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у житті існують три головні ре-
сурси (я маю на увазі зовнішні, 

не внутрішні): час, гроші і люди. І 
особливе мистецтво–створювати 
балланс цих трьох ресурсів у вашо-
му житті.

Під ресурсом «люди» я розумію 
тих людей, які є навколо вас: дру-
зі, знайомі, близькі люди: ваше 
оточення. Чим більше це оточен-
ня, тим більше ресурсу. І не тільки 
тому, що людина–соцаільна істо-
та і для неї життєво необхідні інші 
люди. А тому, що будь-який з трьох 
ресурсів, у тому числі–людей, мож-
на трансформувати в інший ресурс.

Варто зрозуміти, яких ресур-
сів у вас в достатку, а яких не ви-
стачає. Оцініть за десятибальною 
шкалою рівень кожного з трьох ре-

сурсів. Природно, ваша оцінка буде 
суб'єктивною.

Тепер потрібно перетворити 
частину ресурсу, який у надлишку, 
в той, якого не вистачає. І добре б 
зробити це, що називається, за хо-
рошим курсом. Коли ви хочете по-
міняти велику суму грошей, ви шу-
каєте обмінний пункт, який пропо-
нує вигідний курс. Але якщо в там 
різниця курсів буває незначною, то 
у випадку зовнішніх ресурсів вона 
може бути величезна.

Наприклад, у вас багато вільно-
го часу, але мало грошей. Як додати 
собі потрібний ресурс? Самий оче-
видний шлях–піти працювати. Але 
навряд чи це вигідний курс. Якщо 
ви просто підете на яку-небудь ро-
боту за яку-небудь зарплату, лише 
б вона була ... А от якщо ви части-
ну часового ресурсу витратите на 
те, щоб подумати, знайти творчий 
спосіб вкладення свого часу, такий, 
який принесе більше грошей? На-
приклад, відкрити свій бізнес в об-
ласті, яка принесе прибуток? Тоді 
курс обміну вже зовсім інший. 
Найскладніше тут–вийти за рамки 
стандартного мислення.

Припустимо, гроші у вас є, а от 
часу немає абсолютно. Тут пра-
цює стандартне делегування. Про-
сто знайдіть людину, яка за пла-
ту або за бартер робитиме ту час-

тину роботи, яку ви робити не хо-
чете. Сядьте, напишіть список зви-
чайних ваших справ протягом дня 
і подумайте, які з них ви можете 
легко делегувати. Так, я знаю, ніх-
то краще вас це не зробить. Але іно-
ді дуже корисно для здоров'я буває 
«відпускати». Делегуйте ті справи, 

де нестача якості не смертельна. 
При сучасному розвитку техноло-
гій часто не важливо, де ця людина 
знаходиться фізично. Наприклад, 
серед тих, хто періодично допома-
гає мені в різних справах, є праців-
ники з Києва, Мінська, Москви та 
інших міст. З деякими я особисто 
ніколи не зустрічався.

Трохи про бартер. Подумай-
те, що в житті ви і так вже робите 
таке, що може бути корисно іншо-
му. І що ви можете йому дати без 
додаткових витрат енергії. Напри-
клад, я веду тренінги. І незалежно 
від того, чи буде на ньому 15 або 16 
осіб, енергії я витрачаю однакову 
кількість. Але ця 16-а людина може 
для мене у відповідь зробити щось 
корисне, звільнивши мій час.

Що робити, якщо у вас немає ні 
грошей, ні часу, але є багато зна-
йомих людей? Подумавши трохи, 
можна знайти, як правильно задія-
ти одних людей, щоб вони звільни-
ли ваш час, а інших–щоб знайшли 
для вас гарне місце докладання 
зусиль, завдяки якому ви можете 
отримати гроші. Просто попросіть, 
і якщо у вас достатньо людського 
ресурсу, то ви знайдете тих, хто вам 
точно допоможе.

Але найцікавіше починаєть-
ся, коли ви розумієте, що всі ці зо-
внішні ресурси незначні, що вони–
лише віддзеркалення ваших вну-
трішніх ресурсів, наприклад, впев-
неності в собі і мотивації. Але про 
це–іншим разом.
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