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Krótki quasi-sprawdzian
z zarządzania sobą w czasie

Musisz wziąć za siebie odpowiedzialność.

Nie możesz zmienić okoliczności, pór roku czy wiatru, ale możesz
zmienić samego siebie.

— Jim Rohn

Jeżeli znalazłeś czas, żeby zajrzeć do tej książki, to prawdopodobnie
oznacza to, że zależy Ci, żeby znaleźć czas na różne działania, które
do tej pory odkładałeś na później.

Obiecujemy, że znajdziesz tu mnóstwo metod lepszego zarzą-
dzania sobą w czasie. Jednak tylko od Ciebie zależy, czy z nich
skorzystasz.

Można mieć wspaniałe plany, cele, marzenia. I Ty z pewnością je
masz! Prawda? Ale co dalej?

Teraz potrzebny jest Twój krok. Samo nic się nie zrobi. Za Ciebie
też raczej nikt tego nie zrobi. Weź na siebie odpowiedzialność.

DZIAŁAJ!
I…
Po prostu zacznij!
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Nasz znajomy opowiadał kiedyś, jak w czasach studenckich, gdy
mieszkał w akademiku, napisał sobie na ścianie koło łóżka: „Od ju-
tra nie piję”. I codziennie, po otwarciu oczu powtarzał: „Okej, od
jutra…” 

Ty zacznij dziś, w tej chwili. Przestań odkładać zmiany! Do dzieła!

 Pamiętaj!

Nawet najdłuższa droga zaczyna się od pierwszego kroku.

— Laozi

Więc… do przodu! Małymi kroczkami. Zacznij, a dojdziesz
tam, gdzie zechcesz.

Zanim jednak zaczniesz czytać dalej, przerzuć kartkę i zabaw się,
rozwiązując zamieszczony tam test. Nie musisz podchodzić do niego
zbyt serio, ponieważ to bardziej zabawa niż autentyczna diagnoza
Twoich umiejętności zarządzania sobą w czasie. Ale — jak to w życiu
bywa — podobnie jak każdy żart zawiera odrobinę prawdy, tak za-
mieszczony tu test pozwoli Ci co nieco zrozumieć w kwestii tego, czy
potrafisz efektywnie działać w danym Ci czasie, czy nie. Zatem za-
praszamy Cię serdecznie do zabawy. Sprawdź się!

 Zarządzanie czasem — test

 1. Kiedy masz do wykonania kilka rzeczy naraz:

a) Skaczesz nerwowo od jednej sprawy do drugiej,
próbując zdążyć na czas.

b) Zapisujesz plan zajęć na kartce.
c) Część spraw odkładasz na następny dzień.

 2. Bez którego z przedmiotów nie wyobrażasz sobie życia?

a) Zegarek.
b) Kalendarz.
c) Telewizor.
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 3. Jutro masz ważne spotkanie w pracy, na które nie do końca
jesteś przygotowany. Tymczasem koledzy zapraszają Cię
na imprezę. Co robisz?

a) Idziesz i bawisz się do późnych godzin nocnych.
b) Zostajesz w domu, aby się doskonale przygotować

do spotkania.
c) W połowie imprezy wracasz do domu, żeby cośkolwiek

przygotować.
 4. Kiedy widzisz osobę obłożoną książkami, myślisz:

a) Marnuje tylko czas.
b) Uparcie dąży do celu.
c) Pewnie ma jutro egzamin.

 5. Kiedy rano dowiadujesz się, że „praca dziś nieczynna”:

a) Postanawiasz się wyspać.
b) Czytasz zaległą lekturę.
c) Najchętniej idziesz ze znajomymi do pubu.

 6. Kiedy masz wolny czas, najchętniej:

a) Idziesz na kort, rower, siłownię lub basen.
b) Oglądasz telewizję.
c) Wybierasz się na spotkanie ze znajomymi.

 7. W weekendy zwykle:

a) Postanawiasz nadrobić zaległości i śpisz do południa.
b) Znajdujesz czas na spotkanie ze znajomymi.
c) Jedziesz ze znajomymi na zakupy.

