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Частина І
Тайм-менеджмент
Вступ.
Якщо Ви читали книги по тайм-менеджменту, Ви могли помітити, наскільки
нудно втілювати такі системи в життя. Пріоритетні справи А,А1,А2, А3..., справи В1,
В2, В3....У всьому цьому потрібно розібратися, якій справі яку букву присвоїти. Фе!
Нудота. Мій погляд полягає втому, щоб, насамперед, визначити те, чого ми хочемо
досягти, і вже від цього будувати плани зробити мінімум необхідних справ.

Перш за все, варто зрозуміти, для чого ми хочемо застосовувати таймменеджмент в своєму житті. Звісно, витрачати на якусь методику свій час і свої
зусилля заради того, щоб просто використовувати цю методику - це повна дурня.
Будь-що ми використовуємо заради певних результатів. Тайм-менеджмент тут не
виключення. Як правило, люди використовують тайм-менеджмент для того, щоб
підвищити свою ефективність, а це їм потрібно для досягнення успіху. Отже,
головне завдання – це досягнення успіху.

Хочу зізнатися Вам, що я великий прихильник простоти. Простота дає змогу
сконцентрувати увагу на важливих речах, і не відволікатися на дрібниці. Тому мій
погляд на тайм-менеджмент полягає у максимальному спрощенні всіх необхідних
дій. Чим простіші і зрозуміліші дії, тим легше їх застосовувати в своїй практиці. І
навпаки, чим більше різних умовностей, тим складніше приміряти це все до себе.
Мій підхід до тайм-менеджменту полягає всього лише в шести кроках. Я їх
назвав “Ідеальна стратегія досягнення успіху”
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Ідеальна стратегія успіху.
- Чітка ціль
-

Мінімум задач

-

Вся необхідна інформіція

-

Спеціально виділений час

-

Достатній рівень енергії

-

Необхідна мотивація

Насамперед, потрібно зрозуміти чого ми прагнемо? Чого ми хочемо досягнути і
навіщо це нам? Заради чого ми будемо старанно працювати і що маємо отримати?
Питання трохи філософське, але над ним варто попрацювати для того, щоб
пізніше не виявилося, що ми вперто лізли по драбині, але, в результаті, зрозуміли,
що приставили її не до тієї стіни. Щоб не потрапити в таку халепу, варто на початку
подорожі визначити, що для вас означатиме успіх.
Що для вас успіх? Велика купа грошей, успішний бізнес, влада (визнання,
повага), успішна кар’єра, міцна сім’я?

Пиріг щастя
Пиріг щастя – це умовний пиріг, який, ніби піцца,
розділений на різні сфери людського життя. Кожен сам обирає,
який кусок пирога виділити на ту чи іншу сферу. Найкраще,
коли всі ці сфери займають приблизно однакове місце в житті
людини. Таке життя можна назвати ПОВНОЦІННИМ.
Багато людей фокусуються лише на деяких аспектах
повноцінного життя. Віддають їм всі свої сили, і, в решті решт, приходять до
висновку, що прожили своє життя марно.
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Крок №1. Чітка ціль.
Є дуже бородатий, проте, дуже доцільний анекдот.
По Лівійській пустелі бреде чорношкірий. Хоче пити, вибився з сил. Раптом
бачить - на бархані стоїть глечик. Доповз до глечика, перевертає - а води нема!
Розум від спраги затьмарився, тримає глек, як дитину, напис на ньому
протирає.
Раптом димок пішов з глечика, і вилетів з нього Джин! Слухаю та
підкоряюсь, мій пане! - Виконанаю будь-які три твої бажання! - Каже він
чорношкірому.
Спраглий мандрівник зрадів такому щастю, подумав і загадує: ХОЧУ БУТИ
білим, ХОЧУ, щоб у мене було багато води, ХОЧУ багато жінок! ... ... І СТАВ білим
унітазом У ЖІНОЧОМУ туалеті!
Мораль цієї історії дуже проста – щоб досягти саме того, на що ми
розраховуємо, потрібно правильно ставити перед собою цілі. Інакше, результати
можуть бути невтішними.
Щоб поставити перед собою правильну ціль, потрібо притримуватись кількох
рекомендацій. Ціль має бути конкретною (однозначною). Це потрібно для того,
щоб Ваш мозок в будь-який момент розумів поставлену ціль одинаково і не мав
змоги трактувати її по-іншому.
Ціль має бути вімірюваною, вираженою в числовому значенні. Інакше, Ви не
зможете зрозуміти досягли Ви поставленої цілі чи іще ні.
Ціль має бути досяжною. Ваш мозок має бути певним того, що Ви можете
досягти поставленої цілі. Якщо Ви поставили перед собою недосяжну ціль, Ви
навіть не зрушите з місця для її реалізації. Ви підсвідомо будете саботувати її, так як
Ви не вірите в її досяжність. А отже, навіщо намагатися?
Також ціль має бути реалістичною. Якщо ви поставите перед собою ціль
розкрутити Сонце навколо Землі, звісно, що у Вас нічого не вийде. Тому, важливо,
ставити цілі, які не суперечать законам природи, а також законам Вашої країни : )
І для того, щоб Ви не досягали одну ціль все своє життя цілі мають бути
обмежені в часі.
Детальніше про постановку цілей я розповідаю у відео
https://www.alexrudenko.com/p/blog-page_25.html
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Крок №2. Мінімум задач.

