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„Viafla este o călătorie. Cu cât ai mai pufline bagaje,  
cu atât pofli lua cu tine mai multe impresii.“

Hanna ScHygulla

   

SEIWERT Cum sa faci timp pcc7.in7   7 6/11/12   1:59:44 PM



SEIWERT Cum sa faci timp pcc7.in8   8 6/11/12   1:59:45 PM



Prefaflă
de Werner Tiki Küstenmacher
Dragi cititori,
De circa 50 de ani sunt un cititor pasionat de ghiduri practice, iar 
de peste 20 de ani scriu eu însumi astfel de ghiduri. Acum a sosit 
momentul să vă divulg cel mai bine păzit secret al acestui gen 
literar: nu ajută la nimic să citifli ghiduri practice.

Pentru ca genul acesta de cărfli să aibă un efect, trebuie să øi 
facefli ceea ce citifli în paginile lor. După cum spune celebra vorbă 
de spirit: „În fotbal, dopajul nu foloseøte la nimic. Chimicalele 
acelea trebuie să ajungă în jucători!“

Deci: Cum trebuie să procedafli, pentru ca tot ceea ce citifli să 
ajungă din creier în muøchii dumneavoastră? Cum trebuie să 
procedafli, pentru ca toate lucrurile valoroase pe care le vefli învăfla 
din cea mai recentă carte a profesorului Seiwert să ajungă în viafla 
dumneavoastră de zi cu zi?

Acest procedeu anevoios se numeøte reamplasare, mutarea 
dintr°un loc într°altul. Mai demult, la øcoală, eram mutafli în altă 
bancă atunci când tulburam împreună cu colegul nostru de bancă 
procesul de învăflare. Simpla schimbare a locului poate avea un 
efect de°a dreptul miraculos. Este folositoare în cazul problemelor 
general umane øi îndeosebi în cazul în care avefli o relaflie dificilă 
cu timpul.

Există o mulflime de posibilităfli de a schimba locul: Când vă 
simflifli copleøifli de volumul muncii, mutafli°vă într°o altă încăpere. 
Când cineva vă calcă pe nervi, plecafli din preajma sa. Când avefli 
senzaflia că gândurile dumneavoastră s°au împotmolit, facefli câfliva 
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Învaflă să câøtigi timp!

Lothar Seiwert

paøi. Când participafli la o øedinflă, aøezafli°vă într°un alt loc decât 
cel obiønuit. Purtafli ceasul la cealaltă mână, pentru a privi timpul 
dintr°o altă perspectivă. Pe scurt: Punefli în miøcare moleculele 
lumii exterioare, pentru ca øi în lumea interioară, cea a sufletului 
dumneavoastră, să se miøte ceva. Astfel putefli depăøi blocajele, 
putefli reduce nivelul de stres al unor situaflii. Dar ce se întâmplă 
cu grăunflii de nisip care s°au depus în angrenajul vieflii de zi cu zi? 
Este vorba despre numeroasele obiceiuri øi tipare comportamentale, 
care s°au îngropat adânc în solul vieflii dumneavoastră cotidiene. 
Øi totuøi sunt greu de depistat, pentru că dumneavoastră v°afli 
obiønuit deja de mult cu ele. Cu ajutorul acestei cărfli vefli reuøi să 
le scoatefli la suprafaflă. Lui Lothar Seiwert îi sunt cunoscute: autorul 
a consiliat zeci de mii de oameni dezamăgifli sau disperafli din 
cauza lipsei cronice de timp, a simptomelor de stres pe care le 
provoacă aceasta, precum øi a seriilor de eøecuri, ghinioane øi 
căderi în pană pe care le aduce cu sine.

Vă aflafli, aøadar, în fafla unei sarcini dificile øi importante. Nu! 
Vă rog să nu mai gândifli aøa despre viafla dumneavoastră. 
Considerafli°o un dar minunat, de o valoare incomensurabilă. 
Bucurafli°vă de tot ce avefli, chiar øi de zilele dificile øi de poverile 
pe care purtafli pe umeri. Simplificafli°vă viafla. Øi astfel am ajuns 
la frumosul titlu al acestei cărfli:

simplify your time.
simplify este deja un termen consacrat, de când am publicat, 

împreună cu Lothar Seiwert, în anul 2001, acea carte de succes 
care avea să devină ghidul practic al deceniului.�

Oameni din toate colflurile pământului îøi doresc ca lumea din 
jurul lor să devină mai simplă. Dar nu este aøa: relafliile interumane 
au fost øi sunt complicate, societăflile sunt tot mai diferenfliate, 
sistemul nostru de valori este tot mai fragil. Ne dorim din tot 
sufletul să schimbăm raporturile, să°i schimbăm pe oamenii din 

� Este vorba despre cartea „Simplify your life“, apărută în limba română sub 
titlul „Cum câøtigăm timp“. (N. red.)
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jurul nostru, să schimbăm legile economice øi sociale. Or, singurul 
lucru pe care îl putem schimba cu adevărat suntem noi înøine.

Cuvântul°cheie din titlul acestei cărfli nu este, aøadar, frumosul 
cuvânt simplify, nici arhaica vocabulă time, ci aparent neînsemnatul 
element de legătură dintre cele două: your. Nu putefli să simplificafli 
viafla în general, ci numai viafla dumneavoastră: your life. Nu putefli 
să simplificafli timpul în general, ci numai acea parte care vă 
aparfline dumneavoastră: your time.

Părticica dumneavoastră de timp este cel mai valoros lucru pe 
care îl posedafli. Nu v°a fost dată ca să vă enervafli din cauza ei, să o 
irosifli sau să o stoarcefli ca pe o lămâie. Ci ca să vă bucurafli de ea, 
să profitafli la maximum de ea øi să o împărflifli øi cu alflii!

Începefli chiar acum: citifli øi trecefli la acfliune.

Al dumneavoastră,
Werner Tiki Küstenmacher    
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Scăpafli de balast!
Dragi cititori,
Când am scris, acum aproape zece ani, împreună cu prietenul øi 
colegul meu, Tiki Küstenmacher, simplify your life, nimeni nu a 
bănuit cât succes va avea această carte: s°a menflinut aproape 300 
de săptămâni în lista de bestselleruri a revistei Spiegel, s°a vândut 
în aproape un milion øi jumătate de exemplare în limba germană 
øi într°un milion de exemplare în alte peste 30 de limbi.

Managementul timpului era încă de pe atunci o temă centrală 
simplify, însă de când internetul, e°mailul, BlackBerry øi iPhone 
dictează ritmul vieflii noastre, lumea funcflionează cu o viteză øi 
mai mare. În ultimii ani am stat deseori de 
vorbă cu participanflii la conferinflele øi 
seminariile mele øi, cu acele ocazii, am 
simflit un lucru: incredibil de mulfli oameni 
au senzaflia că dispun de „prea puflin timp“. 
Se simt în permanenflă suprasolicitafli øi 
presafli de timp.

Viafla este cum nu se poate mai compli
cată, iar dorinfla noastră de simplitate este 
cu atât mai mare. De aceea, a sosit momentul să ne simplificăm 
timpul. Vă promit un lucru: simplify your time vă va schimba, fiindcă 
vefli câøtiga o perspectivă inedită asupra fenomenului timpului. Vă 
vefli lua adio de la stresul agendei øi presiunea timpului øi vefli 
redescoperi minunata senzaflie de liniøte øi calm. Vă vefli bucura în 
sfârøit, din nou, de perioade de timp neplanificate øi vefli lenevi 
fără mustrări de conøtiinflă. Vă vefli destinde øi reface øi vefli observa 
cum vefli redobândi astfel forfle de mult uitate. Vă vefli rezolva 
treburile cu elan øi bucurie. Vă vefli concentra asupra unor sarcini 
precise øi vefli trăi unele experienfle cu totul noi ale succesului.
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Învaflă să câøtigi timp!

Lothar Seiwert

Sociologa Nadine Schöneck, de la Bochum, a cercetat modul în 
care percep germanii timpul øi a ajuns la următoarea concluzie: 
80% dintre ei sunt nemulflumifli, fiindcă se simt presafli øi hărfluifli. 
Fiindcă nu bănuiesc cât de simplă poate fi, de fapt, relaflia cu 
timpul.

simplify your time înseam
nă simplificare: ideea cen
trală este „Mai puflin, dar 
mai bine“. Avefli încredere 
în mine: øi dumneavoastră 
putefli avea „Învaflæ sæ câøtigi 
timp!“, dacă vefli acorda ceva 
mai multă atenflie propriilor 
dumneavoastră interese øi 
nevoi, dacă vefli face alegeri 
conøtiente øi vefli spune „nu“ 

lucrurilor plictisitoare sau inutile. simplify your time nu înseamnă 
să economisifli timp, să mărifli viteza, să vă împovărafli cu øi mai 
multe sarcini. Mult mai simplu este să învăflafli să apreciafli timpul, 
să vă împrietenifli cu el øi să obflinefli astfel o calitate superioară a 
vieflii øi rezultate profesionale mai bune! 

