
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WRZESIEŃ 2010 
 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać po wakacyjnej przerwie. Niektórzy z Was już 

rozpoczęli rok szkolny, inni czekają (na pewno z utęsknieniem ;)) na nowy rok akademicki.  

 W obecnym numerze „Anioła” proponuję temat czasu i planowania. Myślę, że każdemu 

się przyda na nowy początek coś, co pomoże mu nie zmarnować ani chwili i dobrze wykorzystać 

dar jakim Bóg każdego z nas obdarzył – dar czasu. 

 Zapraszam więc do lektury i… podjęcia konkretnych postanowień! Niech Bóg Wam w 

tym pomoże! 

Redakcja 
 
 
 

Żeby docenić wartość jednego roku,  
zapytaj studenta, który oblał końcowe egzaminy.  

 
Żeby docenić wartość miesiąca,  

spytaj matkę, której dziecko przyszło na świat za 
wcześnie. 

 
Żeby docenić wartość godziny,  

zapytaj zakochanych czekających na to, żeby się 
zobaczyć.  

 
Żeby docenić wartość minuty,  

zapytaj kogoś, kto przegapił autobus lub samolot. 
 

Żeby docenić wartość sekundy,  
zapytaj kogoś, kto przeżył wypadek.  

 
Żeby docenić wartość setnej sekundy,  

zapytaj sportowca, który na olimpiadzie zdobył srebrny medal. 
 

Czas na nikogo nie czeka. Łap każdy moment, który ci został, bo jest wartościowy.  
Dziel go ze szczególnym człowiekiem – będzie jeszcze więcej wart.  

 



 

 

Czas i jego znaczenie w życiu chrześcijanina. 
 

Czas jest największym darem Boga. Tak, właśnie nasz czas. Czas, w który wdziera się 
wieczność. Nie pieniądz, standard czy podróże, nawet nie operacja czy 
transakcja – tylko mieć czas dla bliźniego. To jest pierwszy warunek 
przykazania miłości. Jak nie masz czasu dla drugiego człowieka, to nie 
jesteś chrześcijaninem. To Bóg daje nam czas. Dlatego czas jest 
największym darem. 
 
Jeżeli zaniedbamy refleksji nad czasem to następuje zagrożenie 
osobowości człowieka, a szczególnie jego rezonansu z Bogiem, a 

mówiąc naukowo zaniedbanie sprawy religii w życiu człowieka. Co się dzieje z człowiekiem, 
który utracił więź z matką, z ojcem i ojczyzną? Jak wygląda człowiek bez ojczyzny, który utracił 
więź? 
 
Czas... To uwarunkowanie godziwego życia, które jest wynikiem ładu i harmonii spełnianych 
uwarunkowań. 
 
Na uwarunkowania składają się uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne. Uwarunkowania 
wewnętrzne, to jest kondycja intelektualna, charakterologiczna, o której prawie nigdy się nie 
mówi. Jest to następnie świętość funkcjonowania sfery uczuć i konkretnie ciała, moich narządów 
wewnętrznych. Uwarunkowania zewnętrzne, do których należy przede wszystkim czas, oprócz 
takich warunków, jak zatrucie środowiska czy zatrucie żywności. 
 
Po osadzeniu czasu w tych warunkach godziwego życia człowieka, które dają mu pogodę ducha, 
sens życia itd., możemy zastanowić się co to jest czas? Czas jest wymagalnikiem, warunkiem 
dokonywania się każdej sprawy. Jest to wymagalnik dojrzewania. I tak jest czas orki, czas 
rzucania ziarna, czas rośnięcia, czas dojrzewania, czas owocowania i zbioru. Jeżeli to prawo czasu 
złamiemy, to człowiek staje się szalony i jest pędzony tak, jak łódź ze złamanym żaglem i bez 
steru na rozwichrzonym morzu. A zatem czas jest wymagalnikiem wszelkiego dojrzewania, a w 
przypadku człowieka jego godności osobistej. Mieć czas! 
 
