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Zarządzanie czasem i sobą w czasie

Efektywne zarządzanie czasem w dużej mierze polega na optymalnym wykorzystaniu go w konsekwentnym dążeniu do celu. Celem

tym może być wykonanie konkretnego zadania, długofalowe działania lub solidny odpoczynek. Sztuka dobrego zarządzania

terminowym wykonywaniem zadań jest procesem składającym się z następujących elementów:

1. Analiza wykorzystania czasu;

2. Wyznaczanie celu;

3. Planowanie;

4. Podejmowanie decyzji (priorytety);

5. Realizacja i organizacja;

6. Kontrola.

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zarzadzanie-czasem
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Zarządzanie czasem - analiza

Punktem, od którego należy rozpocząć zarządzanie czasu względem pracy, jest analiza. Dokładne zbadanie zalet,

słabości i błędów, które wydłużają pracę można wykonać za pomocą analizy SWOT. Sporządzona w ten sposób

tabela czynników ułatwia podjęcie najkorzystniejszych decyzji odnośnie przyszłych działań:

Czynniki zewnętrze:

Szanse – są na zewnątrz osoby, nie są jej własnością. Są to wydarzenia, zjawiska, po których jednostka nie

spodziewa się, że mogą pomóc w rozwoju.

Zagrożenia – są na zewnątrz osoby, nie są jej własnością. Są to te wydarzenia, zjawiska, po których jednostka

spodziewa się, że mogą jej przeszkodzić w trenerskim rozwoju zawodowym.

Czynniki wewnętrzne:

Silne strony – cechy, zdolności, umiejętności, które posiada dana osoba. Przynoszą jednostce pożytek. Silne strony

to także takie cechy, które nie są akceptowane przez daną osobę, choć inni je podziwiają.

Słabe strony – zachowania, nawyki, przyzwyczajenia, które utrudniają skuteczne działanie i mają wpływ na

jednostkę. Ważne, aby nie pomijać tu także informacji zwrotnych otrzymywanych od innych.
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Mocne i słabe strony zarządzania czasem - SWOT

Analiza SWOT to technika wykorzystywana w celu porządkowania i analizowania informacji.

Nazwa stanowi akronim od angielskich słów, będących jednocześnie nazwami czterech

elementów składowych analizy:

‣ mocne strony, czyli cechy, przyzwyczajenia, umiejętności przynoszące korzyści,

‣ słabe strony, czyli cechy lub przyzwyczajenia utrudniające efektywną pracę,

‣ szanse, czynniki zewnętrzne, które warto wykorzystać, aby zwiększyć swoją efektywność,

‣ zagrożenia, czyli czynniki zewnętrzne, które utrudniają realizację zadań lub wpływają na

obniżenie jakości rezultatów pracy.
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Analiza SWOT polega na stworzeniu macierzy

Mocne strony Słabe strony

Punktualność

Świadomość celu

Umiejętność określania priorytetów

Dobra pamięć

Niekonsekwencja

Niecierpliwość

Brak regularności

Prokrastynacja

Szanse Zagrożenia

Brak dodatkowych obowiązków

Dobre warunki pracy, dostęp do przydatnych 

narzędzi

Dużo wolnego czasu

Brak zewnętrznej kontroli

Brak konkretnego terminu wykonania zadania, 

świadomość, że jest odległy

Brak pomocy innych osób
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Samo wypisanie w macierzy mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń nie przełoży się

jeszcze na zmianę przyczajeń. Kluczowe zastanowienie się nad dwiema kwestiami.

1. W jaki sposób mogę wzmocnić swoje mocne strony osłabiając przy tym słabe?

2. W jaki sposób mogę wyeliminować zagrożenia dzięki wykorzystaniu szans?

3. Jak dzięki mocnym stronom mogę wykorzystać szanse?

4. W jaki sposób słabe strony mogą wzmocnić zagrożenia?
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Punktualność i świadomość celu – wyznaczam cel i 

dzielę dążenie do niego na części, zadania realizuję 

etapami, realizację każdego wyznaczonego etapu  

rozpoczynam  o wcześniej ustalonej porze.

Niecierpliwość: jeżeli realizacja zadania będzie

podzielona na etapy, nie zdążę zniecierpliwić się realizacją

całości. Brak regularności: pracuję nad jednym

zadaniem, aż do osiągnięcia efektu końcowego.

Dużo wolnego czasu: planuję pracę tak, aby rozkład 

dnia uwzględniał także rozrywkę i odpoczynek.

Brak konkretnego terminu: postępuję zgodnie z planem, 

skończę realizację zadania w terminie, który sam sobie 

wyznaczę.

Dobra pamięć: z dużą łatwością zapamiętuję nowe

informacje.

Dużo wolnego czasu: jestem w stanie opanować

stosunkowo dużo materiału

Niecierpliwość: niekonsekwencja,

prokrastynacja: zazwyczaj kończę zadania na ostatnią

chwilę lub po terminie.

Brak konkretnego terminu: nagłe poinformowanie o

terminie, w którym muszę wykonać zadanie może zostać

wyznaczony nagle i nie zdążę zakończyć zadania.
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Po sporządzeniu analizy czynników, które wpływają na czas i jakość pracy, należy przebadać

wykorzystywany czas. Istnieją dwa sposoby, które pozwalają dokonać rzeczowej oceny eksploatacji

czasu:

budżet czasu - polega na zapisywaniu co 15 min przez kilka dni co w danym czasie jest robione, a

następnie analizie zanotowanych działań Jest to dość pracochłonna metoda i wymaga dużej

wytrwałości i samodyscypliny. Dzięki opracowaniu budżetu czasu można ”przejrzeć na własne oczy”

co się dzieje z czasem, jak jest wykorzystywany.

analiza „złodziei czasu” - polega na stworzeniu listy czynników zewnętrznych i wewnętrznych,

które obniżają efektywność i wydłużają czas wykonania powierzonych zadań. Warto pamiętać, że

często przyczyna marnowania czasu leży w samym człowieku, a nie poza nim. Dlatego podczas

sporządzania takiej listy wskazana jest również ocena swoich zachowań.
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Zarządzanie sobą w czasie

Wiele osób skupia się bardziej na czasie, a mniej na sobie, a co więcej nie zdając sobie z tego

sprawy, robią nieodpowiednie rzeczy w niewłaściwym czasie lub przeznaczają go na dane zadania

odpowiednio – za dużo lub za mało. Należy podkreślić, iż nie możemy zarządzać czasem, a jedynie

sobą w nim, możemy kontrolować swoje zadania osadzone w czasie.

Aby odpowiednio zarządzać sobą w czasie warto zacząć koncentrować się na sobie, ćwiczyć

samodyscyplinę i postępować zgodnie z dokładnie określonym, ale zawsze elastycznym

harmonogramem. Zarządzania sobą w czasie jest definiowane jako umiejętność wydajnego

wykorzystania czasu, szczególnie w przypadkach takich jak praca, obowiązki domowe, pobieranie

nauki. Zarządzanie sobą w czasie to przede wszystkim planowanie, organizowanie i świadome

budowanie dobrych nawyków związanych z produktywnością.
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Dlaczego warto świadomie zarządzać swoim czasem?

