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Produktywny dzieñ zaczyna siÚ
poprzedniego dnia wieczorem

Sposobem na zaczÚcie jest skoñczenie mówienia i podjÚcie dziaïania.
— Walt Disney

Planowanie „od jutra”, „od poniedziaïku” rzadko dziaïa. JeĂli
chcesz dziaïaÊ produktywnie od samego rana, powinieneĂ zadbaÊ
o to, jak wyglÈda Twój wieczór.
Wiele osób koñczy dzieñ, nadrabiajÈc zalegïoĂci, próbujÈc dokoñczyÊ to, czego nie udaïo im siÚ zrobiÊ w ciÈgu dnia. Czasami
nadrabianie dotyczy koñczenia pracy przy komputerze, odpisywania na maile, sprawdzania jakichĂ informacji bÈdě wykonywania
zalegïych prac domowych: sprzÈtania, prasowania, gotowania.
Niestety czÚsto nadrabiasz, bo w czasie pracy nie zajmowaïeĂ siÚ
tym co waĝne albo wziÈïeĂ na siebie zbyt duĝo. Wiele osób równieĝ wieczory przeznacza na obecnoĂÊ w sieci, loguje siÚ w portalach spoïecznoĂciowych lub spÚdza duĝo czasu przed telewizorem
bÈdě ekranem komputera na oglÈdaniu programów rozrywkowych. SpÚdzajÈc tak swój wieczór, zasypiasz zmÚczony, poddany
duĝej iloĂci boděców, z kïÚbiÈcymi siÚ informacjami i myĂlami
w gïowie. Poza tym czÚsto te media sÈ tak wciÈgajÈce, ĝe znacznie wydïuĝasz czas korzystania z nich i nie zasypiasz o wyznaczonej godzinie. ¥pisz zbyt maïo godzin i wstajesz niewyspany.
A w takim stanie trudno dziaïaÊ produktywnie.
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Zastanów siÚ, jak inaczej mógïbyĂ spÚdzaÊ swój wieczór. Wiem,
ĝe to moĝe byÊ trudne. Przyzwyczajenie, które masz, i ĂwiadomoĂÊ, ĝe wieczór to byÊ moĝe jedyna chwila w ciÈgu dnia, aby
nadrobiÊ to, czego siÚ nie zdÈĝyïo zrobiÊ, jest ogromna. PamiÚtaj
jednak, ĝe dzisiaj nieco podgonisz, ale za to jutro znów nie zrobisz
wszystkiego, bo bÚdzie Ci brakowaÊ skupienia. SpÚdzanie wieczorów na przeglÈdaniu mediów spoïecznoĂciowych albo czytaniu nagïówków w portalach internetowych to takĝe nie najlepszy pomysï,
bo wïaĂciwie nie sïuĝy ĝadnemu celowi, jedynie zaĂmieca TwojÈ
gïowÚ informacjami, których tak naprawdÚ wcale nie potrzebujesz.
Czas na Twoje dziaïanie
1. Zastanów siÚ, jak spÚdzasz swoje wieczory? Co najczÚĂciej
robisz? Co Ci to daje?
2. O której godzinie powinieneĂ chodziÊ spaÊ, aby wstawaÊ o tej
porze, którÈ sobie wyznaczyïeĂ? Czy bÚdzie to odpowiednia
liczba godzin snu, aby wïaĂciwie wypoczÈÊ i siÚ zregenerowaÊ?
3. Na minimum jednÈ godzinÚ przed zaĂniÚciem wyïÈcz wszystkie elektroniczne media. JeĂli to dla Ciebie problem, zostaw
telefon lub tablet w innym pokoju — bÚdzie CiÚ mniej ciÈgnÚïo, aby do niego zajrzeÊ. WyïÈczaj teĝ komputer, aby
ograniczyÊ moĝliwoĂÊ zaglÈdania do ulubionych portali albo
odbierania poczty.
4. Zostaw na szafce nocnej ksiÈĝkÚ lub gazetÚ, którÈ moĝesz czytaÊ przed snem. JeĂli bÚdziesz chciaï zajrzeÊ do mediów, przypomni Ci siÚ, ĝe miaïeĂ czytaÊ. Ponadto wieczorna lektura bardzo
dobrze wycisza i pozwala szybko i spokojnie zasnÈÊ (wyjÈtkiem sÈ wciÈgajÈce ksiÈĝki, od których trudno siÚ oderwaÊ).
5. Znajdě czas na zapisanie swoich sukcesów i ewentualne zaplanowanie kolejnego dnia (jeĂli jeszcze tego nie zrobiïeĂ).
Moĝesz teĝ mieÊ na szafce kartkÚ, na której zapiszesz zadania
i nowe sprawy lub to, co Ci siÚ nagle przypomniaïo jako konieczne do zrealizowania. Takie zapisywanie powoduje, ĝe
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oczyszczasz gïowÚ, a dodatkowo masz pewnoĂÊ, ĝe rano nie
zapomnisz o czymĂ waĝnym. NastÚpnego dnia moĝesz przejrzeÊ listÚ spraw i zdecydowaÊ, czy któraĂ z nich nie powinna
zostaÊ uwzglÚdniona w planie dnia. Przed zaĂniÚciem moĝesz
teĝ przejrzeÊ wczeĂniej zapisane rzeczy i zastanowiÊ siÚ czy
czegoĂ nie wykreĂliÊ (np. dlatego, ĝe zostaïo juĝ zrealizowane,
albo dzisiaj nie wydaje siÚ juĝ tak istotne.
6. JeĂli trudno Ci siÚ zasypia w ciszy, moĝesz posïuchaÊ czegoĂ
interesujÈcego. MoĝliwoĂci jest bardzo duĝo: audiobook, ulubiony podcast (internetowa audycja radiowa na dany temat,
moĝe byÊ informacyjna, szerzÈca wiedzÚ lub w formie wywiadu), ulubiona muzyka. JeĂli uczysz siÚ jakiegoĂ jÚzyka obcego, posïuchaj podcastów w wybranym jÚzyku, a dodatkowo
poszerzysz zakres sïownictwa.
7. Wywietrz sypialniÚ przed zaĂniÚciem. Wiem, ĝe to rada, którÈ
kaĝdy zna, ale naprawdÚ jest waĝne, aby przed snem wpuĂciÊ
do pomieszczenia porcjÚ Ăwieĝego (chociaĝ przy problemie
z zanieczyszczeniem moĝe byÊ to trudne) i orzeěwiajÈcego
powietrza. Moĝesz teĝ zostawiÊ uchylone okno na caïÈ noc.
8. Przeznacz ten czas na budowanie relacji z partnerem. CzÚsto
w ciÈgu dnia trudno znaleěÊ spokojnÈ chwilÚ na rozmowÚ,
okazanie sobie czuïoĂci i zainteresowania. A wieczór jest do
tego idealny.