Czas jest darem Boga i to darem pierwszego rzędu! Nie tylko samo życie jest darem Boga, 
ale czas jest pierwszorzędnym darem Boga i wielka szkoda, że tego daru prawie nikt dostatecznie 
nie ceni. Szczególnie człowiek młody. Ten dar czasu jest tworzywem. Sam w sobie pozornie jest 
niczym, ale jest jak kanwa dla kobierca. Żeby człowiek mógł utkać kobierzec życia, musi mieć 
czas. Sam w sobie jest jak powietrze, niczym właściwie, ale bez powietrza i bez tlenu nie można 
żyć. Jeżeli nie mam czasu nie mogę działać. 
 
A zatem czas to dar Boga, dar niezauważalny, ale kiedy go zabraknie jak powietrza, 
kiedy człowiek zaczyna umierać, a chciałby jeszcze przed śmiercią coś zrobić, wtedy 
dopiero go docenia.  
 
Wszystko wymaga odpowiedniej ilości czasu. Czas jest wymagalnikiem, 
warunkiem dojrzewania wszystkiego w jak najszerszym rozumieniu. (…) 
 
Człowiek, który nie ma czasu, nie ma również czasu radować się życiem! Bez 
tych chwil, bez czasu dla Boga, człowiek, nie ma również czasu dla siebie i dla 
drugich. Dla człowieka, który nie ma kontaktu z Bogiem życie staje się 
fizjologiczną szarością. Je, trawi i wydala, „kocha” i to jest wszystko. Takie 
życie, nawet po wielu latach w bogactwie, prowadzi do niczego. Człowiek ma 



 

 

żal do samego siebie. Ma poczucie pustki i bezsensu i rozdrażnienia. Porażająca jest taka 
biologiczna szarość życia bez czasu. Okazuje się, że kto ma czas dla Boga, ma go dla siebie i 
innych. Kto nie ma czasu dla Boga, niema go również dla innych. (…) 
Wiara kieruje nas w kierunku kultury czasu. Kultura nie przychodzi sama z siebie. Trzeba ją 
ćwiczyć. Jak sama nazwa wskazuje, jest uprawą. Oto kilka propozycji ćwiczeń. 
 

Ćwiczenie pierwsze: świadomość tego, że ja ofiaruję drugiemu 
człowiekowi czas. Świadomość wysokiej ceny czasu. Mój czas, jak i czas 
drugiego człowieka jest cenny, nie mogę nim szastać, bezmyślnie tracić, 
dysponować nie swoim czasem. 
 
Ćwiczenie drugie: to ćwiczenie się w hierarchii dawkowania czasu. To 
znaczy, że trzeba być powściągliwym i hojnym, ale nie rozrzutnym czy 
bezmyślnym. Należy włączyć w pojęcie gospodarności owe dwa 
teoretycznie skrajne żądania: powściągliwość i rozrzutność. Dramatem 
człowieka jest to, że nie zna on hierarchii nie tylko dawkowania czasu, ale 
zadań. Nie zna hierarchii dawkowania energii. Co jest najsmutniejsze u 

młodzieży, u Polaków w większości – to to, że nie panują nad umiejętnością dawkowania emocji. 
Ponosi ich niepotrzebnie, następują nieodwracalne straty emocji. Nie można być wiecznie 
partyzantem, młodzieńcem, amatorem. Istnieje prawo dawkowania fascynacji, emocji. 
 
Trzeba by tutaj powiedzieć o ascezie, ale ludzie na słowo „asceza” źle reagują. Trzeba zatem 
mówić o ćwiczeniu. Jest to wielka sprawa umiejętność dawkowania. Dawkowanie według 
hierarchii ważności. To ogromnie ważna rzecz. Często ludzie nie robią tego, co do nich 
należy, mimo, że to co robią jest wspaniałe, tylko ostatecznie głupie i krótkowzroczne. 
Robią rzeczy te, które do nich nie należą, a te które są naszą powinnością leżą odłogiem. 
Zajmujemy się tym, na co mamy ochotę, a nie tym, czym trzeba i co jest naszym obowiązkiem. 
Podnoszenie kompetencji lekarza, prawnika, duchownego, menadżera… To są nasze grzechy, z 
których trzeba się nam spowiadać. 
 
