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Poranne zwlekanie się z łóżka, pakowanie 
do tornistra ciężkich książek, wielogodzinna 
nauka w szkolnej ławie, popołudniowe 
i wieczorne zajęcia dodatkowe, odrabianie 
lekcji i w końcu obowiązki domowe – opieka 
nad młodszym rodzeństwem, odkurzanie 
pokoju, porządkowanie szafy z ubraniami 
bądź spacer z psem. Czy to nie za dużo jak 
na młodego człowieka? A gdzie czas na kino, 
serial, taniec, rysowanie, czytanie…

No cóż, tak to wygląda u większości z nas – 
obowiązki, obowiązki, obowiązki. Jednak jest 
coś, co możemy zrobić, by było nam łatwiej, 
abyśmy mieli poczucie, że wszechświat nie 
pędzi jak oszalały, abyśmy zdążali na czas 
z wszystkim, co mamy do zrealizowania 
każdego dnia, i jeszcze znaleźli chwilę na 
przyjemności.
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Po chwili Zola powiedziała:

– I wiesz co, mamo? To było dla mnie bardzo 
odkrywcze.

– A co dokładnie masz na myśli, kochanie? – 
spytała mama.

– To, jak wyłączyłam komputer, odłożyłam 
telefon, usiadłam na dywanie i pomyślałam 
o tym, co robiłam przez ostatnie minuty, krok po 
kroku, co wcale nie było takie łatwe, wierz mi.

– Domyślam się – powiedziała mama. – Ale 
powiedz, co było w tym takiego odkrywczego, 
jak sama wcześniej powiedziałaś?

Zola uwielbiała czuć, że jest słuchana. Tak było 
i tym razem. Mama Zoli stała się jej idolką 
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w tym zakresie. Zola była przekonana, że ta 
niesamowita umiejętność mamy dotycząca 
słuchania z wielkim zaciekawieniem tego, co 
córka ma jej do powiedzenia, sprawiała, że 
chciało jej się mówić. Mama słuchała jej, jak 
to określała sama Zola, całą sobą. Jak słuchała, 
to naprawdę słuchała. Patrzyła na nią, a nie 
w telefon czy telewizor. Słuchała, a nie udawała, 
że słucha, a tak naprawdę myśli o tym, co za 
chwilę będzie musiała ugotować na obiad. Zola 
czuła, że mama jest z nią tu i teraz. To było po 
prostu bardzo miłe doświadczenie.
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– W pierwszej kolejności zrobię porządek 
w biurku, tak abym nie traciła czasu na 
szukanie książek czy zeszytów. Postawię 
je wszystkie koło siebie i codziennie będę 
odkładała na swoje miejsce.

– Brzmi obiecująco. Trzymam kciuki, kochanie. 
Jestem przekonana, że to dobry pomysł – 
powiedziała mama, po czym dodała: – 
Jedna z zasad dobrego organizatora mówi 

właśnie o tym, że jeżeli nie możesz czegoś 
ważnego znaleźć w ciągu jednej minuty, to 
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Zola słuchała z zainteresowaniem. 
Obserwowała mamę, która w taki mądry sposób 
opowiadała o ważnych sprawach, z których 
korzystają nawet dorośli. Zola rozumiała, że jak 
już dzisiaj zacznie korzystać z tych wszystkich 
wskazówek, to niebawem będzie to dla niej 
coś bardzo naturalnego i dobrze utrwalonego. 
Chwilę się zastanowiła i spytała:

– Czy po takiej na przykład pięciominutowej 
przerwie przechodzę do następnego kroku 
i rozwiązuję pozostałe zadania przez kolejny 
kwadrans?

– Brawo! Właśnie tak, dokładnie o to chodzi. 
Warto też pamiętać, aby być konsekwentnym 
w stosowaniu tej reguły. Aby czas 
przeznaczony na obowiązki przeznaczać 
na obowiązki, a czas zaplanowany na 
odpoczynek przeznaczać na odpoczynek.

– Cieszę się, mamo – uśmiechnęła się Zola 
i podsumowała: – Czyli tym sposobem 