 8. Kiedy długi urlop zbliża się ku końcowi:

a) Przygotowujesz się do powrotu do pracy i „normalnego”
życia.

b) Próbujesz załatwić kilka spraw, które i tak Cię „dopadną”
po zakończeniu urlopu.

c) Jedziesz na kilka dni w góry.
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Punktacja:

Pytanie 1.
A — 1
B — 3
C — 2

Pytanie 2.
A — 2
B — 3
C — 1

Pytanie 3.
A — 1
B — 3
C — 2

Pytanie 4.
A — 1
B — 3
C — 2

Pytanie 5.
A — 2
B — 3
C — 1

Pytanie 6.
A — 3
B — 1
C — 2

Pytanie 7.
A — 1
B — 3
C — 2
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Pytanie 8.
A — 3
B — 2
C — 1

Zarządzanie czasem — interpretacja wyników testu

 Jeżeli uzyskałeś 8 – 14 pkt:
Czas, jak mówi powiedzenie, przelatuje Ci przez palce. Masz

trudności z jego właściwym wykorzystaniem. Postaraj się skupić na
sprawach najbardziej istotnych, które musisz wykonać w danym dniu,
a rzeczy mniej istotne odkładaj na sam koniec. Więcej energii wkładaj
w to, co przynosi Ci korzyści. Zacznij notować w kalendarzu sprawy,
które masz załatwić następnego dnia, wtedy o wiele łatwiej będzie
Ci ustalić kolejność wykonywania obowiązków. Jeśli nie nauczysz się
realizować powierzonych Ci zadań w terminie, możesz mieć poważne
problemy ze znalezieniem dobrej pracy.

 Jeżeli uzyskałeś 15 – 21 pkt:
Maksyma „czas to pieniądz” nie jest ci obca, choć nie zawsze

o niej pamiętasz. Czasem, kiedy wpadniesz w wir imprez, zaniedbu-
jesz swoje obowiązki związane z pracą lub ze szkołą. W związku z tym
potem nie potrafisz się pozbierać i trudno Ci zapanować nad nad-
mierną liczbą obowiązków do wykonania. Może warto czasem przy-
stopować i wybierać z życia tylko to, co jest dla Ciebie naprawdę ko-
rzystne. Czasem warto zrezygnować z imprezy w imię wyższych celów
albo dać sobie spokój z nauką, jeśli i tak nie ma szans na zdanie testu.

 Jeżeli uzyskałeś powyżej 21 pkt:
Doskonale organizujesz swój czas. Jesteś zdyscyplinowany i su-

mienny. Masz jasno określone cele, do których wytrwale zmierzasz.
Umiesz właściwie dzielić swój czas między pracę, naukę i rozrywkę.
Nie zaniedbując żadnej z tych dziedzin, jednocześnie czerpiesz za-
dowolenie z prowadzonego trybu życia. Masz zdolności, które warto
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wykorzystać w życiu zawodowym. Niewątpliwie sprawdzisz się jako
osoba odpowiedzialna za kierowanie grupą ludzi, którzy jako zespół
mieliby wykonać określone zadanie w wyznaczonym przez kierow-
nictwo terminie2.

 A już zupełnie serio…
Jeśli rozwiązałeś ten test, to bardzo nas cieszy, że zrobiłeś pierw-

szy krok w kierunku wielkich, pozytywnych zmian w Twoim życiu.
Prosimy jednak, abyś zachował dystans do wyników tego sprawdzia-
nu. Nie jest on bowiem na tyle miarodajny, aby w rzetelny sposób
określić Twoje położenie. Gdybyś jednak porównał swoje odpowiedzi
z tymi najwyżej punktowanymi według zamieszczonej interpretacji
wyników, otrzymasz pierwsze wskazówki co do Twoich ewentualnych
deficytów, nad którymi pewnie warto będzie popracować.

Czas się nie spieszy, to my nie nadążamy.

— Lew Tołstoj

                                        
2 Źródło: zmodyfikowane na podstawie http://slideplayer.pl/, pobrano:

7.08.2015.
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