Bez odpowiedniej organizacji czasu trudno jest osiągnąć zamierzone cele. Planowanie:

➔pomaga zapanować nad organizacyjnym chaosem – dzięki niemu nie tylko wiemy co i kiedy mamy

zrobić, ale też lepiej definiujemy swoje cele i nie zaprzątamy sobie głowy mało ważnymi sprawami,

➔pozwala zorientować się, ile tak naprawdę czasu zajmuje nam wykonanie konkretnych czynności,

bezpośrednio związanych z wykonywaną przez nas pracą.

➔poprawia naszą efektywność i sprawia, że w pełni wykorzystujemy swój potencjał.

➔Dzięki temu możemy się lepiej zorganizować,poprawia naszą efektywność i sprawia, że w pełni

wykorzystujemy swój potencjał.

➔Dzięki niemu możemy szybciej się rozwijać i łatwiej osiągać zamierzone cele długoterminowe, jak

poprawa kondycji fizycznej, zmiana pracy, objęcie wyższego stanowiska, czy (bardziej materialne) kupno

nowego samochodu lub wyjazd na wymarzone wakacje.
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Złodzieje czasu – czym są i jak je wykrywać

Pożeracze Czasu - to wewnętrzne i zewnętrzne czynniki obniżające efektywność wykorzystania

czasu. To wszystkie te aktywności, które marnują nasz czas i nie prowadzą do osiągania naszych

celów.

Zabierają naszą energię i odciągają uwagę od rzeczy naprawdę ważnych. Czasem jesteśmy ich

świadomi, a innym razem działają niepostrzeżenie, niczym „cichy zabójca”.

Typowe Pożeracze Czasu, to nawyki lub sytuacje, z którymi nie potrafimy sobie poradzić i nie

robimy tego, co uważamy za istotne.

Uleganie im wywołuje w nas poczucie straty czasu, a w skrajnych przypadkach może prowadzić do

poczucia winy. Pożeracze Czasu stanowią dużą przeszkodę na drodze do podnoszenia własnej

produktywności i realizacji zadań.



Przyczyny ulegania złodziejom czasu mogą być różnorakie. Te, które zależą przede wszystkim od 

nas samych to:

Natychmiastowa gratyfikacja - czyli uleganie rzeczom przyjemnym i łatwo dostępnym „tu i

teraz”. Badania naukowe pokazują, że możliwość uzyskania natychmiastowej nagrody silnie

stymuluje ośrodek układu nerwowego. Jest on odpowiedzialny za przeżywanie emocji i

poczucie ulgi. To między innymi z tego powodu tak trudno powstrzymać się przed wejściem

na Facebooka, zjedzeniem tabliczki czekolady, czy zagraniem w ulubioną grę. Nie byłoby w

tych rzeczach nic złego, gdybyśmy „używali” ich z umiarem, świadomie i aby rzeczywiście

stanowiły nagrodę za dobrze wykonaną pracę.

Inną formą ulegania pokusom może być też brak dostatecznej umiejętności radzenia sobie z

negatywnymi emocjami.



Ego-wyczerpanie - z każdą kolejną godziną dnia, nasze zdolności poznawcze i zasoby silnej woli

maleją. Coraz trudniej nam utrzymać uwagę i skupić się na najważniejszych rzeczach. Kiedy

brakuje nam energii, możemy również stracić zapał do osiągania naszych celów.

Potrzeba stymulacji - jest również takie powiedzenie, że „przyroda nie znosi próżni”. Kiedy nie

wiemy, czym zająć się w danym momencie, nasz umysł na tendencję do szybkiego zapełniania

naszego czasu przyjemnymi i łatwo dostępnymi aktywnościami. Dochodzi tu do głosu jedna z

naszych wrodzonych potrzeb – potrzeba stymulacji (emocjonalnej i poznawczej).

Marnowanie czasu może mieć wiele źródeł. Nie chodzi jednak o to, aby na siłę ich szukać, tylko aby

skutecznie sobie z nimi radzić. Pierwszym krokiem do tego, jest uświadomienie ich sobie. Poznaj

zatem 15 popularnych Pożeraczy Czasu i sprawdź, które z nich kradną Twój czas.



Lista popularnych złodziei czasu

1. Telewizja - to jeden z największych zabójców produktywności i Pożeraczy Czasu. Nie dość, że zabiera Twój

czas, to często robi Ci jeszcze pranie mózgu. Prawdziwą zmorą są programy informacyjne, seriale i programy

paradokumentalne. Ich fabuła jest konstruowana w taki sposób, aby jak najdłużej zatrzymać Cię przy odbiorniku.

Grają na Twoich emocjach. A do tego ilość reklam powoduje, że z filmu, który trwa w sumie 25 minut, robi się

prawie godzina.

Według badań statystyczny Polak spędza przed TV ponad 4 godziny dziennie. Źródło: Wirtualnemedia.pl.

2. Portale społecznościowe - Facebook, Instagram, Youtube i inne portale społecznościowe, to współcześnie

najgorsi Pożeracze Czasu.

Znasz to uczucie, kiedy wchodzisz na chwilę na fejsa, wydaje Ci się, że minęło 5 minut, po czym okazuje się, że

właśnie strzeliła godzina? Twórcy Facebooka i innych portali społecznościowych bardzo „dbają” o to, abyś się nie

nudził i spędził w nim jak najwięcej czasu. Zdziwiłbyś się, do jakich sztuczek się uciekają, aby Cię tam jak

najdłużej zatrzymać.

Według amerykańskiej agencji marketingowej Mediakix, przeciętny człowiek poświęca na media społecznościowe

ponad 5 lat swojego życia. Źródło: SociaPress.pl.

https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/przecietny-polak-oglada-telewizje-przez-4-godz-i-36-min-dziennie
https://socialpress.pl/2017/03/ile-czasu-poswiecamy-w-ciagu-naszego-zycia-na-social-media


3. Gry komputerowe i na telefon - potrafią wciągnąć człowieka w swój świat na wiele godzin. Do tego stopnia,

że nie tylko nie zauważamy upływu czasu, ale w ogóle tracimy kontakt z rzeczywistością i tym, co dzieje się

wokół. Potrafią stać się prawdziwym uzależnieniem, z którego ciężko samodzielnie się uwolnić. Niemal połowa

Polaków w wieku 27-35 lat przyznaje, że przeznacza na tę rozrywkę średnio od 1 do 2 godzin dziennie.

Źródło: Komputerświat.pl.

Granie w gry może być szczególnie uciążliwe, kiedy grasz do późnych godzin nocnych, a wcześnie rano musisz

wstać do pracy. Oczywiście granie w gry może w niektórych przypadkach przynosić również korzyści, jednak

należy to robić z głową.

4. Telefon - pierwszą rzeczą w używaniu telefonów jest nawyk odbierania połączenia za każdym razem,

kiedy ktoś dzwoni. Robimy to bezwiednie i odrywamy się od naszych zadań. Oczywiście nie mówię tu o

nagłych i pilnych sprawach albo odbieraniu połączeń od klientów, ale o telefonach, które mogą poczekać.

Kiedy już odbieramy, często oddajemy się długim rozmowom o wszystkim i o niczym. Okazuje się

bowiem, że osoba, która do nas dzwoniła, chciała sobie tylko pogadać.

Innym problemem są powiadomienia z różnych aplikacji. Używamy ich coraz więcej i coraz częściej

wytrącają nas ze skupienia. Na przeglądanie naszego telefonu możemy tracić nawet do 3 godzin dziennie!