Kultura czasu, to umiejętność spożywania, konsumowania czasu. Każdy powinien zdać sobie 
sprawę z tego, że czas winien być konsumowany spokojnie, godnie, dostojnie. Trzeba się nauczyć 
sączenia czasu, bez pośpiechu i bez nawału. Nie na chybcika czy też z chęcią zrobienia 
wszystkiego od razu. To błąd bardzo częsty u młodzieży czy też u Polaków. My nadrobimy 

smykałką, błyskotliwością, czymś innym, a ostatecznie tylko błaznowaniem. 
 
A zatem musimy stale ćwiczyć czas działania i czas 
odpoczywania. Ta umiejętność stanowi kulturę czasu. Nie ma 
godziwego życia i nie ma świętości życia bez świętości 
spożywania czasu. Czas jest jak chleb i trzeba go spożywać tak jak 
spożywa się chleb i to musi być nabożeństwem, świętością. 
 
Największym zatem darem dla drugiego człowieka jest dar czasu. 

Darować komuś czas, mieć czas dla kogoś drugiego, to darować mu siebie samego. Muszę mieć 
czas, aby się do człowieka uśmiechnąć, spojrzeć mu w oczy i spytać jak mu się żyje, jak wygląda 
jego życie. 
 
Następną kwestią są dewocja i patologia życia religijnego. Nie możemy opierać życia w Kościele i 
wierze na patologii religijnej. Religia ma swoje zdrowie, swoją mądrość oraz swoją prawidłowość. 
Nie wolno uprawiać patologii religijnej. Bądźmy hojnymi gospodarzami czasu, zawsze miejmy 



 

 

zapas czasowy, ale aby go mieć, to trzeba mieć ład dnia, trzeba mieć czas, aby się 
przygotować do zajęć, spotkań czy modlitwy. Trzeba mieć czas, aby żyć i aby kiedyś umrzeć. 
 
Podsumowując możemy stwierdzić, że czas jest największym darem Boga. Od Boga otrzymaliśmy 
go wszyscy i musimy pamiętać, że czas ten będziemy musieli oddać Bogu z powrotem. To Bóg 
obficie i z nawiązką obdarza nas czasem. Jeżeli my damy czas Bogu, to On z nawiązką obdarzy 
nas czasem dla siebie i drugich. Chociaż były by to krótkie chwile podczas dnia. Ten czas 
darowany będzie dla nas czasem najbardziej cennym. Będziesz miał czas każdego dnia, aby 
spojrzeć w niebo, gwiazdy czy słońce. Każdego dnia powinniśmy mieć czas, przynajmniej pięć 
minut, aby spojrzeć w niebo i pomyśleć, zamyśleć się nad całą rzeczywistością, pomyśleć co nam 
daje Pan Bóg. Nie możemy zatem trwonić czasu, jednego z najcenniejszych darów Boga. 
 
Nieśmiertelność nasza całkowicie zawarta jest w zmieniającym się i przepływającym czasie. W 
zmieniającym się czasie wykuwamy naszą nieśmiertelność. Trwamy w czasie, jak gdyby w 
kosmosie i jesteśmy ogniwem czasu nieśmiertelnego. Czas mojego życia jest jednym z 
komponentów wieczności. Bo Bóg do historii, która wielkich zdarzeń czeka, dorzucił biografię 
każdego człowieka… 

Jan W. Góra OP 
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZD/jg_2009czas.html  
 
 
 

Mogę postanowić… 
 

Mogę postanowić 
że będę szczęśliwy w tym szarym dniu. 

