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ZarzÈdzanie czasem i ĝyciem
Podróĝ dïugoĂci tysiÈca mil zaczyna siÚ od jednego kroku.
— Konfucjusz
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Z Twoim nazwiskiem bez wÈtpienia wiÈĝe siÚ wiele osiÈgniÚÊ, które wymieniasz w swoim CV, a mimo to istnieje prawdopodobieñstwo, ĝe — podobnie jak wiele osób zwiÈzanych z biznesem — nie
wykorzystujesz peïni swojego potencjaïu z powodu kiepskiego
zarzÈdzania czasem. Ten powaĝny brak w zestawie Twoich umiejÚtnoĂci moĝe prowadziÊ do pracoholizmu, odwlekania dziaïania
w przypadku pewnych projektów, poczucia niepokoju i winy. ByÊ
moĝe wywiÈzujesz siÚ ze swoich zobowiÈzañ w ostatniej chwili
lub po prostu nie dajesz z siebie wszystkiego? Niezaleĝnie od Twoich mocnych stron, osiÈgniÚÊ oraz umiejÚtnoĂci, jeĝeli masz duĝo
zajÚÊ, robisz wiele rzeczy równoczeĂnie i odczuwasz wraĝenie przytïoczenia, moĝesz skorzystaÊ z nowych sposobów postrzegania czasu, pracy oraz terminów.

Wykorzystaj granice czasowe,
by dziaïaÊ w efektywny sposób
W przypadku osób zwiÈzanych z biznesem i liczÈcych sobie wiÚcej
niĝ trzydzieĂci lat koncepcja zarzÈdzania czasem w stylu studenckim (czyli kontynuowanie pracy przez caïÈ noc, by dokoñczyÊ jakiĂ projekt) nie jest juĝ optymalnym rozwiÈzaniem. Nie chodzi tu
tylko o wïaĂciwÈ iloĂÊ snu — potrzebujesz takĝe kilku nocy, by uruchomiÊ czÚĂÊ umysïu odpowiedzialnÈ za marzenia, dziÚki czemu
zacznie Ci ona podsuwaÊ twórcze rozwiÈzania. Skoro jesteĂ osobÈ
dorosïÈ, trzeba zmieniÊ spojrzenie na czas, ograniczenia czasowe
czy terminy, aby zaczÈÊ korzystaÊ z bardziej wyszukanych i skutecznych strategii niĝ te, do których odwoïujÈ siÚ nastolatkowie.
Zamiast stosowaÊ tradycyjnÈ taktykÚ radzenia sobie z problemami za pomocÈ wiÚkszej iloĂci ciÚĝszej pracy oraz podejĂcie
gïoszÈce, ĝe do skutecznego dziaïania potrzebna Ci presja, moĝesz
zaczÈÊ efektywnie zarzÈdzaÊ swoim czasem i ĝyciem. Wystarczy,
ĝe nauczysz siÚ:
x natychmiast rozpoczynaÊ pracÚ nad projektami,
x zarzÈdzaÊ swoimi listami zadañ do wykonania,
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x przygotowywaÊ alternatywnÈ dla spisów spraw listÚ dziaïañ,
którymi trzeba siÚ zajÈÊ,
x wykorzystywaÊ terminy do tworzenia trój- oraz czterowymiarowych obrazów, ïÈczÈcych datÚ zakoñczenia prac z chwilÈ,
w której zaczynasz dziaïanie,
x próbowaÊ wczeĂniej poznaÊ reakcje i opinie, co pozwoli Ci
przezwyciÚĝyÊ perfekcjonizm.