Усі справи, що нагромаджуються на Вас кожен день, умовно можна
розділити на чотири сегменти: важливі і неважливі та термінові і нетермінові.
Навчившись правильно розподіляти справи між цими сегментами Ви
зможете звільнити ¾ свого часу на ті справи, які дійсно приведуть Вас до
досягнення Ваших цілей.
Таким чином, Ви отримаєте дуже багато часу на виконання Ваших необхідних
задач. А також багато часу для Вашої сім’ї чи для Вашого хоббі, якщо сім’я у Вас іще
попереду.
Про те, як навчитися правильно розподіляти наявні у Вас справи за цією
матрицею та звільняти до 75% вашого часу я розповідаю у відео
https://www.alexrudenko.com/p/blog-page_25.html
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Крок №3. Вся необхідна інформація.
Ясність думки допомогає сконцентруватися на, дійсно, важливих речах. Тому,
завжди тримайте ваш мозок в (інформаційній) чистоті.
Дуже добре, коли мозок не заповнений різним “хламом”, а вся необхідна,
для виконання задач, інформація знаходиться на відстані витягнутої руки.
В процесі життя, Ви так чи інакше, зіштовхуєтеся із інформацією, яка в
майбутньому вам знадобиться для виконання задач, про які Ви, навіть, зараз не
підозрюєте. Було б добре, щоб уся ця інформація, в потрібний момент, була у Вас
під рукою.
Тут виникає кілька питань.
1. Яку інформацію зберігати?
2. Куди її зберігати?
3. Як, в потрібний момент знайти необхідну інформацію?
Траплялося з вами таке, що в якийсь момент, Ви розумієте, що десь, колись,
читали потрібну саме зараз статтю? Але де її знайти? Потрібно іти в Гугл, та
“лопатити” гори інформації, щоб відшукати конкретний допис.
Саме тому, варто всю цікаву та корисну для вас інформацію зберігати в
одному місці. Та ще й такому, щоб доступ до нього був з усіх Ваших ґаджетів. Щоб
Ваша інформація синхронізувалася між Вашими пристроями, і при втраті телефона
чи планшета Ви не втрачали зібрану Вами інформацію.
А також, відповідно, щоб був дуже зручний пошук по ключових словах,
картинках, кольорах нотаток, місцях геолокації тощо.
Про те, як зберігати зібрану Вами інформацію в одному місці, а також як
визначати потрібну для збереження інформацію я розповідаю у відео
https://www.alexrudenko.com/p/blog-page_25.html
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Зменшення інформаційного шуму
Інформаційний шум – це невідфільтрований потік інформації, в якому користь
отриманих даних зменшується прямо пропорційно до кількості цих даних.
•
•
•
•
•

Вимкніть телевізор
Фільтруйте підписки (якщо +1, тоді -1)
Запровадьте дні тиші
Читайте книги
Організовуйте інформацію