CăLăTORIA simplify your time 

Gândifli°væ un moment la ce se întâmplæ în jurul dumneavoastræ. 
Amintifli°væ de forfota aceea cenuøie øi sufocantă, de maøinile 
blocate în trafic, mulflimile înghesuite, birourile arhipline cu 
oameni aøezafli în fafla calculatoarelor, mereu cu mâna pe telefon! 
Auzifli claxoanele, vacarmul străzii, zarva vocilor, diversele sonerii 
ale telefoanelor mobile? Øi totul vă aminteøte parcă de viafla 
dumneavoastră de zi cu zi? Întreg timpul dumneavoastră este 

nu DA

viafla 
mea
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planificat, zilele vă sunt încărcate de sarcini øi împovărate de 
obligaflii, mereu vă trage cineva de mânecă, cerând øi mai mult de 
la dumneavoastră, până când, la un moment dat, vă simflifli atât de 
copleøifli, încât abia mai putefli respira.

Imaginafli°vă că vă aflafli la bordul balonului cu aer cald,
purtafli de un ceas prietenos departe  
de întreaga agitaflie øi aglomeraflie.  
V°afli descotorosit de balast øi vă  
îndepărtafli plutind uøor. Cu cât vă  
distanflafli mai mult, cu atât mai liber  
respirafli, cu atât mai limpede vedefli:  
relaxafli, vă plimbafli privirea peste  
peisajul care se întinde la picioarele  
dumneavoastră, iar de la distanfla  
aceasta, recunoaøtefli acum în  
forfota de jos persoane vesele  
øi lucruri pline de culoare, care  
sunt importante pentru 
dumneavoastră. Apoi vă înălflafli privirea, vă uitafli înainte øi acolo 
sus, în sfârøit, recunoaøtefli la orizont flelurile dumneavoastră, pe 
care le°afli scăpat de mult din vedere.

Permitefli°mi să vă invit într°o astfel de călătorie simplify your 
time. Urcafli alături de mine în balonul nostru cu aer cald øi scăpafli 
de balastul care vă împovărează timpul øi viafla.

PATRU SACI CU NISIP

Călătoria noastră nu are un traseu dinainte stabilit, însă balonul 
nostru nu se poate deplasa decât dacă aruncăm rând pe rând sacii 
cu nisip:
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Învaflă să câøtigi timp!

Lothar Seiwert

Începem cu cele mai răspândite idei greøite despre timp — cu 
toate miturile øi jumătăflile de adevăr care sunt vehiculate pe tema 
timpului øi ne fac să ne pierdem minflile. Vefli observa un lucru: 
deja descoperind care sunt aceste mituri, aflând la care dintre 
aceste teze eronate reacflionafli deosebit de sensibil øi eliberându°vă 
de ele, vefli avansa în direcflia unei relaflii mai relaxate cu timpul!

Eliberafli de ideile greøite despre timp, plutim mai departe  
către cele patru tipuri, în funcflie de relaflia cu TIMP. Pentru a 
vă simplifica relaflia cu timpul, este necesar să aflafli cum ticăie  
ceasul dumneavoastră intern, cu alte cuvinte: să descoperifli cărui 
tip îi aparflinefli. Eliberafli°vă de ideea că fiecăruia dintre noi îi stau 
la dispoziflie 24 de ore øi că, prin urmare, „timpul“ este identic 
pentru noi tofli: fiecare om percepe timpul øi se foloseøte de el  
în felul său.

Este util să aflafli cărui tip îi aparflinefli nu numai pentru a vă 
înflelege mai bine pe dumneavoastră înøivă, ci fiindcă astfel vă vefli 
înflelege, de asemenea, mai bine cu oamenii din jurul dumnea
voastră. De câte ori nu v°a scos din sărite partenerul, øeful sau 
colegul dumneavoastră, fiindcă fie vă presa fără niciun rost, fie  
îøi îndeplinea îndatoririle abia în ultima clipă? Cunoscând  
căror tipuri le aparflin persoanele cu care interacflionafli, vefli face 
faflă mai calmi unor astfel de situaflii øi vefli reacfliona într°un  
mod adecvat.