Natychmiast podejmij dziaïania
Kiedy chodziïem na zajÚcia zwiÈzane ze studiami MBA, jednÈ
z pierwszych przeczytanych przeze mnie ksiÈĝek na temat zarzÈdzania byï Menedĝer skuteczny autorstwa Petera F. Druckera. W tym
dziele pisze on, ĝe podejmowanie decyzji to dziaïanie typowe dla
menedĝera; aby jednak dokonywane wybory byïy trafne, musisz
najpierw uporzÈdkowaÊ czas poĂwiÚcany na pracÚ i skoncentrowaÊ siÚ na wïaĂciwych zadaniach. Trudno byïoby lepiej to ujÈÊ.
Cechy charakterystyczne skutecznego menedĝera to zdolnoĂÊ do
analizy opartej na bilansie zysków i strat, przejmowanie odpowiedzialnoĂci za swoje decyzje, a takĝe zarzÈdzanie czasem tak, jakby
byï on zasobem wystÚpujÈcym w ograniczonych iloĂciach, w zwiÈzku z czym moĝna go poĂwiÚciÊ tylko na najwaĝniejsze sprawy.
Punktem wyjĂcia i pierwszÈ decyzjÈ jest ustalenie, do czego siÚ
zabraÊ. Kolejne pytanie dotyczy tego, kiedy zaczÈÊ — i jest to coĂ,
nad czym nie trzeba myĂleÊ, jeĝeli wyrobi siÚ w sobie nawyk natychmiastowego rozpoczynania dziaïania, nawet jeĂli masz do dyspozycji tylko piÚÊ minut.
Jeĝeli zaczniesz pracowaÊ, zyskasz na temat danego projektu
wiÚcej informacji niĝ w sytuacji, w której pochïonÚïoby CiÚ przygotowywanie list zadañ do wykonania czy teĝ martwienie siÚ o to,
czym trzeba siÚ zajÈÊ. RozpoczÚcie pracy stanowi szczepionkÚ przeciwko odkïadaniu dziaïañ na póěniej — to coĂ, co umoĝliwi przeïamanie starych nawyków zwiÈzanych ze zwlekaniem, a takĝe pozwoli przeïÈczyÊ Twój intelekt w tryb rozwiÈzywania problemów.
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Kiedy zaczynasz dziaïaÊ, w umyĂle pojawiajÈ siÚ zalÈĝki idei, które bÚdÈ kieïkowaÊ w podĂwiadomoĂci, podczas gdy Ty bÚdziesz
skupiaÊ siÚ na mniej istotnych sprawach czy teĝ dziaïaniach wypeïniajÈcych Twój wolny czas. Jeĝeli od razu podejmiesz pracÚ, niepokój dotyczÈcy znajdujÈcego siÚ w przyszïoĂci terminu zamieni siÚ
w podniecenie i produktywnoĂÊ — negatywna energia zmartwieñ
zostanie po prostu uwolniona w tej jednej chwili, w której konieczne bÚdzie podjÚcie skutecznych dziaïañ.
Moĝesz pójĂÊ w Ălady niezwykle pïodnych pisarzy, takich
jak Sue Grafton (autorka serii powieĂci o Kinsey Millhone) czy
Elmore Leonard (twórca miÚdzy innymi zekranizowanej powieĂci
DorwaÊ maïego oraz scenariusza do filmu Be Cool). KoncentrujÈ siÚ
oni na napisaniu dwóch stron tekstu dziennie. Nawet jeĂli w ten
sposób powstaje tylko piÚÊset sïów na dobÚ, w okresie szeĂciu miesiÚcy kaĝde z nich zapisuje w sumie ponad trzysta kartek maszynopisu. Leonard trzyma siÚ zasady pisania dwóch stron tekstu,
jeszcze zanim zaparzy sobie kawÚ. MogÚ tylko powiedzieÊ — to
siÚ nazywa dyscyplina! OsobiĂcie trzymam siÚ schematu pisania
przez póï godziny z kubkiem kawy w rÚku, by póěniej skorzystaÊ
z przyjemnoĂci wziÚcia prysznica i zjedzenia Ăniadania. LubiÚ karmiÊ mój umysï koncepcjami rozprzestrzeniajÈcymi siÚ gdzieĂ w tle,
zanim jeszcze dostarczÚ poĝywienie swojemu ciaïu. W obliczu takiego podejĂcia okazuje siÚ, iĝ przeïomowe pomysïy przychodzÈ
mi do gïowy podczas brania prysznica lub golenia siÚ.

