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Daj sobie czas 

 

„Boli Cię głowa? Weź tabletkę. Od razu poczujesz się lepiej”. Tego typu reklamy „atakują” 

nas z każdej strony. Masmedia chcą nas przekonać, że efekt musi być od razu i przyjść z 

łatwością.  

Czy my sami nie oczekujemy zbyt szybkich efektów podjętych przez nas działań? Parcie na 

efekt powoduje napięcie, zwiększa stres, odbiera część przyjemności, może też rodzić złość 

i frustrację, że jeszcze tego nie osiągnęliśmy. 

Gdy sięgamy po coś nowego w życiu to dajmy sobie na to czas. Nie oczekujmy, że od razu 

nam się uda. Że za pierwszym razem zrobimy to od razu najlepiej. Każda zmiana, każdy 

proces nauki wymaga czasu i próbowania. 

Eric Clapton nie grał tak dobrze na gitarze pierwszego dnia gdy wziął ją do ręki. Nie 

nauczyliśmy się również biegać pierwszego dnia gdy zaczęliśmy chodzić. Daj sobie czas. 

Daj sobie czas na próbowanie, na pomyłki, na błędy. Natomiast cały czas się ucz i wyciągaj 

wnioski i podchodź do nowych prób z większym doświadczeniem. 

„Ale ile można czekać, aż to osiągnę, aż mi się to uda?” Nie wiem. To zależy od wielu 

czynników. Ja na duże, naprawdę duże zmiany w swoim życiu daję sobie przeważnie 3 lat. 

Tak, 3 lata. Tyle dałem sobie np. na przejście z pracy etatowej do swobodnej pracy na 

własny rachunek. Wiem, że to wydaje się długo, że wymaga to cierpliwości, ale tak długi 

projekt wypełniony jest wieloma mniejszymi krótszymi etapami.  

Oczywiście czym mniejszy projekt do realizacji tym czas może być krótszy. Istotne jest, aby 

stale wykonywać jakieś działania na drodze, ale nie nakładając na siebie zbytniej presji 

czasowej. . 

Często gdy realizujemy pomysły, które nas kręcą czas staje się mniej ważny, bo już widzenie 

postępów na drodze daje nam dodatkową nadzieję i satysfakcję. 

Czasem też narzucamy sobie nieświadomie presję czasową gdy nie określamy sobie czasu 

do kiedy chcielibyśmy coś zrealizować. Dużo ludzi ma tendencję do robienia rzeczy jak 

najszybciej, jak najwięcej. To powoduje, że zatracamy się w biegu po nowe rzeczy, po 

drodze tracąc swój wolny czas, przyjemność a czasem też tracąc relacje z bliskimi nam 

osobami. 

W tym tygodniu zobacz na rzeczy, w które jesteś teraz zaangażowany i sprawdź: 

1. Czy masz określony czas do kiedy chcesz to zrobić? Nie mów, że chcesz to zrobić 

jak najszybciej tylko określ jakiś konkretny moment w przyszłości. 

2. Czy ten termin jest stresujący? Czy spina Cię gdy o nim myślisz? Jeśli powoduje u 

Ciebie napięcie to przesuń go na inny późniejszy termin jeśli tylko jest to możliwe.  

Nie rób wszystkiego pod presją czasu. Daj sobie czas. Droga i czerpanie przyjemności z 

bycia w procesie jest równie ważniejsza niż samo dotarcie do mety. Jeśli nie masz 

przyjemności z realizacji pomysłu to mocno się zastanów czy to na pewno jest dobry projekt 

dla Ciebie. 