În cea de°a treia etapă a călătoriei noastre simplify your time vefli 
trăi o experienflă uimitoare: vom încărca împreună în balonul 
nostru o mulflime de unelte folositoare simplify your time, øi, cu 
toate acestea, balonul nostru va continua să se înalfle. Căci, cu 
fiecare metodă nouă, vefli învăfla să scăpafli de balastul inutil al 
vieflii dumneavoastră cotidiene, să vă eliberafli de sarcini øi obligaflii 
nedorite, inutile, lipsite de sens.

Ultima etapă a călătoriei noastre ne va apropia de visurile øi 
dorinflele dumneavoastră. Vefli recunoaøte la orizont aceste fleluri 
importante după ce vefli scăpa de ultimul sac cu nisip, cel care 
confline obligafliile øi tendinfla către perfecflionism, øi vă vefli 
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îngădui să fifli puflin mai egoiøti øi leneøi. Să stafli întinøi la soare, 
să servifli cina în compania prietenilor, să vă gândifli la următorul 
pas în cariera dumneavoastră: pentru ce v°ar plăcea să avefli mai 
mult timp? Ce face viafla dumneavoastră demnă de a fi trăită?

La finalul călătoriei noastre simplify your time nu vefli fi înfleles 
doar mai bine timpul pe care îl avefli øi modul în care vă folosifli de 
el, ci vefli fi învăflat, de asemenea, nenumărate metode simplify care 
vă vor permite să facefli faflă cu mai multă flexibilitate cerinflelor 
unei viefli tumultuoase de zi cu zi øi să facefli loc în viafla dumnea
voastră succesului øi simplităflii, realizărilor øi relaxării. În primul 
rând, însă, vefli avea în sfârøit necunoscutul øi nemaipomenitul 
sentiment că suntefli stăpâni pe timpul dumneavoastră!

Cu drag,
al dumneavoastră, Lothar Seiwert

www.Lothar°Seiwert.de
Heidelberg, septembrie 2010
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Partea întâi

Pur øi simplu, fără idei 
greøite despre timp: 

cu simplify totul e limpede 
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simplify în linii mari
Ideea greøită nr. 1: Nu avefli timp?!
Ideea greøită nr. 2: Mai repede e mai bine!
Ideea greøită nr. 3: Cine face multe are succes!
Ideea greøită nr. 4: Cu internet & co. economisifli timp!
Ideea greøită nr. 5: Prin multitasking câøtigafli timp!
Ideea greøită nr. 6: Pauzele sunt inutile!
Ideea greøită nr. 7: Numai leneøii se mocăie!
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„Ce îl face pe om simpatic sunt erorile sale.“
JoHann Wolfgang von goetHe

PUR øI SIMPLU, FăRă IDEI GREøITE DESPRE TIMP 
Mereu pe fugă? Mereu presafli de timp? Nu avefli timp pentru clipele frumoase din viaflă? 
cu simplify se poate øi altfel.

Spanacul confline mult fier. Dinozaurii au fost cele mai mari 
animale de pe pământ. Taurii înnebunesc la vederea culorii roøii: 
unele idei greøite persistă. Øi pe tema timpului sunt vehiculate 
numeroase mituri øi jumătăfli de adevăr.

Suntefli convinøi că mai repede înseamnă întotdeauna mai bine, 
că economisifli timp prin multitasking�, că o agendă încărcată este 
propice carierei? Nimic din toate acestea nu este adevărat. Însă, 
deøi mulfli dintre noi nutresc deja de mult în sinea lor unele 
îndoieli, aceste idei greøite sunt atât de răspândite, încât de obicei 
le acceptăm fără comentariu. Ba mai mult chiar: încercăm să ne 
conformăm lor øi să accelerăm astfel øi mai mult ritmul vieflii 
noastre.

„Înflelepflii ajung prin greøeală la adevăr.“ Această maximă a lui 
Friedrich Rückert este mottoul primei etape a călătoriei noastre 
simplify your time. Căci: dacă vă desprindefli de ideile greøite despre 
timp, vefli scăpa de balast øi vă vefli savura călătoria neîmpovărafli.

