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ROZDZIA� 1.

Dlaczegó�by nie zrobi� czego�
ze swoim czasem?

Bruce Lee powiedzia�, �e wojownik to zwyk�y cz�owiek, skoncentrowany
niczym promie	 lasera.

Co si� jednak stanie, gdy zwyk�y cz�owiek nie potrafi si� skupi� czy to
jak wi�zka lasera, czy cokolwiek innego?

My, zwykli ludzie, zazwyczaj jeste�my zbyt rozproszeni, by w cokolwiek
si� zaanga�owa�. Rozpraszamy nasze si�y. Staramy si� sprawia� przyjem-
no�� innym. Stale si� zmieniamy, mimo �e ka�dego dnia rozpaczliwie stara-
my si� te zmiany powstrzyma�. Kurczowo trzymamy si� idiotyzmu znanego
jako sta�a osobowo��, jednak nigdy nam si� to nie udaje. Do�wiadczamy te�
napadów z�ego humoru, tak �e nikt nas nie rozpoznaje, albo przeciwnie —
mamy �wietny nastrój i czujemy przyp�yw nadziei. To jednak mija i znowu
stajemy si� innymi lud�mi.

Jacy jeste�my? Rado�ni czy poirytowani? Walczymy o odzyskanie kontroli
i l�dujemy gdzie� po�rodku. Nie chcemy, by ludzie si� nas bali, a jednocze-
�nie nie chcemy, by oczekiwali od nas zbyt wiele. Nasze osobowo�ci w zwi�z-
ku z tym wykute s� z przera�aj�cej przeci�tno�ci. To droga �rodka. Zespó�
przeci�tniaków.

Ca�a energia, któr� poch�ania utrzymanie tej przeci�tnej osobowo�ci —
bycie jedn�, spójn� osob� — mog�aby by� wykorzystana, by co� stworzy�.

Jednak kto o tym wie? Czy kiedy dorasta�e�, ktokolwiek Ci o tym mówi�?
Mia�e� dostatecznie du�o problemów, by upora� si� z tym, �e �wi�ty Miko�aj
nie istnieje. Jak mia�e� sobie poradzi� z tym, �e Ty sam jeste� u�ud�?
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ROZDZIA� 2.

Jak zadba� o �ycie swojej duszy?

Wiedzie�, co si� woli, zamiast potulnie zgadza� si� na wszystko,
co �wiat ka�e Ci wybiera�, to zachowa� �ycie swojej duszy.

Robert Louis Stevenson

Gdy przyjmuj� rol� wojownika czasu, przede wszystkim troszcz� si� o za-
chowanie �ycia swojej duszy. Wi�kszo�� ludzi jednak w tym czasie koncen-
truje si� tylko na tym, by zachowa� przy �yciu swoj� fa�szyw� to�samo��.

Jako wojownik (a nie kto�, kto si� zamartwia) budz� si� i opracowuj� plan
swojego dnia, opieraj�c si� na tym, jak ja wol� s�u�y� �wiatu. Mog� to zrobi�
w dowolny sposób, wliczaj�c w to mycie garów w hotelu, je�li tylko robi�
to z mi�o�ci�, energi� i humorem.

Ludzie, którzy wykonuj� „ni�sze” zaj�cia z mi�o�ci� i energi�, zwykle szyb-
ko dostaj� awans lub lepsz� prac�. Rozumiej� bowiem to, co powiedzia�
Robert Frost: „Aby znale�� wyj�cie z sytuacji, musisz przez ni� przej��”.

Ludzie, którzy „utkn�li” w kiepskiej pracy i wydaje im si�, �e s� wykorzy-
stywani i niewystarczaj�co wynagradzani, zawsze szukaj� drogi na zewn�trz,
drogi ucieczki. Nie widz�, �e ta droga prowadzi przez �rodek.

Wojownik bowiem nie ucieka.
Wojownik przechodzi przez.
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ROZDZIA� 3.

Nie, nigdy nie znajdziesz czasu

Nigdy nie znajdziesz czasu na nic.
Je�li potrzebujesz czasu, musisz go sam stworzy�.