 
To nieistotne, czy dzisiaj pada deszcz, 

czy świeci słońce. Nieważne, czy cieszę się 
chwilą wolnego czasu, czy też mam przed sobą 

dzień pełen obowiązków. 
 

Wiem, że dzisiejszy dzień 
Bóg stworzył z myślą o mnie. 

 
Pragnę więc przyjąć ten dzień 

z wdzięcznością i chcę cieszyć się nim, 
a to, czego nie będę umiał zmienić, 
pragnę z ufnością zawierzyć Bogu. 

Rainder Haak 
 

 
Benedykt XVI chce nam powiedzieć, że… 

Bóg obdarza nas swoim czasem 
Za KAI publikujemy fragmenty papieskiego rozważania: 
 
Drodzy bracia i siostry! 
 
(…)Fakt ten zachęca nas do refleksji nad wymiarem czasu, który robi na 
nas zawsze wielkie wrażenie. Za przykładem tego, co lubił czynić Jezus, 
pragnę jednak wyjść od stwierdzenia bardzo konkretnego: mówimy 
wszyscy, że „brakuje nam czasu”, ponieważ tempo życia codziennego 



 

 

stało się dla wszystkich frenetyczne. 
 
Także w tej sprawie Kościół przynosi „dobrą nowinę”: Bóg obdarza nas swoim czasem. My 
mamy wciąż mało czasu; szczególnie dla Pana nie potrafimy czy czasem nawet nie chcemy go 
znaleźć. Otóż Bóg ma czas dla nas! (…)Tak: Bóg daje nam swój czas, ponieważ wkroczył w 
historię ze swoim słowem i ze swoimi dziełami zbawienia, ażeby otworzyć ją na to, co wieczne, 
aby uczynić z niej historię przymierza. W tej perspektywie czas jest już sam w sobie 
podstawowym znakiem miłości Bożej: darem, który człowiek, jak i wszelka inna rzecz, jest w 
stanie docenić bądź, przeciwnie, zmarnować; zrozumieć w jego znaczeniu albo zaniedbać z 
bezmyślną płytkością. 
 
Trzy są z kolei wielkie „podstawy” czasu, które wyznaczają historię zbawienia: na początku 
stworzenie, w centrum wcielenie-odkupienie i na końcu „paruzja”, ostateczne przyjście, które 
obejmuje także sąd ostateczny. Jednakże tych trzech momentów nie należy rozumieć jedynie jako 
chronologicznej kolejności. W istocie bowiem stworzenie, owszem, jest początkiem wszystkiego, 
ale również trwa i realizuje się całego ciągu kosmicznego stawania się aż do końca czasów. Tak 
samo wcielenie-odkupienie, o ile nastąpiło w określonym momencie historycznym, w okresie 
przejścia Jezusa na ziemi, wszelako obejmuje swoim zasięgiem cały czas miniony i ten, który 
przyszedł po nim. Z kolei ostateczne przyjście i sąd ostateczny, których decydującą zapowiedzią 
był krzyż Chrystusa, wywierają swój wpływ na postępowanie ludzi w każdej epoce. 
 
(…) Pan przychodzi nieustannie do naszego życia. Jak więc stosowny jest apel Jezusa, który 
(…)przypomniany nam został z mocą: „Czuwajcie!” (Mk 13, 33.35.37). Jest on skierowany do 
uczniów, ale również „do wszystkich”, albowiem każdy, w godzinie, która tylko Bogu jest znana, 
wezwany zostanie do rozliczenia się z własnego życia. 
 
Pociąga to za sobą właściwy dystans do dóbr ziemskich, szczery żal za własne błędy, czynną 
miłość w stosunku do bliźniego, a nade wszystko pokorne i ufne zawierzenie się w ręce Boga, 
naszego czułego i miłosiernego Ojca.  

http://www.opusdei.pl/art.php?p=31006 
 

 
Współczesnego człowieka niszczy 
pośpiech.  
Nigdy się nie zatrzymuje.  
A przecież tajemnicą szczęścia  
jest umieć czasem przystanąć.  
Michel Quoist  

Nie otrzymujemy krótkiego życia,  
lecz je takim czynimy.  
Nie brakuje nam czasu,  
lecz trwonimy go.  
Seneka  

 
 

Planowanie czasu to wielka sztuka 
 

Wielu ekspertów zgodnie podkreśla, że większość naszego czasu spędzana jest 
nieefektywnie. Znaczy to tyle, że tracimy go na czynności zupełnie 
niepotrzebnie. Czemu tak się dzieje? Spróbujmy się zastanowić. 
 