�  Abilitatea de a face mai multe lucruri concomitent. (N. red.)
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Învaflă să câøtigi timp!

Lothar Seiwert

Să ÎNfiELEGEM TIMPUL

Pentru a percepe culorile, gusturile, aromele, sunetele sau 
temperaturile, omul dispune de organe de simfl. Însă tocmai pentru 

percepflia timpului nu avem niciun 
senzor. Creierul nostru măsoară tim
pul în funcflie de întâmplări øi miøcări. 
Cu cât se întâmplă mai multe, cu cât 
ne miøcăm mai repede, cu atât mai 
aglomerat percepem timpul. Referitor 
la ideile noastre greøite despre timp, 
acest lucru înseamnă că: adevărul este 
aøa cum îl percepem noi. Când suntem 
hărfluifli sau stresafli, de vină nu este, 

aøadar, timpul. Dar atunci ce anume? O privire de ansamblu  
asupra ideilor noastre greøite despre timp vă poate oferi câteva 
răspunsuri.

IDEEA GREøITă NR. 1: NU AVEfiI TIMP?!

Văicărelile sunt la modă. Cunoaøtefli cu siguranflă povestea 
paharului de apă pe jumătate gol, respectiv plin, care face diferenfla 
dintre pesimiøti øi optimiøti. În ceea ce priveøte timpul, cei mai 
mulfli dintre noi suntem din păcate întru totul pesimiøti. Vedem 
ce ne lipseøte — nu ce avem: øi anume, 24 de ore timp în fiecare 
zi. Vestea bună este: putem oricând să ne schimbăm atitudinea.

Aøadar, primul meu sfat foarte simplu este: 
fifli optimiøti în relaflia cu timpul! Optimismul 
modifică modul nostru de a gândi øi acfliona. 
Purtafli°vă de parcă afli avea timp. Studiile 
confirmă: o persoană care este de părere că are 
timp se miøcă mai calm, acflionează strategic, 

aø
te

p t
a fl i

 o  c l ipă !

„Nu timpul este măsura  
întâmplărilor, ci întâmplările sunt  
măsura timpului“, spune fizicianul  

britanic Julian Barbour. Pornind de la  
această idee, el a creat teoria  

aøa°numitelor „nows“. Este vorba  
despre o serie nesfârøită  

de „clipe“.

Nu am 
timp!
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pare mai stăpână pe sine øi obfline, în acelaøi interval de timp, 
rezultate mai bune decât un pesimist presat de timp. Purcedefli, 
aøadar, cu mai multă încredere la îndeplinirea sarcinilor øi 
obligafliilor dumneavoastră cotidiene. Bineînfleles că vefli avea 
nevoie de exercifliu øi răbdare. Câteva mici modificări com
portamentale sunt însă deseori deja suficiente.

IDEEA GREøITă NR. 2: MAI REPEDE E MAI BINE!

O maøină de sortat poate prelucra într°o oră aproximativ 30 000 
de scrisori — un om reuøeøte să sorteze în acelaøi interval de timp 
poate 1 500 de scrisori. Mai demult, poøta venea o singură dată pe 
zi, înainte de amiază — astăzi poøtaøul nu mai conteneøte să se 
ivească, sub forma e°mailurilor. În anul 1996, la Bursa Elvefliană 
se efectuau doar 45 de tranzacflii pe secundă — în 2009, numărul 
lor ajunsese la 3 000!

Viafla noastră este mar
cată de viteză. Numai cine 
nu zăboveøte, cine trăieøte 
mereu în viteză este con
siderat eficient øi plin de 
vitalitate. Sigur, celor mai 
mulfli dintre noi ne place 
viteza. Gonim cu 200 de 
kilometri la oră pe auto
stradă, flâønim cu schiurile pe o pârtie neamenajată abruptă — øi 
savurăm creøterea nivelului de adrenalină. Însă, dacă viafla noastră 
este marcată de beflia vitezei, la un moment dat ne vom prăbuøi 
fără frâne în prăpastie.

Descoperifli avantajele unei viefli lipsite de agitaflie. „Schimb 
cariera cu o viaflă împlinită“ este deviza aøa°numiflilor downshifter�. 

�  „Downshift“ înseamnă a reduce viteza, a cupla într°o treaptă inferioară de 
viteză. (N. red.)
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