Charles Buxton

W jaki sposób mo�emy stworzy� czas?
To si� dzieje w Twoim umy�le. Paradoksalnie, musisz zwolni�. Musisz

stworzy� swój dzie	. Musisz by� bezwzgl�dny. Tworzysz go zamachami i cio-
sami swojego samurajskiego miecza. Jeste� pe�en brutalnej gracji. Odcinasz to,
co niepotrzebne, zamiast pozwala�, by Twój kalendarz Ci� „gn�bi�”, a ludzie
wykorzystywali.

Dlaczego pozwalasz innym, by za�miecali Twój dzie	 niepotrzebnymi
sprawami? Poniewa� chcesz im sprawi� przyjemno��? A mo�e s�dzisz, �e ich
akceptacja jest dla Ciebie wszystkim?

Nigdy nie widzia�em g�upszego sposobu na marnowanie czasu ni� skupia-
nie si� na próbach zadowolenia innych. Wtóruj� temu nerwowy nawyk kr�-
cenia si� wokó� i próby zyskania akceptacji, odpowiadanie na e-maile zaraz
po tym, jak si� je dostanie, przyjmowanie wszystkich telefonów, spe�nianie
ka�dej pro�by… pozwalanie, by nam raz po raz przerywano nasze marzenia.

Nie zostawia nam to czasu na osi�gni�cia, na tworzenie.
Je�li chodzi o sprawianie przyjemno�ci innym, to w ci�gu dziewi�ciodnio-

wego kursu prowadzonego przez Byron Katie nauczy�em si� tysi�c razy wi�cej
ni� przez jakiekolwiek inne dziewi�� dni mojego �ycia. Katie powiedzia�a:
„Bo�e, uchowaj mnie przed pragnieniem mi�o�ci, akceptacji i docenienia.
Taka b�dzie moja modlitwa, poniewa� jej spe�nienie przynosi koniec czasu
i przestrzeni”.

To nieliniowe zarz�dzanie czasem w pigu�ce.
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Tak wi�c co pozostaje, gdy nie ma czasu i przestrzeni? Katie twierdzi, �e
energia, czysta energia mi�o�ci. Formu�uje to w ten sposób: „To energia czy-
stego, nieograniczonego umys�u, wyzwolona w swojej pot�dze i dobroci”.

Wojownik czasu jest wojownikiem pokoju, lecz wci�� wojownikiem. Po-
kojowe wyj�cie miecza przeciwko tym wszystkim negatywnym, przera�aj�-
cym, przygn�biaj�cym my�lom, które zwykle automatycznie przyjmujemy,
pozwala stworzy� wspania�y, pozaczasowy, aktywny dzie	. Dzie	, w którym
nie ma czasu, chyba �e chcesz go stworzy�.
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Podstawow� ró�nic� pomi�dzy zwyk�ym
cz�owiekiem a wojownikiem jest to,
�e wojownik traktuje wszystko jak

wyzwanie, podczas gdy zwyk�y cz�owiek
widzi w tym albo b�ogos�awie	stwo,

albo przekle	stwo.

Carlos Castaneda
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ROZDZIA� 4.

Co mam zrobi�,
gdy czuj� si� przyt�oczony?

To nie jest ksi��ka o zarz�dzaniu, poniewa� wojownik czasu nie zarz�dza cza-
sem. Wojownik czasu idzie na wojn�, podwa�a wszystkie przekonania, które
tworz� liniowe poj�cie czasu, i odcina si� od nich.

To, co pozostaje, jest bezczasowe.
Gdy wydaje nam si�, �e jeste�my przeci��eni przez zewn�trzne wypadki

(lub opinie, trudne wybory, sytuacje, sposoby na zarabianie pieni�dzy i tak
dalej), to jest to iluzja, poniewa� nasz mózg tak nie funkcjonuje.

Tylko my�l, w któr� wierzymy, mo�e wywo�a� uczucie przyt�oczenia.
W prostym �yciu, w którym zajmujesz si� tylko tym, co masz przed sob�,

nigdy nie czujesz si� przyt�oczony.
To Ty tworzysz swoje �ycie. Nie przyjdzie ono do Ciebie samo, musisz

sam je stworzy�.
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ROZDZIA� 5.

Czasami „przemoc” jest dobra

Zestawienie s�owa „przemoc” z terminem „wojownik czasu” jest zamie-
rzone. Mimo �e praca, jak� wykonujesz, mo�e by� powolna i �atwa, musisz
najpierw wyj�� miecz i wykroi� dla siebie przestrze	 i okres ciszy.