Фіксуйте думки та ідеї
Якщо під час виконання якогось завдання Вам прийшла блискуча ідея, або
просто ідея, або просто думка, не тримате її в голові. Це не дасть Вам
сконцентруватися на виконанні запланованої задачі, і в результаті Ви також
забудете саму їдею.
Запишіть її , забудьте її, і з чистою душею продовжуйте виконувати
заплановане.
Ідеї схожі на слизьку рибу, яка постійно намагається вислизнути з ваших рук.
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Крок №4. Спеціально виділений час.
З матриці Ейзенхауера ви дізналися, що не всі задачі варті Вашої уваги. Лише
20% задач приведуть вас до справжнього успіху.
Мистецтво полягає у тому, щоб навчитися розрізняти ці необхідні 20% задач. І
виділяючи 20% необхідних задач Ви звільняєте 75-80% Вашого часу для їх
виконання.
Принцип Парето
Принцип Парето пояснює нам, що 20% наших дій приносить нам 80%
результатів, а всі інші 80% наших дій приносить лише 20% результатів.

Приділяючи увагу лише важливим завданням, ви досягнете успіху набагато
швидше, ніж виконуючи все підряд.

Як навчитися із усіх наявних задач виділяти ті, які неминуче приведуть вас до
успіху я розповідаю у відео https://www.alexrudenko.com/p/blog-page_25.html
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Крок №5. Достатній рівень енергії.
Де знайти енергію для досягнення успіху?
Повноцінний сон
Цикл сну 90 хв.
Не розривайте цикл. Плануйте сон таким чином, щоб ваш підйом збігався із
закінченням циклу сну.
Найлегше буде прокинутися після 1,5 годинного, або 3 годинного, або 4,5
годинного, або 6 годинного, або 7,5 годинного сну.
Найефективніше відновлення внутрішніх сил та іммунітету відбувається під час
фази швидкого сну, який починається після 7 годин сну.
Правильне харчування
Менше цукру, картоплі, борошна та рису.
Фізична активність
Більше піших прогулянок та фізичних вправ.
Детальніше у відео https://www.alexrudenko.com/p/blog-page_25.html
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Крок №6. Необхідна мотивація.
Заради чого ви готові працювати?
-

Мрія, Ціль, Причина
Більшість людей витрачають переважну частину свого життя для того, щоб
заробляти на своє існування, замість того, щоб насолоджуватись своїм життям.

-

Щоденне налаштування мозку
Книги, мотивуючі аудіозаписи, мотивуючі зустрічі

-

Нагороди за проміжкові успіхи
Розбивайте проект на менші частини, та винагороджуйте себе за виконання
цих частин.
Детальніше у відео https://www.alexrudenko.com/p/blog-page_25.html
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Частина ІІ
Інтернет-бізнес для новачків
Вступ.
Не секрет, що більшість користувачів інтернет, хоч один раз в житті, мріяли про
власний інтернет-бізнес. Певно, Ви не виключення. Що ж вам завадило стати
успішним інтернет-бізнесменом до моменту прочитання даної книги? Дозвольте я
відповім за Вас. Це відсутність необхідної інформації.

Якщо поглянути непрофесійним поглядом, то створення інтернет-бізнесу - це
процес натискання певних кнопок на різних сайтах в певній послідовності.
Частково, в цьому є сенс. І якщо ви не знаєте які кнопки, де і в якому порядку
потрібно тиснути, дорога в інтернет-бізнес вам закрита.

Що ж. Давайте спробуємо привідкрити завісу таємниці в питанні стврення власного
інтернет-бізнесу. Що потрібно для успішного бізнесу? Не важливо, чи він онлайн чи
оффлайн? Найважливіший фактор в будь-якому бізнесі – це клієнти.

Саме на пошук клієнтів і витрачається понад 80% зусиль і ресурсів підприємця.
Магазини, ресторани, кафе, автозаправні станції, салони краси, фітнес-центри та
інші бізнеси вкладають шалені гроші в рекламу. Вони це роблять в надії на те, що
реклама приведе до них клієнтів, які своїми покупками оплатять і цю рекламу, і
накладні витрати та принесуть прибуток.