Źródło: Komórkomat.pl.

https://www.komputerswiat.pl/aktualnosci/inne/ile-czasu-polacy-poswiecaja-na-gry-wideo/8vlsjnd
https://komorkomat.pl/3-godziny-dziennie-poswiecamy-smartfonowi/


5. Szum informacyjny - zastanawiałeś się kiedyś, co daje Ci informacja, że jakiś polityk pokłócił się z

innym politykiem albo że jakiś Wiesiek z Klanu zdradził swoją partnerkę? Co zyskujesz dzięki informacji,

że w Californii dokonano napadu na bank albo że jakaś celebrytka pokazała cycki na plaży? Po co Ci

kolejny newsletter ze sklepu internetowego z ciuchami albo kupowanie Super Experessu? Często tylko

pozornie wydaje nam się, że są nam niezbędne. Jednak to prawdziwi Pożeracze Czasu, którzy

niepostrzeżenie odciągają naszą uwagę.

6. Bałagan - niektórzy nazywają go „twórczym chaosem”. Dla wielu osób jest to jednak najczęściej

wymówka, by nie utrzymywać porządku na odpowiednim poziomie. Redukują w ten sposób również

dysonans poznawczy między tym, jak działają i jak chcą być postrzegane.

Wbrew pozorom bałagan w głowie, na biurku, w mailach, dokumentach i w najbliższym otoczeniu potrafi

być ogromnym pożeraczem czasu. Już tylko na samo szukanie maili większość z nas traci do godziny

dziennie, a rekordziści potrafią przeznaczyć na to kilka godzin! Źródło: Infopraca.pl.

http://weblog.infopraca.pl/2011/11/ile-czasu-marnujesz-na-szukanie-maili/


7. Stanie w korkach i kolejkach - podobnie jest z dojazdami do pracy, staniem w korkach i w

kolejkach. Według badań firmy Deloitte i Targeo.pl możemy tracić nie tylko czas, ale również pieniądze.

Według tych firm badawczych, w największych miastach naszego kraju, straty czasu i pieniędzy mogą

sięgać odpowiednio niemal 9 godzin i prawie 4000zł miesięcznie!

Źródło: Money.pl.

Równie dużo czasu tracimy na stanie w kolejkach na zakupach, załatwiając sprawy urzędowe, w

bankach, przychodniach itp.

8. Pogawędki i plotkowanie - pogawędki z innymi ludźmi nie dotyczą jednak tylko rozmów

telefonicznych. Bardzo dużo czasu spędzamy też na nic niewnoszących dyskusjach z innymi ludźmi,

plotkowaniu i obgadywaniu innych. Często ich celem jest jedynie poprawienie własnego

samopoczucia i poczucia własnej wartości kosztem innych. Chodzi o rozmowy, które nie wnoszą

żadnej wartości ani w nasze ani w życie osób, z którymi rozmawiamy.

https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/ile-tracimy-stojac-w-korkach-kazdy-kierowca,149,0,2031253.html


9. Brak planowania i ustalania priorytetów – kolejną przyczyną ulegania złodziejom czasu jest,

zajmowanie się nimi wtedy, kiedy nie wiemy co mamy do zrobienia. Brak planowania, ustalania priorytetów i

organizacji własnego czasu w odpowiedni sposób, prowadzi do zajmowania się mało produktywnymi

czynnościami. Sam często na tym się łapię. Pierwszą pokusą, kiedy nie mam wyznaczonego kolejnego

zadania, po zakończeniu jednego, jest sięgnięcie po telefon, i uruchomienie aplikacji Facebooka.

10. Robienie podobnych rzeczy w różnych momentach - multitasking. Dowiedziono naukowo, że

zajmowanie się kilkoma rzeczami naraz, jest mało produktywne. Inną sprawą jest, kiedy zajmujemy się

jedną rzeczą na raz, jednak przeplatamy różne rodzaje spraw między sobą. Pewnie nie raz zdarzyło nam

się wyjść do miasta załatwić jedną sprawę, po czym godzinę po powrocie do domu przypomniało się nam,

że trzeba jeszcze wyjechać na zakupy. Albo np. załatwiać prywatne telefony między pisaniem maili, a

później okazało się, że nie zdążyliśmy odpowiedzieć na wszystkie wiadomości mailowe, kiedy mieliśmy

dostęp do komputera.



11. Perfekcjonizm - wbrew pozorom może również być bardzo szkodliwym Pożeraczem Czasu. Ciągłe

planowanie, nadmierne dopieszczanie, odkładanie decyzji, by zebrać dodatkowe informacje potrafi zabrać

mnóstwo czasu i energii. Wielu osobom wydaje się, że perfekcjonizm jest zaletą i nawet się tym chełpią.

Często jednak obniża naszą produktywność i prowadzi do wypalenia. I nie chodzi tu o promowanie

bylejakości. Chodzi o to, by nie dać się zwariować. Nie wszystko bowiem wymaga takiego czasu i

dokładności, jakie chcemy czemuś poświęcić. Perfekcjonizm przeszkadza ludziom w ukończeniu dzieł –

ale, co jeszcze gorsze, często powstrzymuje ich przed rozpoczęciem pracy. Elizabeth Gilbert

12. Lenistwo i odkładanie na później - odkładanie na później jest pochodną m.in. chorobliwego

perfekcjonizmu lub lęku. Często prowadzi do poczucia straty czasu, a nawet poczucia winy. Ciągle

powtarzamy sobie, że mamy jeszcze czas, a kiedy wybija „godzina zero”, wpadamy w panikę. Pod wpływem

stresu robimy coś pobieżnie albo ponosimy porażkę. Wyjątkiem jest tutaj świadome odkładanie na

później, kiedy postanawiamy czegoś nie robić, bo nie jest to dla nas priorytetem w danym momencie.

Z lenistwem jest podobnie. Ludzie często mylą lenistwo z odpoczynkiem. Obijanie się jednak nie ma nic

wspólnego z wypoczywaniem. Kiedy się obijasz, nie robisz nic konstruktywnego ani nie odpoczywasz na

100%.



13. Pomaganie innym - problem polega na tym, że wielu z nas próbuje pomagać innym nawet wtedy, kiedy

o to nie proszą. Często wchodzimy w rolę „ratownika”, by poczuć się lepiej albo komuś coś udowodnić.

Zamiast zajmować się swoimi sprawami, biegamy w kółko szukając tylko jakiejś „ofiary”, której moglibyśmy

pomóc. Tymczasem wiele osób takiej pomocy nie dość, że nie oczekuje, to często nawet nie potrzebuje.

Inną sprawą jest to, że ludzie czasem za dużo od nas oczekują i wykorzystują to, że jesteśmy mało

asertywni. Niezależnie od tego, z jaką sytuacją masz do czynienia, jedno i drugie, to popularne pożeracze

czasu.



14. Zmęczenie - ma ono związek z „ego-wyczerpaniem”.Ludziom często wydaje się, że jeśli będą

więcej pracować, to będą bardziej produktywni. Tymczasem przepracowanie, branie na siebie zbyt

wiele obowiązków i mała ilość snu, prowadzą do osłabiania siły woli i do wydłużania realizacji

zadań. Zaniedbując regenerację i nie przeznaczając na odpoczynek odpowiedniej ilości czasu,

wbrew pozorom marnujemy go, zamiast zyskiwać.