113

Kup książkę

Poleć książkę

Nawyk produktywnoĂci

26

Doceniaj swoje sukcesy

JeĂli rzeczy maïe nie bÚdÈ CiÚ cieszyïy, to i duĝe nigdy nie ucieszÈ.
— Anna Przybylska

Zadbaj o to, aby zakoñczyÊ dzieñ z poczuciem satysfakcji. Koniec
dnia to idealny czas na podsumowanie dokonañ. Nie chodzi jednak
o krytyczne podejĂcie i ocenianie tego, czego nie udaïo siÚ zrobiÊ
albo jakie popeïniïo siÚ bïÚdy. Jestem pewna, ĝe jeĂli zaczniesz siÚ
lepiej organizowaÊ, Twoje ĝycie stanie siÚ spokojniejsze i bÚdziesz
mieÊ coraz wiÚcej powodów do zadowolenia. Moĝesz sprawiÊ,
aby kaĝdy Twój dzieñ byï satysfakcjonujÈcy. OczywiĂcie nie kaĝdy
bÚdzie idealny. BÚdziesz siÚ potykaÊ, bÚdziesz popeïniaÊ bïÚdy,
bÚdziesz mieÊ dni, w których nic nie pójdzie zgodnie z planem.
To moĝe siÚ wydarzyÊ. Ale w dïugiej perspektywie znajdziesz duĝo
powodów do dumy i zadowolenia.
Naucz siÚ doceniaÊ swoje sukcesy, a szczególnie te codzienne
maïe kroki, które w sumie skïadajÈ siÚ na ogromny sukces na samym koñcu i to dziÚki tym maïym krokom wykonywanym kaĝdego dnia (czasami przez wiele dni z rzÚdu) moĝesz siÚ cieszyÊ
z duĝych osiÈgniÚÊ. To bardzo prosta metoda pozwalajÈca doceniÊ
siebie i swoje dziaïania. ByÊ moĝe kiedyĂ juĝ o tej metodzie sïyszaïeĂ — pytanie tylko, czy zadaïeĂ sobie trud, aby jÈ wypróbowaÊ
i daÊ jej szansÚ. JeĂli nie, to moĝe teraz jest odpowiedni czas.