Інтернет-бізнес відрізняється тим, що по-перше, реклама як така, в інтернет в
десятки, а то і сотні разів дешевша, а подекуди і безкоштовна, по-друге, пошук
клієнтів можна автоматизувати. Взагалі, в інтернеті можна автоматизувати
практично всі бізнес-процеси. Тому, основною перевагою інтернет-бізнесу є
автоматизація самого бізнесу.
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Переваги інтернет-бізнесу
1. Перша перевага інтрнет-бізнесу це - автоматизація.
Що можна автоматизувати в інтернет?
Практично все.
В інтернет, за допомогою найрізноманітніших сервісів можна автоматизувати
пошук клієнтів, інформування Ваших клієнтів про Вашу пропозицію, супровід
клієнта до покупки, якщо він не одразу вирішив купити щось у Вас. Можна
автоматизувати і сам процес покупки, і супровід клієнта після покупки, для того,
щоб він став Вашим постійним клієнтом і почав рекомендувати Вас своїм
знайомим. Все це можна налаштувати один раз, і використовувати цю систему
постійно.

Уявіть, скільки Вам потрібно було б витрачати часу на те, щоб особисто зв’язуватися
із кожним Вашим клієнтом, розповідати про переваги Вашої пропозиції, особисто
переконувати його вибрати саме Ваш магазин, а потім після покупки періодично
контактувати з клієнтом, щоб вибудувати довірливі відносини? Та Вам на це життя
б не вистачило. Ну, хіба що у Вас всього два-три клієнта. Але то був би не бізнес, а
хоббі.

2. Друга перевага інтернет-бізнесу – це глобальність.
Відкривши магазин на своїй вулиці Ви приречені до певного кола покупців. Ваш
бізнес обмежений географією свого існування. Люди з іншого кінця міста, скоріше
за все, не прийдуть до Вас за покупками. Хіба що Ви зробите їм пропозицію, від
якої вони будуть не в змозі відмовитися.

Але з такими пропозиціями Ваш бізнес навіть в «нуль» не вийде. Не те що стане
прибутковим. Інтернет дає змогу контактувати з людьми, які проживають від Вас на
відстані десятків, сотень, а то і тисяч кілометрів. І відстань не стане на заваді Ваших
бізнес-стосунків.
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3. Третя перевага – це бізнес вихідного дня.
Якщо говорити про традиційний оффлайн бізнес, то підприємець, який організував
його, має приділяти весь свій активний час своєму бізнесу. Тобто, такий бізнес, за
замовчуванням, має бути прибутковим з першого дня свого існування, інакше
підприємцю прийдеться голодувати, оскільки такий бізнес являється основним
доходом цього підприємця.

А якщо справи пішли вниз? Ви помічали на будівлях вивіски «Оренда»? В моєму
місті такі вивіски дуже часто з’являються. Потім вони зникають, а потім знову
з’являються. Отже, ризик «прогоріти» в інтернет-бізнесі практично відсутній.

Не потрібно з головою занурюватися в інтернет-бізнес. Ви можете працювати на
роботі чи вести свій оффлайн-бізнес. А у вільний від роботи час налаштувати
власний інтернет-бізнес. А коли доходи з інтернет-бізнесу виростуть і будуть
більшими за доходи з традиційних джерел, Ви зробите свій вибір, працювати і
надалі, чи звільнити цей час для сім’ї чи інших проектів.

А можливо Вам потрібен час для подорожей? Коли останній раз Ви бували у
Парижі? А в Нью-Йорку чи в Онтаріо? Кажуть, захід сонця у Ванкувері - це
незабутнє враження.
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Який інтернет-бізнес підходить саме Вам?
В інтернеті є багато різних видів бізнесу. Умовно їх можна розділити на кілька
категорій.
Продаж інформаційних товарів.
Головна перевага – один товар можна продати багато разів. Оскільки інформація
викладена у якомусь файлі, його можна нескінченну кількість разів копіювати,
отримуючи за кожну копію окрему оплату. Всі витрати на виготовлення такого
товару ідуть на виготовлення оригіналу. Всі інші продані копії мають нульову
собівартість. Такий бізнес дуже легко автоматизувати.
Мінуси – товар створюється для специфічної аудиторії. Електронна книга для
молодих мам не буде цікавою для сантехніків зі стажем. Також, товар з часом
«вигорає». Чим більше копій товару продано, тим менш актуальним він стає.
(З’являються піратські копії, або хтось пише безкоштовні статті на основі вашого
платного товару.) Тоді потрібно створювати все нові і нові інформаційні товари.
Продаж фізичних товарів. Це одяг, техніка та ін.
Переваги – глобальність. У Вас є доступ до клієнтів з різних куточків країни, а то і
світу. Мінус – треба тримати баланс між витратами на доставку товару та
прибутковістю. Для продажу підходять товари з високою маржинальністю. Це такі
товари, які Ви купили дешево, а продати можете дорого.