Bardzo często zdarza się tak, że świadomie odwlekamy to, co powinno 
zostać zrobione. W rezultacie dochodzi do nagromadzenia się pewnych 
spraw, my zaś sami stajemy się przez to rozdrażnieni, wszystko robimy po 
przysłowiowych łepkach, a praca idzie nam kolokwialnie mówiąc, jak krew z 
nosa. Odwlekanie zadań nie wynika od razu z lenistwa. Może się okazać, że złożoność danego 



 

 

zadania jest dla nas bardzo przytłaczająca. Co więcej – w natłoku spraw zdarza nam się 
zapominać. Jednak z moich obserwacji wynika, że problem tkwi tak naprawdę w braku 
umiejętności hierarchizowania i klasyfikowania zadań na mniej ważne, ważne i najważniejsze.  
Należy zaznaczyć, że efektywne zarządzanie czasem jest możliwe tylko wtedy, kiedy 
wprowadzimy kontrolę stopnia realizacji zadań. Do tego niezbędne jest jednak jasne określenie 
celu. Ich określenie sprawi, że dostrzeżemy na czym dokładnie się skoncentrować i co usprawnić. 
Trzeba jednak pamiętać, że właściwie formułowane cele muszą odnosić się do konkretnych 
zadań, jak również powinny być realistyczne.  
Wiele osób zastanawia się, jak planować swój czas. Jedna z podstawowych reguł, zwana 60 na 40, 
mówi tyle, że planować należy jedynie 60% czasu. Pozostałe 40% należy pozostawić na czynności 
spontaniczne i nieoczekiwane. Aby nie stracić orientacji w zarządzaniu, należy nieustannie 
sporządzać notatki, dotyczące tego, na co pożytkujemy czas. Mówi się, że ta podstawowa metoda 
planowania pozwala na nabycie doświadczenia, niezbędnego do przyszłej oceny potrzebnego 
czasu. Możliwe jest także planowanie czynności poprzez odpowiednio sporządzony plan. Trzeba 
wymienić w nim wszystkie czynności do wykonania w ciągu planowanego czasu, natomiast 
niezałatwione zadania z listy mogą przejść na następny okres. Obok planu i reguły 60 na 40 
wymienia się także realistyczne planowanie. Jest to takie planowanie, które obejmuje liczbę zadań 
możliwych do zrealizowania.  
Niezwykle istotne w planowaniu są również ostateczne terminy wykonania poszczególnych 
zadań. W ten sposób unikniemy opóźnień, które zazwyczaj wynikają z przesuwania czynności. Co 
więcej – powinno pamiętać się także o nadawaniu priorytetów poszczególnym zadaniom. Według 
ich hierarchii ważności wykonujemy poszczególne zadania. Przy planowaniu warto nie zapomnieć 
o zachowaniu pewnej rezerwy czasu. Niemal zawsze pojawiają się tzw. pożeracze czasu pod 
postacią czy to rozmów telefonicznych czy też różnego rodzaju spotkań. Zwróćmy zatem uwagę 
na czas, związany z przygotowaniem pracy, planowaniem, jak również doskonaleniem 
zawodowym.  
 
