
Як взяти максимум із вихідних: 

поради від Тіма Ферріса, Стіва Джобса, Уоррена Баффета та Біла Гейтса 

Що роблять успішні люди на вихідних. Хочете дізнатися їх секрет?  

Спойлер: це те ж саме, що вони роблять кожного дня.  

Як сказав Арістотель: «Ми те, що ми робимо».  

Отже, ось кілька порад від надзвичайно успішних людей: 

Роберт Ігер, засновник Disney. Рано прокидайтесь. 

Генеральний директор компанії «Дісней» не єдиний керівник, який стверджує, 

що він прокидається о 4:30 кожного ранку. Успішні люди не сплять до другої 

години дня в неділю. Або навіть до одинадцятої. Дослідження свідчать, що наш 

мозок найактивніше працює 2,5 – 4 години після пробудження. Прокиньтеся рано 

на вихідних і отримайте перевагу перед рештою світу. 

 

Тімоті Ферріс, американський інвестор, письменник. Не став кілька завдань 

одночасно. 

Мультифункціональність була популярна у 2005 році. Можливо, для вас 

виглядає спокусливим такий варіант максимізації вашої діяльності на вихідних, 

коли ви одночасно біжите на біговій доріжці, розмовляєте по телефону з мамою і 

в цей самий час слухаєте новини. Але успішні люди знають, що це знижує 

ефективність і результативність. Краще займатися однією справою водночас. 

 

Стів Джобс, засновник Apple. Розставте пріоритети. 

«Не потрібно змінювати світ, щоб стати важливим».  

Вихідні — це час нагадати собі про маленькі забуті радощі, час підтримувати 

рівновагу робота-відпочинок (новий «баланс») і «перезапуститися» за потреби.  

 

Уоррен Баффет, інвестор. Знайдіть час для свого хобі. 

У свій «вільний» час Баффет любить грати на укулеле.  

«Звісно, що гра в гольф у суботу — це гарний спосіб розширити або знайти 

бізнес-можливості. Але навіть одиночні хобі, такі, як в’язання або живопис, 

можуть сприяти успіху завдяки креативності та можливості вивільнити стрес». 

 

Білл Гейтс, засновник Microsoft. Знайдіть час для роздумів. 

«Дуже важливо радіти своєму успіху, але ще важливіше робити висновки із 

своїх невдач».  

Роздуми повинні стати невід’ємною частиною вашого повсякденного життя, 

але вихідні — це чудова нагода повернутися подумки в минуле і замислитися над 

уроками, винесеними з минулого тижня, аби внести поліпшення у наступний. Хай 

субота або неділя стане тим днем, коли ви проглядаєте свої нотатки за увесь 

тиждень, а якщо ви не почали їх вести — то саме час це зробити. 


