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O co zadbać, by efektywnie wykorzystać czas urlo-
pu? Po pierwsze, nie zostawiaj rzeczy do przekaza-
nia w pracy ani przygotowań do wyjazdu na ostat-
nią chwilę. Niejednokrotnie właśnie przed urlopem 
rośnie lista spraw do zrobienia. W  pracy trzeba 
pozamykać ważne projekty i przekazać obowiązki, 
a  także przygotować dokumenty i  rzeczy na wy-
jazd. I choć wszystkie te sprawy są ważne, a wręcz 
konieczne do zrobienia przed urlopem, to ich na-
gromadzenie może znacznie przyśpieszyć tempo 
życia w ostatnich dniach przez wyjazdem. Wówczas 
mniej śpimy, więcej bierzemy sobie na głowę, a ka-
lendarz pęka w szwach. Efekt? Trudno jest z dnia na 
dzień zapomnieć o pracy i obowiązkach i cieszyć się 
upragnionym odpoczynkiem od pierwszej jego mi-
nuty. Po głowie krążą myśli dotyczące spraw, które 
warto byłoby jeszcze zrobić, przekazać itp. A to nie 
pomaga nam się regenerować, a przecież urlop to 
czas na regenerację ciała, ducha i głowy.
Każdy z  nas ma swój ulubiony sposób spędzania 
czasu wolnego: niektórzy potrzebują wyciszenia, 
zwolnionego tempa życia, takiego pozornie „nic-
-nie-robienia”. Inni wręcz przeciwnie, czas urlopu 
wykorzystują maksymalnie i  spędzają go bardzo 
aktywnie. By urlop był naprawdę dopasowany do 
nas, ważne jest, by na etapie jego planowania za-
pytać siebie: Czego potrzebuję, by w  pełni cieszyć 
się czasem wolnym? Jak w tym roku chcę spędzić 
wakacje, by były one dla mnie źródłem radości i do-
dawały mi energii na następne miesiące?
A w trakcie urlopu? Cieszmy się każdą chwilą, doce-
niajmy to, co jest i wykorzystujmy w pełni ten wyjąt-
kowy czas odpoczynku. Jeśli marzyliśmy o  leżeniu 
na plaży, a  w  rzeczywistości słońce chowa się za 
chmurami i  kropi deszcz, to odłóżmy oczekiwania 
i plany na bok. Na okoliczności urlopu nie zawsze 
mamy pełny wpływ, a  jednocześnie mamy całko-
wity wpływ na to, jakie my nadamy im znaczenie. 
Innymi słowy, możemy czerpać radość i siły nieza-
leżnie od miejsca urlopu czy pogody. To my decy-
dujemy, jak będziemy czuć się na urlopie i  na ile 
z niego skorzystamy.

Jak myślę o  urlopie, to przypominam sobie film 
„Dzień świra” z Markiem Kondratem w roli głównej 
i kultowe sceny na plaży. Niby fajnie i wakacyjnie, 
ale to ptaki za głośno..., to ludzie hałasują...
Jeżeli chcemy przeznaczyć swój urlop na wypo-
czynek (a nie np. na remont domu), to kluczowym 
zagadnieniem będzie umiejętność wypoczywa-
nia. Z moich doświadczeń z pracy z ludźmi wiem, 
że nie każdy ją posiadł, albo może… wielu ją za-
traciło. Wszak jako dzieci wypoczywaliśmy wspa-
niale, czyli – mówiąc naszym dorosłym językiem 
– efektywnie.
Specyfika pracy statystycznego obywatela za-
chodniej cywilizacji wskazuje na dwa kierunki 
wypoczynku: wyciszenie głowy i zadbanie o ciało. 
Okazuje się, że współczesny człowiek w ciągu jed-
nego miesiąca jest narażony na taką samą ilość in-
formacji, na jaką jego dziadek w ciągu całego swo-
jego życia. Towarzyszący nam stres informacyjny, 
rosnące tempo życia i nacisk na zadania i wyniki 
(w różnych dziedzinach życia) powodują, że nasze 
głowy pełne są zbędnego i  niekontrolowanego 
„myślotoku”. A to bardzo męczy.