Planowanie czasu to wielka sztuka. Dzięki planowaniu oszczędzamy czas, pożytkując go na 
ważne zadania i cele. Co więcej, nabieramy umiejętności oceny celów przy niewielkiej ilości czasu. 
Dzięki planowaniu szybciej osiągamy wytyczone cele zawodowe oraz prywatne. Poza tym 
nabieramy umiejętności koncentrowania się na naprawdę ważnych zadaniach. Planowanie 
zmniejsza pośpiech, chaos i stres. Krótko mówiąc planowanie to zysk – zysk na czasie i większa 
swoboda przy wykonywaniu przyszłych zadań.  

Paulina Szczupaczyńska   
http://student.wieszjak.pl/edukacja-studenta/207765,Planowanie-czasu-to-wielka-sztuka.html   
 

Do Anioła Stróża 
 

Miły Bogu Aniele, który mnie, 
pod Twoją świętą opiekę oddanego, 

od początku mego życia bronisz, 
oświecasz i mną kierujesz; 

czczę Cię i kocham jako mojego patrona i Opiekuna. 
Twojej opiece zupełnie się oddaję, proszę Cię pokornie, 

abyś mnie nie opuszczał, choć jestem niewdzięcznym 
i przeciw świętym natchnieniom Twoim wykraczam; 

lecz abyś mnie, gdy błądzę, łaskawie poprawiał, 
gdy upadnę, podźwignął, 
nieumiejętnego nauczał; 

strapionego pocieszał, 
w niebezpieczeństwie zostającego ratował, 

aż mnie do wiecznej szczęśliwości w niebie doprowadzisz. 
Amen.  

 



 

 

Świadectwo 
 

Można mieć ogród pełen kwiatów, ale jeśli 
człowiek po tym ogrodzie biega albo w nim śpi – nie 
zauważy ani jednego… 
 
 Moje życie to ogród uprawiany wspólnie z Jezusem. 
Dopóki słucham Go, jestem z Nim, to praca w tym ogrodzie 
idzie dobrze. On – Ogrodnik – zna się na uprawie, a ja uczę 
się uprawiać. Dopóki to był malutki ogródek, to wymagał 
niedużo zaangażowania. Ale Bogu zależało, żeby ten ogród 
był coraz piękniejszy, bogatszy, większy… I we współpracy 
ze mną stworzył taki ogród… 

Jednak ja mam kilka pomysłów , które rodzą się , gdy przestaję słuchać Boga, gdy chcę pokazać, 
że znam się lepiej, gdy chcę Mu udowodnić, że wiem lepiej, ale też gdy się boję, że uprawiając go 
bogato – Bóg będzie stawiał coraz większe wymagania. 
I gdy Go nie słucham, gdy nie rozmawiam z Nim o naszym ogrodzie – wtedy przekopię coś, co 
nie trzeba, podleję gdzieś, gdzie nie trzeba; wyplewię tam, gdzie nie trzeba zostawiając chaszcze w 
miejscu do wyplewienia… 
 Jednak Bóg cierpliwie poprawia, ratuje, naprawia straty… 
 
 Przez jakiś czas znów Go słucham, patrzę, robię tak, jak On mówi, jak pokazuje… a 
potem… moja oporna natura wraca do SWOICH SPOSOBÓW i znów psuję, niszczę, tratuję… 
 
 I znów Bóg cierpliwy, naprawia błędy, stawia na miejsce porozrzucane przeze mnie 
rzeczy… 
 Wiernie uprawia… z miłością… 
 
 I gdy są momenty, kiedy patrzę na mój ogród, to cieszę się, że tyle w nim piękna, dobra, 
że tyle zoranej gleby, gdzie zasiane są ziarna. Bo Bóg obficie mnie obdarowuje, obsiewa wiele 

terenu… Troszczy się o całość… 
 
 Zatrzymania i patrzenie na ogród, to dni skupienia; to momenty patrzenia na 
wnętrze; czasy poświęcone dłuższej modlitwie… 
 
 Ostatnio ogród jest stratowany… Biegałam po nim jak tornado albo 
przesypiałam. Nie bardzo miałam czas na to, żeby się zatrzymać, żeby pielęgnować, 
bo nie znajdowałam na to czasu. Pielęgnację ogrodu zostawiałam na koniec, na 
ostatek… a potem… zasypiałam podlewając ziarno na skale… 
 
 Wzywasz mnie Boże do wejścia do ogrodu, do spojrzenia, oceny sytuacji i do 
pracy… ale nie chaotycznej i nieuporządkowanej, ale konkretnej, wyznaczonej przez 

Ciebie. Dwa zadania: wierne słuchanie Słowa – walka o to, by miało ono swoje miejsce w mojej 
codzienności; i codzienny rachunek sumienia, żeby plewić glebę z chwastami, a nie pełną 
kwiatów. 
 