15. Alkohol – być może każdemu zdarzyło się kiedyś wypić za dużo i następnego dnia

zmagać się z kacem-gigantem. Nie musimy jednak się upijać, aby skutecznie obniżyć swoją

produktywność.

Może się tak zdarzyć w życiu, że „mamy potrzebę” napić się wieczorem drinka, odpowiadając

na maile, czy przygotowując prezentację. Niestety może się nie skończyć na jednym. Wtedy

szybko odchodzi ochota do kontynuowania czegokolwiek. Obniżała się też nasz zdolność do

kreatywnego myślenia. Inną sprawą jest to, że czasem nawet jedno piwko przed snem może

nabawić nas bólu głowy na cały kolejny dzień.



Jak się nie dać „okraść” złodziejom czasu

Znajdź swoją pasję i przestań zabijać czas!

Złodzieje Czasu myślą, że masz go dużo i wiedzą, że jesteś podatny na uleganie pokusom. Czają

się na każdym kroku i cieszą się, kiedy widzą, jak zabijasz czas. Czyhają na nas w social media, w

telefonie i w pilocie do TV za każdym razem, kiedy wracasz po pracy do domu. Próbują ukraść choć

trochę naszego cennego czasu. I często im się to udaje.

Dlaczego? Dlatego, że kiepsko o niego dbasz i przynosi Ci małe zyski. Złodzieje Czasu czują, że

nie masz wystarczająco dużo motywacji, by chronić swoje sekundy.

Co z tym zrobić? Znajdź swoją „żyłę złota”, odnajdź swoją pasję i cel inwestowania! Zacznij

lokować swój czas tam, gdzie przyniesie Ci największe profity. Pasja jest tym, co napędza do

działania i daje niewyczerpalne zasoby motywacji. Zmień źródło inwestowania swoich sekund i zmyl

Złodziei Czasu. Dywersyfikuj kapitał!



Naucz się zarządzać swoim bankiem czasu - Zrób plan. Wyznacz priorytety i skup się na tym, co

najważniejsze. Naucz się najlepszych technik zarządzania swoim bankiem czasu.

Namierz Złodziei Czasu - Poznaj swoje słabości, które kradną Twój czas. Złam schemat. Zaplanuj, co.

Ogranicz dostęp mediom

Ogłoś ciszę w eterze

Uporządkuj swoje terytorium

Zastosuj kary i nagrody



Czym jest prokrastynacja?



Prokrastynacja to zaburzenie współpracy między układem limbicznym odpowiadającym za emocje

i naszą najbardziej racjonalną cząstką, czyli korą przedczołową. Odkładanie zadań zaburza

intuicyjny proces przyczynowo - skutkowy.

Naturalny mechanizm mózgu, za niewykonanie zadania powinien spodziewać się kary. W

przypadku wykonania, mózg jest stymulowany myślą o nagrodzie, osiągnięciu celu.

W przypadku odkładania na później, występuje zaburzenie w postaci chwilowego uczucia

radości i ulgi z powodu odroczenia. Dodatkowo stymulujemy to uczucie przyjemną nagrodą, na

przykład oglądaniem śmiesznych kotków. Po tej bezpodstawnej nagrodzie, gdy na horyzoncie jest

już termin realizacji zadania, atakujemy umysł stanem okołodepresyjnym (lęki, bezsenność,

napięcie). Realizujemy ostatecznie nasze zadanie pod presją, bez satysfakcji i oczywiście pod

ciężarem kary. Dlatego po wykonaniu takich czynności z reguły nie następuje gratyfikacja i

nagradzanie.



Przyczyna – skutek (nagroda) – następstwo skutku (kara) – powód

Współpraca układu limbicznego z korą przedczołową otrzymała sprzeczne informacje. Nie rozumie

dlaczego następstwem nagrody jest kara. Dopiero kara zmusza do podjęcia działania, które w

naturalnym procesie powinno być na początku łańcucha, a znajduje się na jego końcu. Zamiast

pełnić rolę wyzwalacza, jest tylko wytłumaczeniem kary i złego samopoczucia.



8 sposobów na prokrastynację

Małe, konkretne cele na krótkiej liście zadań:

• Zadania, to mikro cele, które przybliżają do tego dużego. Nie twórz zadań typu „zrób stronę

internetową„. Twój umysł nie jest w stanie wyobrazić sobie tak złożonego mechanizmu. Rozbij

na najmniejsze możliwe elementy. „stwórz logo„, „rozpisz strukturę menu„, „opisz siebie w

odpowiedniej zakładce„, „wybierz kolor tła„.

• Nie wystarczy, by zadanie było elementarne, musi być konkretne. Najważniejszym

elementem skutecznych list to-do, jest eliminacja myślenia. Jak sądzisz, większe

prawdopodobieństwo wykonania zadania będzie, gdy ktoś poleci: „Zadzwoń i zarezerwuj

nocleg w górach„, czy „Zadzwoń do hotelu X i zapytaj o termin Y. Poproś o Z i zarezerwuj

apartament.”?

• Pewnie gdy czytasz własne listy zadań, docierając do końca nie pamiętasz już początku.

Gratuluję ambicji. Sam jednak zrzucasz sobie fortepian na głowę. Im więcej zadań, tym

większa chęć prokrastynacji.



Priorytet jest tylko jeden

• Mnogość priorytetów jest błędem, i nie powinno się go popełniać.

Nawet jeśli stosujesz gradację priorytetów to musi być ona bardzo wyraźna. W danym

momencie nie mogą przeplatać się dwa zadania o równym priorytecie. Np. „napisz arytkuł o

…” i „zrób prezentację o …”. Jeśli ważność jest równorzędna i wiesz, że zdążysz wykonać

tylko jedno z zadań, to które wybierzesz? To patowa sytuacja.

Zaczynaj od tego, co najważniejsze

• Podstawowe założenie dobrej organizacji dnia, mówi dwie rzeczy:

• wybierz maks. 3 najważniejsze zadania na dany dzień,

• zrealizuj je jako pierwsze tego dnia. Tak, by nie zdążyć czegokolwiek odłożyć później.



Odłóż perfekcję na później

• Perfekcjonizm jest największym przyjacielem prokrastynacji: „po co robić coś, co nie

będzie idealne?” Po to, aby iść do przodu. Zamiast koncentrować się na tym, jaki efekt ma

przynieść nasza praca, lepiej skupić się na jej rozpoczęciu. Perfekcjonizm jest dobry tylko

wtedy, gdy udoskonala to, co dobre.

Zamykaj otwarte pętle

• Każde niedokończone zadanie pozostawia „otwartą pętlę„. Każdy z nas miewa problem z

zasypianiem, gdy takie niedomknięte sprawy się nawarstwiają, prawda? Rozwiązanie jest

bardzo proste – eliminuj myślenie o zadaniach. Po wpisaniu na listę, zapominasz o

zadaniu.

• Jeśli problem jest duży, spróbuj metody Kanban. Dzięki niej nauczysz się domykać pętle,

ponieważ nie pozwala otwierać 3 zadań jednocześnie, na każdej z kilku faz zaawansowania.



Metoda Kanban to zwinna metodyka zarządzania przepływem pracy oraz wizualizacji procesów

biznesowych. Metoda ta służy optymalizowaniu pracy i procesów w celu maksymalizacji wydajności,

minimalizacji marnotrastwa dzięki wizualizacji pracy oraz ciągłemu doskonaleniu procesów w oparciu o

raporty i analizy.

