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VIATA ESTE UN JOC

APASA START
Viața reală este jocul pe care efectiv toată
lumea – literal – îl joacă. Dar poate fi un joc
dificil. Acesta este ghidul tău.
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ELEMENTE DE BAZĂ
S-ar putea să nu îți dai seama, dar viața este un joc de strategie. Include și unele minijocuri amuzante – ca dansul, șofatul,
alergatul și sexul –, dar cheia pentru a câștiga jocul este să știi
să îți administrezi resursele.
Cel mai important, jucătorii de succes își investesc timpul în
lucrurile potrivite. Pe parcursul jocului, intră și banii în ecuație,
dar principala ta prioritate trebuie să fie întotdeauna controlul
asupra timpului pe care îl ai la dispoziție.

COPILARIA
Viața începe când ți se alocă un personaj și circumstanțe aleatorii. În timpul primilor 15 ani din viață sau aproximativ atât
vei primi doar misiuni de pregătire, ceea ce e nașpa. Nu există
nicio modalitate de a sări peste ele.
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FAZA DE TANAR ADULT
Ca tânăr jucător, vei avea mult timp și energie, dar aproape
deloc experiență. Vei descoperi că majoritatea lucrurilor –
precum cele mai bune joburi, posesiuni sau parteneri – sunt
blocate până vei câștiga un pic de experiență.
Acum este momentul să îți crești cât poți de repede nivelul
abilităților. Nu vei mai avea niciodată pe parcursul jocului la
fel de mult timp și la fel de multă energie.
Acum, că joci corespunzător, principala ta prioritate este să îți
folosești timpul cât de bine posibil. Fiecare lucru pe care îl faci
îți influențează starea și abilitățile:

BAUT
– SĂNĂTATE
– ENERGIE
– BANI

PROGRAMARE
+ ABILITĂȚI DE CODARE
+ PERSPECTIVE ÎN CARIERĂ
+ LOGICĂ
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Lucrul acesta poate părea simplu, dar problema este că nu
vei ști întotdeauna ce sarcină să alegi, iar corpul tău nu se va
supune întotdeauna ordinelor tale. Să explicăm mai pe larg.

CUM SĂ TE SUPUI
PROPRIILOR PORUNCI
Mulți jucători descoperă că, atunci când aleg să facă ceva – de
exemplu, „să meargă la sală” –, corpul lor îi ignoră complet.
Aceasta nu este o eroare de programare. Fiecare personaj
dintre noi are o anumită stare, pe care nu o poate vedea, dar
care arată ceva de genul:

STARE
SĂNĂTATE
ENERGIE
VOINȚĂ

Dacă starea ta va avea un nivel prea scăzut într-o zonă sau
alta, corpul tău va refuza să asculte propriile instrucțiuni până
când nevoile tale vor fi împlinite. Încearcă să înveți când ești
epuizat și înfometat și vei vedea cum atenția ta se va îndrepta
mai degrabă spre Twitter.
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