114

Kup książkę

Poleć książkę

Doceniaj swoje sukcesy

Kaĝdego dnia przed zaĂniÚciem pomyĂl, co tego dnia zrobiïeĂ dobrze, z czego jesteĂ szczególnie zadowolony. Nie mów tylko, ĝe
nie ma niczego, z czego moĝna siÚ cieszyÊ ani co moĝna uznaÊ za
sukces. Wystarczy siÚ zastanowiÊ i doceniÊ kaĝde swoje staranie.
JeĂli sïowo sukces budzi w Tobie opór, okreĂl to jako powody do
zadowolenia lub rzeczy, z których jestem dumny. Czy to muszÈ
byÊ spektakularne dokonania? Nie. Trudno kaĝdego dnia odnosiÊ
spektakularne sukcesy. MyĂl o zupeïnie zwyczajnych sprawach,
z których danego dnia jesteĂ zadowolony. Za sukces moĝesz uznaÊ
kolejny dzieñ, w którym pierwszÈ godzinÚ pracy przeznaczasz
na wykonanie waĝnego zadania, albo to, ĝe nie skusiïeĂ siÚ na batonika w pracy, chociaĝ ktoĂ CiÚ czÚstowaï. Czasami to moĝe byÊ
spÚdzenie kilku wspaniaïych chwil z kimĂ waĝnym lub pomoc
komuĂ w rozwiÈzaniu problemu. To nie sÈ wielkie sprawy, ale coĂ,
z czego moĝesz byÊ zadowolony i co podnosi TwojÈ jakoĂÊ ĝycia.
Czas na Twoje dziaïanie
1. Wyrób sobie nawyk koñczenia dnia z myĂlÈ o sukcesach, o tym,
czego dokonaïeĂ i z czego jesteĂ zadowolony.
2. Zaïóĝ zeszyt (u mnie najlepiej sprawdza siÚ maïy format notesu), w którym kaĝdego dnia bÚdziesz zapisywaÊ do trzech
swoich sukcesów. Po jakimĂ czasie bÚdziesz mieÊ pokaěnÈ
listÚ, do której z przyjemnoĂciÈ bÚdziesz wracaÊ i czerpaÊ
satysfakcjÚ w gorszych chwilach.
3. Do kolekcjonowania wiÚkszych sukcesów moĝesz zaïoĝyÊ
sïoik, w którym bÚdziesz przechowywaÊ karteczki z zapisanymi sukcesami. Sïoik moĝe byÊ zupeïnie zwyczajny, chociaĝ
ja wybraïam ïadny, dekoracyjny (w koñcu przechowujÚ w nim
moje sukcesy). Za kaĝdym razem kiedy osiÈgniesz jakiĂ sukces
— dostaniesz awans, podwyĝkÚ, urodzisz dziecko, uzyskasz
certyfikat, wygïosisz przemówienie, zrobisz coĂ, czego siÚ baïeĂ,
pobijesz rekord… i cokolwiek innego, czego osiÈgniÚcie traktujesz jako sukces — napisz na karteczce ten sukces i datÚ jego
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osiÈgniÚcia. NastÚpnie wrzuÊ do sïoika i przechowuj naczynie
w widocznym miejscu.
4. Kiedy przyjdÈ gorsze chwile lub coĂ Ci nie wyjdzie, popatrz
na sïoik i przypomnij sobie, ile masz sukcesów na swoim
koncie. Moĝesz teĝ odkrÚciÊ naczynie i przeczytaÊ, co zapisaïeĂ na kartkach. Jestem przekonana, ĝe to znacznie szybciej
pozwoli Ci siÚ uporaÊ z gorszymi myĂlami.
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