir i 

realizować wszystkie pomysły na raz?  

Nie jest to wcale łatwy moment. Znam go dobrze z własnego doświadczenia. Angażując się 

w zbyt dużo projektów na raz ryzykujemy rozproszeniem, rozmyciem i dekoncentracją. 

Nie jest to problem gdy pomysły te dotyczą drobnych rzeczy, nie wymagające dużego 

zaangażowania i są czysto dla przyjemności bez konieczności osiągania jakiegoś efektu. 

Wówczas można po prostu spontanicznie angażować się w kolejne mini pomysły. Dziś pójdę 

zagrać w badmintona a jutro zrobię coś innego.  

Ale co zrobić gdy pomysły dotyczą większych rzeczy, wymagają więcej czasu? Ostatnio 

dużo o tym rozmyślałem bo sam stałem przed tym dylematem. Dziś sądzę, że warto wybrać 

1 max 2-3 projekty na raz. Wybranie tylko jednego dużego projektu spowoduje, że Wasza 

energia do działania będzie skoncentrowana i dużo łatwiej i szybciej to zrealizujecie. Każdy 

dodatkowy projekt do realizacji powoduje, że coraz łatwiej się rozproszyć i pogubić w 

meandrach działania i priorytetach. Coraz więcej wówczas mamy niedokończonych spraw, 

ciągnących się za nami rzeczy do wykonania na które nie mamy czasu. 

Słyszałem, że gdy Steve Jobs wrócił do Apple przeglądnął wszystkie ówczesne projekty 

Apple i pozostawił jedynie 3, a resztę pozamykał. Na te 3 wybrane projekty poświęcił całą 

energię swoją i zespołu.  

W tym tygodniu zrób remanent i spisz wszystkie projekty, pomysły, które obecnie realizujesz. 

Zobacz w ile dużych projektów jesteś zaangażowany. Jeśli jest ich za dużo to może 

zrezygnuj z czegoś. Może możesz coś odpuścić, albo przekazać komuś do dalszej realizacji.   

  