Tablica Kanban jako główne narzędzie metody Kanban

Do wizualizacji procesu służy tablica Kanban, która w najprostszej formie składa się z 3 kolumn: "Do

zrobienia", "W trakcie realizacji" i "Zrobione". Zaawansowane tablice używane przez wiele zespołów

jednocześnie mogą się składać z kilkudziesięciu kolumn oraz wierszy. Na tablicy umiesza się zadania w

postaci kart, które najczęściej są przypisywane do poszczególnych członków zespołu. Wraz z

postępem pracy, zadania przepływają z lewej strony tablicy od kolumy "Do zrobienia" przez

poszczególne etapy procesu aż do zakończenia, czyli do kolumny "Zrobione".



Nie bądź dla siebie katem

• Stosowanie kar za pozostawione na liście zadania to żadne rozwiązanie. Metodę kija i marchewki należy

mądrze stosować. Jeśli masz wyrzuty sumienia i jesteś dla siebie katem – odpuść. Więcej osiągniesz

relaksując się, wysypiając i zaczynając nowy dzień od dobrego nastawienia.

Nagradzaj małe sukcesy

• Nagradzaj każdy mały sukces. Nagrody stymulują nas do pracy. Wiesz jaka jest najskuteczniejsza i

najtrwalsza metoda tresury zwierząt? tzw. „pozytywna”. Polegają na tworzeniu pozytywnego bodźca, gdy

zwierzak zrobi coś poprawnie. Nasz umysł działa identycznie.

Wyuczona bezradność

• W psychologii istnieje pojęcie wyuczonej bezradności, to sposób reagowania na stres. Cechuje się

przekonaniem o braku kontroli i wpływu na zdarzenia. Unikanie podjęcia się zadań racjonalizując swój wybór:

„mam jeszcze dużo czasu„, „zrobię tylko krótką przerwę„, ”przecież nic się nie stanie, jak zrobię to później„.

Im więcej usprawiedliwień, tym większe prawdopodobieństwo, że nie wykona zadania w ogóle. Czując się w



Wyuczona bezradność

• W psychologii istnieje pojęcie wyuczonej bezradności, to sposób reagowania na stres. Cechuje

się przekonaniem o braku kontroli i wpływu na zdarzenia. Unikanie podjęcia się zadań

racjonalizując swój wybór: „mam jeszcze dużo czasu„, „zrobię tylko krótką przerwę„, ”przecież nic

się nie stanie, jak zrobię to później„.

• Im więcej usprawiedliwień, tym większe prawdopodobieństwo, że nie wykona zadania w ogóle.

Czując się w pełni usprawiedliwionym.

• Gdy złapiesz się na szukaniu wymówek, przypomnij sobie ten punkt.



Metoda SMART – czyli jak formułować cele

SMART to sposób formułowania celów, który zwiększa szansę na ich realizację. To jednocześnie 

akronim opisujący pięć cech, jakie powinien spełniać dobrze sformułowany cel:

S – czyli Sprecyzowany

M – czyli Mierzalny

A – czyli Atrakcyjny

R – czyli Realistyczny

T – czyli Terminowy

Metoda SMARTER

E – czyli Ekscytujący

R – czyli Zapisany





Sprecyzowany

Nasz cel powinien być przede wszystkim sprecyzowany, konkretny. Musimy mieć pewność, co

chcemy zrobić, o co chodzi, nie ma tutaj miejsca na domysły, dwuznaczności. Nie może być tutaj

wielu pól do interpretacji. Konkret i precyzja są w przypadku wyznaczania celu niezwykle istotne. O

wiele więcej mówi nam bowiem “zacząć biegać”, niż “być aktywnym”.

Mierzalny

Dzięki temu, że nasz cel będzie mierzalny, łatwiej nam będzie przekonać się, jak daleko jesteśmy w

drodze do jego osiągnięcia. Jeśli przykładowo naszym celem jest schudnięcie, samo założenie, że

“schudnę” nie jest mierzalne. Natomiast w przypadku kiedy ustalimy: “schudnę 13 kilogramów”,

wiemy już dokładnie, jaki jest nasz cel i w momencie, kiedy waga będzie wskazywała 6,5 kilograma

mniej, będziemy wiedzieć, że jesteśmy w połowie drogi do sukcesu. Jeśli nasz cel będzie zbyt

ogólny i nie będziemy mogli zauważyć postępów, nie będziemy tak zmotywowani i zaangażowani w

nasze działania.



Osiągalny lub Atrakcyjny

W tym przypadku litera A tłumaczona jest dwojako - albo jako osiągalny, albo atrakcyjny. Osiągalny cel to

taki, który możemy wykonać bez nadmiernego wysiłku. Nie ma się co oszukiwać, jeśli wyznaczymy sobie

cel, jakim jest przebiegnięcie 15 kilometrów, a do tej pory nie biegaliśmy właściwie wcale i nie mamy czasu

na tak intensywne ćwiczenia, które by nas do tego przygotowały, po pierwsze fizycznie możemy nie dać

rady, a po drugie dużo bardziej prawdopodobne jest, że odpuścimy sobie. W tym przypadku konieczne jest

mierzenie sił na zamiary.

Z kolei cel atrakcyjny to taki, który stanowi dla nas wyzwanie, a jego osiągnięcie przyniesie nam realne

korzyści. Przykładowo, jeśli nauczymy się języka angielskiego, dostaniemy podwyżkę w pracy.

Realny

Nasz cel musi być realny. Jeśli wyznaczymy sobie coś, co z góry skazane jest na porażkę, a mimo to

będziemy próbowali to osiągnąć, nasze starania bez rezultatów sprawią, że nie będziemy mieli już sił i

chęci do dalszej pracy. Naszym celem nie może być przebiegnięcie 10 km w 10 minut, skoro fizycznie jest

to niemożliwe. Stawiajmy przed sobą takie cele, które jesteśmy w stanie zrealizować.



Określony w czasie / Terminowy

Warto również określić cel w czasie. Dzięki temu czujemy motywującą presję. Jeśli coś jest bezterminowe,

zabieramy się za to dość leniwie, nieczęsto się tym zajmujemy, nie mamy do tego motywacji. Jeśli jednak

założymy, że musimy przebiec 15 kilometrów do 25 października, kiedy to odbywa się interesujący nas

maraton, wiemy, ile czasu mamy i jak musimy rozłożyć przygotowania w czasie.

Metoda SMARTER

Ekscytujący

Jeżeli cel jest dla nas ekscytujący, to oczywiste, że chcemy się nim zajmować i do niego dążyć. Sprawia to,

że jesteśmy naprawdę zmotywowani, mamy mnóstwo energii i chęci do pracy.

Recorded - Zapisany

Przyjmuje się również, że zapisanie celu jest niezwykle istotne, wtedy staje się on bowiem dla nas niejako

namacalny. Poza tym nie zapominamy o nim. Warto kartkę z zapisanym celem trzymać w widocznym

miejscu.



Po co w ogóle wyznaczać cele?

Posiadanie celów jest bardzo pomocne z kilku powodów:

- Realizacja celów daje ogromną satysfakcję i sprawia, że jesteśmy bardziej szczęśliwi.

- Dzięki nim możemy osiągnąć więcej i szybciej. Mamy szansę odnieść sukces.

- Cele pozwalają dłużej wytrwać w działaniu. Ograniczają nawyk lenistwa i prokrastynacji.