Aby uświadomić sobie istotę wypoczynku, warto 
popatrzeć na małe dziecko bawiące się w piasku. 
Czy to dziecko jest szczęśliwe dlatego, że jest do-
brze rozwiniętym szczupłym dwulatkiem? Czy dla-
tego, że ma na sobie pieluchę dobrej marki? Czy 
też dlatego, że piasek jest czysty?
Odpowiedź brzmi – nie. Dziecko – czyli istota, któ-
ra jeszcze nie zatraciła umiejętności wypoczywa-
nia, jest szczęśliwa dlatego, że jest w pełni odda-
na temu, co robi. Że jest w chwili obecnej i że nie 
myśli.
Tak więc w odpowiedzi na to, jak efektywnie spę-
dzić urlop, powiem – wrócić do czasu dzieciństwa. 
Czuć zmysłami trawę, piasek, deszcz, odczuwać 
życie tu i teraz zamiast analizować np., czy nasze 
oczekiwania dotyczące hotelu zostały spełnione. 
Koncentrować się na odczuciach ciała. Wtedy 
głowa będzie wypoczywać, ciało pozwoli sobie 
na prawdziwy wypoczynek i podpowie to, co jest 
dla nas najlepsze. A  może posłuchać ptaków na 
plaży:-)
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Urlop to genialny czas do wykorzystania wedle 
własnego uznania. Cudownie, że jest. Tylko tak 
naprawdę po co? Oraz, jak się zorientujemy, że był 
udany i zaprocentował?
Planując podróż, oceńmy formę swojego ciała 
(ilość snu, ruchu, jakość odżywiania), umysłu (ilu 
sprawom dziennie poświęcamy uwagę), emocji 
(dominujące w  ciągu doby uczucia) oraz ducha 
(poczucie sensu, celu tego, co robię). Być może 
potrzebujesz wakacji na autopilocie albo przeciw-
nie – ekspedycji. Ważne, by znaleźć u siebie obszar 
potrzebujący zrównoważenia oraz przemyśleć, 
jak sami lubimy odpoczywać i  czego potrzebują 
ważni dla nas towarzysze podróży. Dobrze zrobić 
krótkie ćwiczenie coachingowe: Wyobraź sobie, że 
jesteś na udanym urlopie: co słyszysz wokół sie-
bie, co czujesz, co widzisz? Kto jest z Tobą? Co jest 
dla Ciebie ważnego w tym opisie? A w jaki sposób 
na pewno nie chcesz spędzać urlopu? Co Ci w tym 
nie odpowiada, czego tu brakuje?
Zanim jeszcze wyruszymy, znajdźmy jeden kon-
kret, który chcemy przywieźć, jako wspomnienie. 
Dla jednych będzie to pokopanie piłki na ulicach 
Rio, dla innych zjedzenie miski ryżu w  mniejszej 
dzielnicy Pekinu. Pływając w morzu, wytęż wszyst-
kie zmysły, by poczuć temperaturę, smak wody, 
własne emocje w danej chwili. Uchwyć jeden mo-
ment. Będzie na przyszłość, jak niezawodny zasi-
lacz.
Urlop powinien być zmianą czegoś, przeniesie-
niem uwagi na inne tematy. Wszystko po to, by 
nie dopuścić do kryzysu i wypalenia w naszych co-
dziennych kontekstach. Ma odnowić w nas zasoby 
potrzebne do życia.
Jak go efektywnie wykorzystać? Być całym sobą 
tam, gdzie będziemy i nie być myślami tam, skąd 
przyjechaliśmy (sprawdzone patenty to brak tele-
fonu, zasięgu, zapomnienie PIN-u).
Po powrocie dobrymi praktykami są celebrowanie 
wspomnień przez kilka dni oraz planowanie kolej-
nego urlopu. Co chciałbyś znaleźć na następnym 
wyjeździe? Frajdę? Wypoczynek? Inspirację? No-
wych ludzi, a może nowe miejsca? I jak się zorien-
tujesz, że to się stało?
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INFORMACJE I ZAMÓWIENIA:
Biuro Obs!ugi Klienta, tel. 801 626 666, e-mail: doradca@inforlex.pl

BEZP"ATNA PREZENTACJA: www.inforlex.pl/prezentacja
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