Автоматизація в такому бізнесі часткова, так як Вам все одно потрібно приділяти
увагу закупці товару, а також адмініструванню його доставки до клієнтів. Як
мінімум, це постійно ходити на Нову Пошту, відправляти товар та забирати за нього
кошти.
Консалтинговий бізнес.
Самий складний із інтернет-бізнесів. Потрібно володіти певними специфічними
знаннями, щоб мати можливість консультувати своїх клієнтів. Потрібно постійно
проводити вебінари, семінари, виїзні сесії, індивідуальні консультації.
Партнерські програми.
Самий простий і водночас легкий бізнес в інтернет. Повністю піддається
автоматизації, глобалізації, і його можна розвивати у вільний від основної
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зайнятості час. Основна суть полягає в тому, що Ви допомагаєте якомусь
підприємцю, чи магазину, чи виробнику розвивати його клієнтську базу.

Ви розповідаєте людям, що є певний бізнес (товар/послуга) і показуєте вигоду
користування цим товаром чи послугою. Як правило, при реєстрації Вам видається
партнерське посилання, розповсюджуючи яке Ви маєте шанс заробити комісійні.
Якщо людина, по Вашій рекомендації (перейшовши по Вашому партнерському
посиланні), стає клієнтом Вашого партнера, то Ви, в залежності від умов співпраці,
отримуєте відсоток від покупок цієї людини.

Партнерські програми бувають однорівневими (Ви отримуєте відсоток лише від
покупок запрошених Вами людей), та багаторівневими (якщо Ваші запрошені
також приймуть участь у цій програмі, Ви отримаєте відсоток і від покупок тих
людей, яких запросили Ваші запрошені).

Партнерські програми з’явились в інтернет як маленькі копії великих MLM
компаній (компаній мережевого «сетевого» маркетингу). І мінусом партнерських
програм є маленькі прибутки, в порівнянні з прибутками в великих MLM компаніях.

Я ж Вам пропоную гібрид. Взяти всі переваги інтернет-бізнесу (автоматизацію,
глобальність, вільний графік) і поєднати їх із великими доходами в справжній MLM
компанії.
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Глобальна партнерська програма
Як Ви ставитесь до мережевого «сетевого» маркетингу?
Особисто я його ненавиджу. Не сам бізнес, а традиційний спосіб його створення.
Адже в ньому потрібно: телефонувати своїм знайомим, запрошувати їх на зустріч,
розповідати їм презентацію, вмовляти їх приєднатися, а потім принижуватися,
вислуховуючи весь той негатив, який вони Вам здатні виговорити, і врешті-решт
отримати від них «НІ».

Я ж пропоную Вам будувати такий бізнес зовсім інакше, практично навпаки.

Ми налаштуємо Ваш Фейсбук таким чином, що він буде шукати для Вас
незнайомих людей, які шукають бізнес-можливості. Розумний автовідповідач
показуватиме для них Вашу презентацію, позитивні люди приєднаються до
Вашого бізнесу, Ви з ними знайомитеся і розвиваєте бізнес далі, а про негативних
Ви навіть не дізнаєтесь.

І в цій системі:
не потрібно телефонувати своїм знайомим, не потрібно запрошувати їх на зустріч,
не потрібно розповідати презентацію, не потрібно вислуховувати їх негатив.

Як це працює?

Зверніть увагу, я з Вами зараз особисто не спілкуюсь, більше того, ми навіть з Вами
особисто не знайомі. Але Ви читаєте вступ до моєї презентації. А я, в даний
конкретний момент, можливо проводжу час зі своєю сім’єю, можливо налаштовую
таку ж систему автоматичного пошуку партнерів своєму новому партнеру, а
можливо займаюсь якимись іншими класними справами. А Ви в цей час
знайомитеся з моєю презентацією.
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І кожен день, в мою систему приходить 5-10 нових людей, а це 150-300
презентацій на місяць. І це все на повному автопілоті. Без будь-якої моєї участі. І
таку ж систему я пропоную створити Вам. Тобто, Ви отримаєте партнерське
посилання, розповсюджуючи яке, Ви будете залучати зацікавлених людей в
систему. А вона, в свою чергу, буде презентувати цим людям усі переваги
співпраці з Вами.