- Cele skłaniają nas do tworzenia planów. Dzięki nim może być nam łatwiej znaleźć ścieżkę, którą

chcemy iść.

- Cele mogą pomóc nam w realizacji marzeń, które chyba każdy z nas ma



Planowanie długo i krótkoterminowe

Co to jest planowanie krótkoterminowe?

Planowanie krótkoterminowe ma na celu natychmiastowy okres, który jest krótszy niż jeden rok.

Cele krótkoterminowe prowadzą do krótkoterminowych oczekiwań, takich jak rozwój nowych

produktów, poprawa przepływu środków pieniężnych itp. Wizja planowania krótkoterminowego jest

ważna, aby zadowolić inwestorów, którzy chcą zobaczyć wyniki lub poprawić wyniki finansowe.

Dzięki temu firma może zapewnić dodatkowe finansowanie na cele długoterminowe.

Co to jest planowanie długoterminowe?

Planowanie długoterminowe koncentruje się na osiągnięciu celów, które są wyznaczone na

przewidywaną przyszłość. W większości przypadków firmy chcą trwale rozwiązywać problemy

i osiągnąć swoje ogólne cele



Jaka jest różnica między planowaniem krótkoterminowym a planowaniem

długoterminowym?

Planowanie krótkoterminowe ma charakter natychmiastowy lub krótkoterminowy, a jego wynik jest

oczekiwany za mniej niż rok. Z drugiej strony planowanie długoterminowe kieruje firmę w kierunku

strategicznym, w którym ocenia się stabilność firmy i długoterminowe cele w przewidywanej

przyszłości. Jest to więc kluczowa różnica między planowaniem krótkoterminowym a planowaniem

długoterminowym.

Kluczowa różnica między planowaniem krótkoterminowym a planowaniem długoterminowym

polega na tym, że planowanie krótkoterminowe koncentruje się na natychmiastowych

działaniach, podczas gdy planowanie długoterminowe koncentruje się na oczekiwanym

wyniku w przewidywanej przyszłości. Ponadto planowanie krótkoterminowe jest często

odskocznią, która przyczynia się do osiągnięcia celów długoterminowych.



Macierz Eisenhowera





Ćwiartka I

– ćwiartka walki z czasem / gaszenia „pożarów” – rzeczy ważne i pilne

• To rzeczy, których nie można zaniedbać, te „na wczoraj”, które powinny być zrealizowane

natychmiast, jak najszybciej.

• Wydarzenia wynikające z naszego zaniedbania, bo rzeczy, które były na początku „ważne i

niepilne” zostały odłożone w czasie.

• Są to często zdarzenia nagłe, kryzysowe; będące często poza naszym wpływem działań np.

awaria sprzętu.

• Najlepiej by ta ćwiartka była pusta… bo jeśli coś tam się znajduje, to niewykonanie ich skutkuje

tylko negatywnie.

• Ulgą dla tej ćwiartki są „złodzieje czasu”, którzy pomagają zredukować poziom stresu.



Ćwiartka II

– ćwiartka wysokiej jakości / działania skutecznego – rzeczy ważne, ale nie pilne

Właśnie tutaj lokujemy (długoterminowe) plany, cele; przewidujemy problemy i sposoby

zapobiegania im.

Sprawy możemy rozłożyć w czasie lub wykonywać regularnie (nauka języka, fitness)

Tu możesz rozwijać zdolności – wszelkie kursy, studia, każda forma samorozwoju.

I na zadaniach w tej ćwiartce powinnaś najbardziej skupić się. Ustalić czas wykonania

tematu; jeżeli go przeciągniesz to trafisz z nim do ćwiartki I.

Pamiętaj: wizja, dyscyplina, kontrola, efekty.



Ćwiartka III

– ćwiartka ułudy / co nam zarzucają inni – sprawy pilne, ale mało ważne.

Tutaj deleguj, ustalaj priorytety, a potem realizuj.

Koncentracja na tym miejscu powoduje oscylowanie wokół rzeczy nieważnych, a że pilnych –

tworzy to poczucie stresu.

Uczucie złudzenia, że trzeba zrobić coś ważnego; co wiąże się z naszą krótkowzrocznością, a

nawet negatywnym odbiorem. Jesteśmy czasem osobami pozbawionymi kontroli, organizacji, a

robimy jedynie szum wokół siebie.



Ćwiartka IV

– ćwiartka określana jako unikanie pracy / pożeracze czasu – rzeczy mało ważne i mało pilne

Sprawy te nie są ani istotne, ani kluczowe, ani nie wymagają pośpiechu.

Poświęcanie swojego czasu na działania pozorne, nie mające wiele wspólnego z faktycznymi

obowiązkami.

Zapomnij o tych rzeczach lub minimalizuj

Koncentracja na tym miejscu, to tak naprawdę nie robienie nic, co służy realizacji zadań i celów.

Konsekwencja: brak rezultatów, osiąganych celów, marnowanie czasu.



Jak każda metoda zarządzania czasem – tak i ta może posiadać wady i zalety.

Jakie?

Zalety

samodzielne rozplanowanie własnego czasu

sposób na szybkie, łatwe ustalenie listy zadań do wykonania

uczy samodzielnego dobierania priorytetów oraz segregowania zadań

Wady

trudność w odpowiednim sklasyfikowaniu czynności do określonych ćwiartek

wpisywanie zbyt wielu zadań w pierwsze dwie ćwiartki

określenie IV ćwiartki – nie umieszczajmy tu czasu na relaks i rozrywkę, one też są

ważne



Jaki obszar jest najważniejszy?

Działania z ćwiartki II. Te działania powinny zmierzać do tego, aby powiększać i realizować te

zadania. I pilnować aby nic nie przedostało się do ćwiartki I – ale z doświadczenia wiemy, że

jest to niemożliwe. Możemy jedynie monitorować działania z III i IV, tak by nasz czas był jak

najefektywniej wykorzystywany, ale nie zapominając, że niektóre sprawy – niby te trwoniące czas

też muszą mieć miejsce, aby panował w nas porządek myśli, odpoczynku i spokoju. Bardzo ważny

jest relaks, wypoczynek, wyciszenie. A tak naprawdę To sami powinniśmy wiedzieć co dla

nas jest ważne.



Zasada Pareto



Zasada Pareto mówi o tym, że 20% Twoich nakładów i wysiłku odpowiada za 80% osiąganych

efektów. Stąd również wymiennie nazywana jest też zasadą 80/20.

Jej istotą jest znalezienie tych 20% najważniejszych rzeczy, które decydują o sukcesie lub porażce.

Celem jej stosowania jest osiągnięcie jak największego efektu jak najmniejszym nakładem zasobów

(czasu, energii, pieniędzy itp.). Pomaga skupić się na tym, co ma prawdziwe znaczenie i tworzy

największą różnicę, a odrzucić to, co nieistotne. Mówiąc inaczej, chodzi o to, aby robić mniej, ale

tego, co naprawdę działa. Ja nazywam to „zasadą dźwigni”, ale o tym dalej.

Zasada Pareto w kontekście produktywności odpowiada na pytania:

Które 20% moich kluczowych działań dają największe, pożądane rezultaty (przybliżają do

realizacji celów)?

Które 20% danego zadania czy projektu jest zasadnicze i Tworzy największą

różnicę/wartość?