Czas po�wi�cony czemu�.
To Twoja wojna przeciwko rozproszeniom i przerywaniu. Je�li potrafisz

skupi� si� w sposób �agodny i wytrwa�y na swoim zadaniu, to nigdy tego
nie po�a�ujesz.

Jak mówi mój przyjaciel Dusan Djukich w swojej cudownej ksi��ce Straight
Line Leadership, ci�gle przerywamy. Zaczynamy co�, a potem przestajemy to
robi�. Pracuj�c ze swoimi klientami, Dusan mówi im: przesta	 przerywa�.

Im wi�cej przestrzeni otworzymy dla siebie, tym wi�cej problemów
rozwi��emy i tym szybciej osi�gniemy nasze cele. Wielki filozof Wolter za-
uwa�y�: „
aden problem nie jest w stanie przetrwa� nieustannego naporu
my�lenia”.

Kluczowym s�owem jest tu „nieustanny”. Ci�gle robimy bowiem przerwy.
Nie chodzimy na d�ugie, wytrwa�e spacery, by pomy�le�. Nie siadamy te�
w spokoju i samotno�ci, a� problem zniknie (a tak by si� sta�o), bo jeste�my
zbyt zaj�ci albo nam si� wydaje, �e tak jest. Na jedno wychodzi.

Odnosimy takie wra�enie zw�aszcza dzisiaj, gdy nasze telefony ��cz� nas
z ca�� rzesz� ludzi na tej planecie, którzy ci�gle czego� od nas chc�. Jeste�my
teraz po��czeni. Nigdy ju� nie b�dziemy musieli by� sami.

Czy to dobrze?
Najcz��ciej tak. To fajne i ekscytuj�ce, gdy siedz� w biurze w Arizonie

i dostaj� pilny SMS od mojego klienta ze Szkocji. Telefon piszczy, �api� go
i sprawdzam.

Co si� jednak dzieje, gdy to robi�? Przerywam swój medytacyjny ci�g
my�li. A mo�e to by�o co�, co mog�o mnie doprowadzi� do WIELKIEGO
prze�omu, do nowego rozwi�zania powa�nego problemu. Pip, pip, pip!
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I przerywam. Jestem o krok od czego� pi�knego. Gdybym tylko poszed�
dalej… ale ja przerywam.

„Czy jeste� dobrym pianist�? Nie? Ale kiedy� uczy�e� si� gra�, prawda?
I co si� sta�o?”. „Przesta�em”.

Czy kiedykolwiek spojrza�e� wstecz na swoje �ycie i zastanowi�e� si�,
co by si� sta�o, gdyby� nie przesta�? Fortepian, j�zyk obcy, badanie jakiego�
zagadnienia, zwi�zek na odleg�o��, cokolwiek.

Badania na temat zarz�dzania i wydajno�ci w miejscu pracy mówi�
nam, �e jedna godzina nieprzerwanej pracy jest warta tyle, co trzy godziny,
gdy kto� nam ci�gle przerywa.

Mo�na te� powiedzie�, �e osoba, która jest skoncentrowana, wygrywa,
natomiast ta, która si� rozprasza — przegrywa.

Zatem bycie wojownikiem w odniesieniu do czasu zale�y od tego, jak
„brutalny” zamierzasz by�, zanim dzie	 si� rozpocznie, i ile spokojnego, ni-
czym niezak�óconego czasu wykroisz dla siebie swoim mieczem. Czy b�dziesz
prawdziwym wojownikiem czasu? Je�li tak, to pokochasz swój „bezczasowy
czas”. Zaskoczy Ci� to, co jeste� w stanie stworzy�, gdy czas nie b�dzie dla
Ciebie problemem.

Podró�uj� teraz inaczej ni� kiedy�. Gdy wyje�d�am gdzie� jako mówca,
planuj� dodatkowy czas i przestrze	 w podró�y. Kiedy� by�o inaczej. Goni�em
wokó� jak wszyscy inni, rezerwowa�em bilet na samolot, który odlatywa� za-
raz po zako	czeniu mojego wyst�pu. P�dzi�em przez lotniska, rozmawia�em
przez telefon w taksówce, udziela�em porad w trakcie lotu! To by�a chaotycz-
na burza �ycia. By�em rozgor�czkowany i nigdy nie udawa�o mi si� znale��
spe�nienia — zawsze wszystko by�o niedoko	czone i niekompletne. �ciga�em
si� z czasem, staraj�c si� wyprzedzi� sam siebie, przebi� barier� d�wi�ku,
by dotrze� do mojej w�asnej przysz�o�ci.