Один раз налаштована система буде працювати на Вас постійно. Без Вашої участі,
відбираючи позитивних, налаштованих на успіх людей, готових учитися та
використовувати точно таку ж систему для себе.
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Переваги автоматичного методу пошуку партнерів
Традиційний метод пошуку партнерів
• Потрібно складати список
знайомих
• Потрібно телефонувати знайомим
• Потрібно запрошувати знайомих
на зустріч
• Потрібно розповідати знайомим
концепцію
• Потрібно вмовляти знайомих
приєднатися
• Потрібно бігати за знайомими,
щоб забрати роздаткові матеріали

• Терпіти приниження
• Вислуховувати купу негативу про
себе і бізнес
• Спостерігати, як інші знайомі
тікають, шепочуться за спиною,
тому, що переговорили із тими,
кому вже було пропоновано.

Автоматичний метод пошуку партнерів
• Не потрібно складати список
знайомих
• Не потрібно телефонувати
знайомим
• Пошук іде серед незнайомих, але
зацікавлених
• Люди самостійно знайомляться із
пропозицією
• Нікого не потрібно вмовляти,
зацікавлені самі залишають свої
дані
• Всі матеріали в цифровому вигляді
у вільному доступі
• Фейсбук самостійно шукає
зацікавлених людей,
• Автоматизована система
розповідає їм переваги бізнесу
• Позитивні люди приєднуються
• Про негативних ви навіть не знаєте
• В даний момент, я навіть не знаю,
що Ви читаєте цю книгу.
• Кожен день приходить 5-10 нових
людей.
• А це 150-300 презентацій в
місяць.
• На повному автопілоті!
Один раз налаштована система працює
• 24 години,
• 7 днів на тиждень,
• відбираючи позитивних,
мотивованих людей, готових
вчитися.
• Щоб налаштувати таку ж систему
для себе і заробляти гроші в
багаторівневому маркетингу
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Як працює Система Автоматичного Пошуку Партнерів?
Фейсбук щосекунди аналізує поведінку кожного свого користувача. Тому він знає
що Ви любите, що Вам подобається, до чого прагнете. Фейсбук з легкістю знайде
тих людей, які можуть бути зацікавлені у Вашому бізнесі. Головне, вміти його про
це попросити. Але Вам нічого хвилюватися.

Якщо Ви приймете мою пропозицію, я навчу Вас домовлятися про це із
Фейсбуком. Отже, автоматичний пошук зацікавлених людей Вам гарантований.
Потім, наша задача - розповісти їм про Ваш бізнес. І головне, щоб це робили не Ви
самостійно, а інтернет-технології, в автоматичному режимі.

Перевага автоматизації в тому, що вона працює без Вашого втручання. Ваша задача
– розповсюджувати Ваше партнерське посилання. І система буде працювати на Вас
постійно. Налаштування такої системи для Вашого бізнесу я вам гарантую.

Суть бізнесу - організувати навколо себе покупців і партнерів. Основним видом
діяльності в цьому бізнесі є розповідь іншим людям про товари та можливості
бізнесу. А також підтримка тих, хто вирішив долучитися у Вашу команду, і робити те
ж, що і Ви. Ось в цьому і полягає перевага автоматизації. І Ви також можете почати
її використовувати.

Ще одне важливе питання: Чому мені вигідно навчати Вас? Даний вид
підприємництва влаштований так, що я, як ваш інформаційний наставник не зможу
отримувати відсоток від Вашого бізнесу, якщо він буде неприбутковим. Отже, моя
задача навчити Вас організувати справу так, щоб вона приносила дохід, в першу
чергу, Вам.
Щоб дізнатися, як це влаштовано, і на які доходи Ви можете розраховувати,
перейдіть за цим посиланням:

https://bit.ly/2Rhooyw