Zasada Pareto – przykłady

Życie – przykłady

20% ubrań i butów nosimy przez 80% czasu

Korzystamy z 20% funkcji i aplikacji na smartfonie przez 80% czasu

20% chwil z naszego życia tworzy 80% najważniejszych wspomnień

Spędzamy 80% czasu z 20% osób, które znamy

20% słownictwa w danym języku wystarczy, by zrozumieć 80% popularnych tekstów

W 20% największych miast mieszka 80% ludności Polski



Praca/Biznes – przykłady

80% sprzedaży jest generowane przez 20% sprzedawców

20% czasu zebrań/spotkań odpowiada za 80% działań

20% pracowników stanowi 80% wszystkich nieobecności

Około 20% błędów w produkcji powoduje 80% braków

80% zysków wnosi do firmy 20% klientów

20% kompetencji na Twoim stanowisku, wykorzystujesz przez 80% czasu.

Jak widzisz, zasada 80/20 może mieć wiele zastosowań



Odwrócona zasada Pareto



1. Określ kluczowe obszary w Twoim życiu

Wybierz kilka przykładów z życia te 20%, które uważasz za najbardziej istotne na ten moment. Po wybraniu z nich

20% najważniejszych powinno zostać Ci od 1 do 3 obszarów.

2. Wyznacz cele do najważniejszych obszarów

W ramach każdego z wybranych obszarów wyznacz cele, jakie chcesz zrealizować. Tutaj również wypisz na

początek wszystkie, które przychodzą Ci do głowy. Następnie w każdym z nich, wybierz kluczowe 20% celów.

Skup się na rezultatach, jakie chcesz uzyskać. Pamiętaj, aby były to jak najbardziej mierzalne cele. Wykorzystaj

metodę SMART.

Jeśli nie masz ich dużo, może się zdarzyć, że będziesz miał jeden cel do danego obszaru. I to będzie ok.

3. Określ kluczowe czynniki sukcesu do każdego celu

Kluczowe czynniki sukcesu, to rzeczy, które będą miały największy wpływ na realizację danego celu, w jak

najkrótszym czasie.

Mogą to być jakieś szczególne kompetencje, które potrzebujesz nabyć, jakiś projekt, który musisz zrealizować,

albo zasoby, które musisz zdobyć (np. pieniądze). Chodzi o takie najważniejsze rzeczy, które przybliżą Cię do

sukcesu. Zastanów się, co będzie miało największy wpływ i znaczenie? Ponownie wybierz 20% z listy, którą

sporządziłeś do każdego celu.



4. Wyznacz działania (kluczowe 20%) do każdego celu

Możesz to zrobić na podstawie analizy wstecznej. Zastanów się, które z nich dały Ci

najwięcej efektów w przyszłości? Następnie wypisz wszystkie, które przychodzą Ci do głowy,

abyś zrealizował swój cel.

Jeśli nie masz doświadczeń w danym obszarze, pokieruj się intuicją. Podglądaj innych lub

porozmawiaj z kimś, kto ma już to za sobą. Na moje oko powinieneś mieć od kilkunastu do

kilkudziesięciu zadań. Jeśli są wśród nich zadania bardziej złożone i czasochłonne, podziel je

na jeszcze mniejsze. Wybierz z nich po 20% kluczowych do każdego celu.

5. Wybierz priorytety i ustal plan działań

Na koniec zaplanuj w czasie najważniejsze zadania do realizacji i zacznij działać.



Zasada Pareto w praktyce

W celu określenia tych kluczowych aktywności, warto również zadać sobie następujące pytania:

Czego będę robić więcej?

Czego będę robić mniej?

Które rzeczy będę robić inaczej?

Co przestanę robić?

Co zacznę robić?

Warto także pamiętać także o tym, aby zrobić przestrzeń tym nowym działaniom. Dlatego trzeba

wyeliminować te czynności, które do tej pory przynosiły najmniej rezultatów. I wykorzystać

odwróconą Zasadę Pareto.



Po czwarte – klienci. Nie kieruję swojej oferty do wszystkich. Skupiłem się na tych grupach

społecznych, które potencjalnie mogą być najbardziej zainteresowane moimi usługami czy

produktami. Określiłem tzw. persony marki.

Po piąte, ustaliłem 20% kluczowych kanałów komunikacji. Posiadam np. konta na kilku portalach

społecznościowych, ale swoją aktywność lokuję przede wszystkim w dwa kluczowe:

LinkedIn i Facebook.

Po szóste, osobiście jako trener nie szkolę ze wszystkiego. Wybrałem wąski zakres szkoleń i swoją

ofertę mocno zawęziłem do kilku tematów, w których chcę być naprawdę dobry.

https://www.linkedin.com/in/mariusztomaszewski/
https://www.facebook.com/MariuszTomaszewskiPL/


Higiena pracy umysłowej

Po to, by pracowało się dobrze, muszą być spełnione trzy warunki:

1. Dobra kondycja do pracy

Na ogół najlepiej pracuje się po wypoczynku nocnym. Stąd wniosek: do pracy trzeba być

wypoczętym. Zanim zaczniesz pracować, dostarcz szarym komórkom dawkę energii: zjedz

lekki posiłek na godzinę przez podjęciem pracy. Bezpośrednio po obfitym posiłku nie będzie

ci się dobrze myślało, gdyż krew w procesie trawienia odpływa z mózgu. Najlepszym paliwem

dla mózgu na poranny rozruch są węglowodany złożone: pełnoziarniste pieczywo, musli,

owoce, oczywiście także odrobina białka (chuda wędlina, jajko, ser). Pamiętaj, aby podczas

pracy mieć pod ręką butelkę wody mineralnej – musisz nawadniać organizm, inaczej mózg

nie będzie pracował jak należy.



2. Odpowiednie warunki do pracy

Pomieszczenie, w którym pracujesz, powinno być wywietrzone. Warto co jakiś czas otwierać okno, gdyż w

zamkniętym pokoju spada poziom tlenu, który zużywają obecne w nim osoby. Temperatura nie powinna

przekraczać 20-21 stopni C.

Miejsce pracy, czyli biurko, będzie sprzyjało skupieniu, jeśli przygotujesz sobie wszystkie potrzebne

materiały: książki, notatki itp. Wszystko, co niepotrzebne, usuń z biurka – bałagan dekoncentruje i sprawia,

że tracimy czas na szukanie potrzebnych rzeczy. Oczywistą sprawą jest odpowiednie ustawienie

komputera: ekran na wprost oczu, w odległości 40-75 cm. Ekran komputera nie powinien być jedynym

źródłem światła – to bardzo męczy oczy – trzeba więc zapewnić oświetlenie, najlepiej dzienne, z lewej

strony, lub sztuczne górne czy lampkę na biurko. Ważne jest także ergonomiczne krzesło, podpierające

kręgosłup zgodnie z jego naturalną krzywizną. Wysokość siedziska i blatu ustaw tak, by stopy były oparte

płasko o podłoże, a ramiona zgięte w łokciach pod kątem prostym. Jeśli to możliwe, należy zapewnić ciszę

i spokój. Niektórzy do osiągnęcia stanu skupienia potrzebują podkładu muzycznego – aby jednak nie

przeszkadzać innym, warto słuchać muzyki przez słuchawki.