Amen 
 

 



 

 

Planowanie dnia 
Czy czasami masz wrażenie, że dzień przemyka Ci przez palce i pod koniec dnia 

orientujesz się, że tak na prawdę nic nie zrobiłeś? 
 

Jeśli tak – jest na to prosta rada. Zaplanuj swój dzień! Nie używaj 
do tego wyrafinowanych narzędzi. Prosta kartka i ołówek. Ja mam tak, że 
im więcej zadań mam na swojej liście dziennej tym bardziej wydajny 
jestem w ich realizowaniu. Być może to taki mały paradoks, ale jest to, w 
moim przypadku, spowodowane faktem, iż po prostu widzę, iż na stratę 
czasu pozwolić sobie nie mogę. Oczywiście takie rozwiązanie działa do 
pewnego momentu. Jeśli przesadzimy z liczbą zadań na naszej liście to 

nasze negatywne myśli wezmą nad nami górę nasze negatywne myśli i będzie pracować nam się 
gorzej. Musimy znaleźć „złoty środek”, liczbę zadań przy której jesteśmy najbardziej wydajni. Jak 
zacząć planować? Prosto. Wieczorem, kiedy już leżysz przed zaśnięciem weź do ręki kartkę i 
ołówek i zacznij spisywać co chciałbyś jutro osiągnąć. Spisuj wszystko niech to będzie twoja lista 
„na brudno”.  Pisz jednak jak najbardziej szczegółowo. Nie pisz zadania: „pójść do pracy” a 
raczej „przygotować umowę dla…”. 
 

Jak już spiszesz swoje myśli na papier staraj się z nich wybrać 2-3 duże tematy. Rzeczy, 
których niewykonanie może się wiązać ze znacznymi konsekwencjami. To będą twoje cele na 
jutrzejszy dzień. Wszystko pozostałe, możesz wykonać dopiero  zajmować się mniejszymi 
zadaniami, które też powinieneś podzielić na 2 grupy. Dzięki podziałowi, będziemy mieli od razu 
priorytety dla naszych działań. Nie będziemy musieli się zastanawiać co wykonać przed czym. 
 

Dodatkową zaletą spisania naszych planów na jutro będzie to, że nie 
będziemy musieli o nich pamiętać a spisanie ich na kartce zobliguje nas przed 
nami samymi do ich wykonania, a my będziemy mogli uwolnić nasz umysł od 
uciążliwej pracy pamiętania. Dzięki temu nasz sen powinien być przyjemniejszy, 
a sam proces zasypiania szybszy. Spróbuj tego dziś wieczór. 
 
http://cioswnos.pl/index.php/Motywacja/planowaniednia.html 

 
Wszystko ma swój czas, 

i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem: 
Jest czas rodzenia i czas umierania, 

czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasądzono, 
czas zabijania i czas leczenia, 

czas burzenia i czas budowania, 
czas płaczu i czas śmiechu, 

czas zawodzenia i czas pląsów, 
czas rzucania kamieni i czas ich zbierania, 

czas pieszczot cielesnych i czas wstrzymywania się od nich, 
czas szukania i czas tracenia, 

czas zachowania i czas wyrzucania, 
czas rozdzierania i czas zszywania, 

czas milczenia i czas mówienia, 
czas miłowania i czas nienawiści, 

czas wojny i czas pokoju. 
 

(Księga Koheleta 3.2-8) 
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