Czy znasz ludzi, którzy �yj� w ten sposób? Staraj� si� �y� szybciej ni�
pr�dko�� d�wi�ku. A potem dziwi� si�, dlaczego niczego nie s�ysz�.

Czego nie mogli us�ysze�? P�dzili tak szybko, �e nie us�yszeli, jak wszech-
�wiat do nich szepcze. Co mówi�? Opowiada� „tak” na wszystko, o co mo-
gliby poprosi�.

Joyce Carol Oates napisa�a fascynuj�c� ksi��k� na temat boksu i zatytu�o-
wa�a j� nad wyraz twórczo — On Boxing („O boksie”). Jest p�odn� i utalen-
towan� pisark�, która zawsze fascynowa�a si� s�odk� sztuk� boksu. W swojej
ksi��ce zajmuje si� niepokonanym mistrzem �wiata wagi ci��kiej Rockym
Marcianem. Marciano jest do�� ekstremalnym przyk�adem tego, co si�
dzieje, je�li staniesz si� wojownikiem czasu w dostatecznym stopniu, by sku-
pi� si� w sposób wytrwa�y, nieprzerwany na jednej rzeczy, któr� chcesz osi�-
gn��. Oto co napisa�a pani Oates: „Marciano gotów by� zupe�nie wycofa� si�
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ze �wiata, wliczaj�c w to brak kontaktów z �on� i rodzin�, nawet trzy mie-
si�ce przed walk�. Oprócz wyczerpuj�cych fizycznych treningów, obsesyjnego
zainteresowania diet�, wag� i napi�ciem mi��niowym Marciano w tym
czasie my�la� tylko o nadchodz�cej walce. Ka�da minuta jego �ycia koncen-
trowa�a si� wokó� sekundy otwieraj�cej walk�. W jego obozie treningowym
nigdy w pobli�u Marciana nie wymieniano imienia jego przeciwnika ani nie
rozmawiano o boksie. W ostatnim miesi�cu przed walk� Marciano nie pisa�
listów, bo listy mia�y zwi�zek ze �wiatem zewn�trznym. W ci�gu ostatnich
dziesi�ciu dni nie czyta� listów, nie odbiera� telefonów, nie spotyka� nowych
ludzi. W tygodniu bezpo�rednio poprzedzaj�cym walk� nie podawa� nikomu
r�ki ani nie je�dzi� samochodem cho�by na najkrótsz� przeja�d�k�. 
adnych
nowych potraw! 
adnych marze	 o poranku po walce! Wszystko, co nie by�o
walk�, musia�o by� usuni�te ze �wiadomo�ci. Pracuj�c z nowym workiem
treningowym, Marciano widzia� swojego przeciwnika; gdy biega�, dostrze-
ga� go u swojego boku, i nie ma w�tpliwo�ci, �e gdy spa�, te� go nieustannie
»widzia�« — podobnie jak mnich czy zakonnica, którzy aktem fanatycznej
woli decyduj� si� »widzie�« tylko Boga”.

Dziennikarze sportowi przez lata studiowali styl Marciana w ringu, sta-
raj�c si� przeanalizowa� jego niesamowity sukces. Nikt go nigdy nie pokona�.
Jednak to, czego nie badali, to wojownik, którym by� w trakcie przygotowa	.
Tak naprawd� wygrywa� walki dzi�ki temu, �e wcze�niej potrafi� ze swojej
�wiadomo�ci usun�� wszystko, co nie by�o walk�.

Wojownik czasu jest jak Rocky Marciano. To duchowy poszukiwacz pod
tym wzgl�dem, �e jest ch�tny ka�dego ranka rozpocz�� �ycie na nowo. Sekret
polega na tym, by naprawd� to robi� ka�dego dnia. Zamiast my�le� w katego-
riach d�ugoterminowych, liniowych, wojownik czasu rozdziera tkanin� czasu.

Tak, to jest co� duchowego. �wi�ty Franciszek Salezy napisa�: „Ciesz� si�,
�e codziennie zaczynasz od nowa; nie ma lepszego sposobu, by co� osi�gn��…
ni� ci�gle zaczyna� od nowa”.
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