3. Zdrowy rytm pracy

Wielogodzinna nieustanna koncentracja na trudnych zadaniach jest niemożliwa. Dlatego warto co

godzinę, dwie zrobić przerwę na gimnastykę, spacer, rozmowę, a nawet krótką drzemkę (5 minut

wystarczy, aby zregenerować umysł). Dobrze jest po kilku godzinach pracy zrobić dłuższą przerwę

na posiłek. Jeśli to możliwe, warto w środku dnia zająć się lekką pracą fizyczną (np. w ogródku),

zrobić przebieżkę, zakupy, ugotować obiad. Dobrze jest słuchać przy tym muzyki. To pozwoli

organizmowi zregenerować się na tyle, by mózg mógł pracować wydajnie aż do wieczora.

Jeśli dłuższa przerwa w pracy nie jest możliwa, organizujmy ją tak, by zadania trudniejsze

wykonywać na przemian z łatwiejszymi. Rano dobrze jest „na rozgrzewkę” zrobić coś prostego (np.

sprawdzić pocztę elektroniczną i odpowiedzieć na najpilniejsze, ale nie wymagające większego

zaangażowania maile), potem skupić się na trudniejszym zadaniu, a gdy je wykonamy, przejść

ponownie do mniej angażujących umysł prac.



Co się dzieje, gdy higiena pracy umysłowej nie jest zachowana?

W ciągu dnia spada koncentracja, a jeśli nie robisz przerw na odpoczynek, siedzisz w dusznym

pomieszczeniu, w hałasie, głodny i w niewygodnej pozycji – zjawisko to pogłębia się w postępie

geometrycznym. Już wczesnym popołudniem mózg zaczyna się „zawieszać” – nie pamiętasz, co

chciałeś przed chwilą zrobić, nie możesz się skupić, zapętlasz się i sam sobie co chwila podstawiasz

nogę. Praca idzie coraz wolniej, mózg wykonuje coraz mniej operacji, a mimo to coraz bardziej się

męczy. Twoja osobista pamięć operacyjna jest przeładowana. Jeśli tak pracujesz dzień w

dzień, wieczorem trudno ci się wyciszyć – gorzej śpisz, nie wypoczywasz w nocy, więc spirala

zmęczenia nakręca się. Jesteś coraz mniej wydajny, kreatywność spada do zera.

A po kilku miesiącach może cię dopaść syndrom wypalenia.



12 praw skutecznego panowania nad czsem

1.Warto wcześniej wytyczyć sobie swoje cele życiowe: prywatnych oraz zawodowych.

Wyznaczyć je zarówno w perspektywie długoterminowej, jak i krótkoterminowej (w perspektywie 5

lat, roku, miesiąca, tygodnia, dnia). Istotne jest również wyznaczenie swoich życiowych wartości,

ponieważ podejmowanie decyzji zgodnie z najważniejszymi wartościami życiowymi jest kluczem dla

satysfakcjonującego życia.

2. Dobre zarządzanie sobą w czasie nie oznacza, że wszystkie zadania będą zrobione. Oznacza

ono tyle, że wiem, w jaki sposób priorytetyzować swoje obowiązki. W pierwszej kolejności trzeba

wykonać zadania, które są zgodne z moimi wartościami życiowymi oraz należą do wysokiej stawki

godzinowej. Zarządzanie sobą w czasie to sztuka rezygnacji.

3. Zadania warto podzielić na tak małe kroki, aby możliwe było przerwanie go w każdym

momencie. Ważne jest także, aby równie łatwo można było wrócić do tego zadania.



4. Zaplanuj tylko 60 % czasu, aby mieć czas na tzw. „wrzutki”

5. Wyznacz sobie miedzy 3, a 5 priorytetów na dany dzień, w zależności od „obszerności”

zadania. W ciągu dnia ustal sobie „złotą godzinę” kiedy nie ma cię dla nikogo, wyłącz telefon i

maila (jeśli to możliwe), aby skupić się na najważniejszym zadaniu.

6. Automatyzuj co się da. W pracy, na przykład, twórz sobie szablony maili, aby nie pisać tej

samej wiadomości kilka razy. W domu kup np. robota do odkurzania, aby zaoszczędzić

dodatkowe godziny na obowiązkach domowych. Zycie prywatne przekłada się na życie

zawodowe, To ile czasu zaoszczędzisz w domu, na zajęciach, które nie koniecznie cię

fascynują wpływa na to ile czasu ekstra wygospodarujesz na samorozwój oraz szkolenia. Czas

spędzany w pracy wpływa na czas prywatny, bo ważne jest, aby nie zostawać po godzinach i

aby po przyjściu do domu mieć jeszcze siłę na cokolwiek innego. Są to dwa przenikające się

światy, nie da się ich rozdzielić.



7. Co się da to rób hurtem (niejako wiąże się to z automatyzacją). Po co codziennie chodzić do

kolegi / koleżanki / szefa z jednym pytaniem odnośnie danego projektu? Nie lepiej jest dać sobie

kilka dni na spisanie wszystkich pytań i pójść raz i dowiedzieć się wszystkiego? Oszczędzamy czas

swój oraz drugiej osoby (nie dotyczy sytuacji pilnych). W domu gotuj takie ilości danej potrawy, aby

można było część zamrozić na przyszłość i przechować w zamrażalniku jako zapasy. Zakupy też

rób hurtem – raz na tydzień, na dodatek online (nie stoję w kolejkach, nie tracę czasu na szukanie

produktów).

8. Deleguj zadania i nie bój się prosić o pomoc. Co dwie głowy to nie jedna. Obowiązki domowe ma

każdy członek rodziny: ja, mąż i nawet np.. Dwuletnie dziecko (owszem, z naszym wsparciem, ale

ma).

9. Korzystaj z kalendarza oraz check list. Wszystko zapisuj, aby uniknąć natłoku myśli w głowie.

Twój umysł musi być spokojny, abyś mogła wydajnie myśleć i podejmować jak najlepsze decyzje.

Swój plan dnia rób zazwyczaj dzień wcześniej, tak abyś od razu po przyjściu do pracy wiedziała od

czego zacząć. Prowadź zeszyt na „swoje szalone pomysły”, bo nie jesteś w stanie zrealizować

wszystkich inicjatyw przychodzących ci do głowy.



10. Jeśli załatwienie czegoś zajmuje mniej niż dwie minuty, to rób to od razu. Nie pozwalaj,

by gromadziły ci się „błahe rzeczy” do zrobienia, bo one przeszkadzają w skupieniu.

11. Stawiaj na minimalizm, szukaj sposobów na upraszczanie procesów, którymi się

zajmujesz. Wyznaj zasadę, że „zrobione jest lepsze od doskonałego.”(co nie oznacza, że

pozwalisz sobie na bylejakość)

12. Staraj się łączyć działania, które jesteś w stanie wykonać w tym samym momencie.

Obowiązuje tutaj jednak jedna zasada – jedno z tych działań nie może wymagać dużej ilości

twojej uwagi (możesz np. czekać na linii próbując połączyć się z urzędem i odpowiadać na

maile).

Czas jest cenny. To jedyny zasób, którego nie można dokupić. Każdy multimilioner, czy

człowiek ubogi każdego dnia ma tylko 24 godziny. Jak je wykorzysta zależy od człowieka?

Każda sekunda, minuta, godzina, która przepływa już nigdy nie wróci i nie da się jej odzyskać.



67

Czas jest tym, czego potrzebujemy 

najbardziej, ale wykorzystujemy 

najgorzej.

William Penn



Dziękuję za uwagę