Po prostu nieustannie zaczynaj
Zamiast martwiÊ siÚ momentem zakoñczenia pracy, bezustannie
jÈ rozpoczynaj. Dziaïania doprowadzisz do koñca wtedy, gdy zaczniesz je po raz ostatni. Twój aktualny i nieprzekraczalny termin
to sprawdzenie, co uda Ci siÚ zaczÈÊ robiÊ w ciÈgu piÚciu, piÚtnastu czy trzydziestu minut. Powtarzaj pracownikom (do których
naleĝy Twoje ciaïo i umysï), kiedy, gdzie i od czego zaczÈÊ, a doprowadzisz do wyeliminowania niejednoznacznoĂci, wewnÚtrznych konfliktów oraz niezdecydowania.
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ZarzÈdzaj swojÈ listÈ zadañ do wykonania
Unikaj sytuacji, w której „musisz coĂ zrobiÊ”
Kiedy wypracujesz sobie nawyk samodyscypliny w kwestii natychmiastowego rozpoczynania dziaïañ zwiÈzanych z najwaĝniejszymi
dla Ciebie sprawami, wyeliminujesz koniecznoĂÊ tworzenia ciÈgnÈcych siÚ w nieskoñczonoĂÊ list z zadaniami do wykonania. Przestaniesz równieĝ martwiÊ siÚ tym, czy dziaïasz w odpowiedni sposób
i robisz dobry uĝytek z ograniczonego czasu, którym dysponujesz.
ZwróÊ uwagÚ na niebezpieczeñstwa zwiÈzane z poĂwiÚcaniem tego cennego czynnika na tworzenie list zadañ oraz mówieniem sobie: „Jest tyle rzeczy, którymi muszÚ siÚ zajÈÊ”.

Cenna wskazówka
Wyznaczaj sobie wïasne, prywatne terminy zakoñczenia dziaïañ. Zobacz, ile moĝesz zrobiÊ w ciÈgu piÚciu, piÚtnastu czy trzydziestu minut.
Zadecyduj, ĝe bÚdziesz po prostu badaÊ nowy projekt przez piÚÊ
– dziesiÚÊ godzin w tygodniu, aby sprawdziÊ, czy daje Ci to energiÚ
i pobudza ciekawoĂÊ. W ten sposób ustalisz takĝe, czy chcesz zainwestowaÊ w tÚ czynnoĂÊ kolejnych piÚÊ – dziesiÚÊ godzin. Przede
wszystkim jednak waĝne jest to, ĝeby ruszyÊ z dziaïaniem. Jeĝeli chcesz
to zrobiÊ, po prostu zacznij — juĝ, w tej chwili!

1. „Zrobione” i „koniec” to pojÚcia ulokowane w wyimaginowanej przyszïoĂci, a wiÚc w miejscu, które nie istnieje i jest nieosiÈgalne dla Twojego ciaïa. Twój organizm pozostaje w teraěniejszoĂci z niewykorzystanÈ energiÈ, odczuwasz wiÚc niepokój,
gdy Twój podróĝujÈcy w czasie umysï znajduje siÚ w jakiejĂ
wirtualnej rzeczywistoĂci, do której nie jesteĂ w stanie fizycznie
dotrzeÊ. Jeĝeli zamiast próbowaÊ zaczÈÊ dziaïania usilnie starasz siÚ coĂ skoñczyÊ i przypisaÊ takiej czynnoĂci status „zrobione”, stwarzasz jedynie wewnÚtrzny niepokój.
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2. Listy spraw do zaïatwienia to zazwyczaj spisy „rzeczy, które
muszÚ zrobiÊ”. CoĂ takiego wywoïuje opór, bunt i odwlekanie
dziaïania. Niewypowiedziane „muszÚ” w przypadku takiej listy oznacza: „Musisz to zrobiÊ, chociaĝ wcale tego nie chcesz.
Trzeba siÚ opieraÊ i walczyÊ, a w najgorszym przypadku — chociaĝ siÚ ociÈgaÊ”.
3. Spisy zadañ do wykonania sÈ czÚsto przytïaczajÈce i zazwyczaj nie wykazujÈ róĝnic pomiÚdzy sprawami waĝnymi i mniej
istotnymi. Jeĝeli traktujesz wszystkie punkty takiej listy jako
jednakowo pilne, zamiast staÊ siÚ Ăwietnym przedsiÚbiorcÈ potrafiÈcym skupiÊ siÚ na najwaĝniejszych projektach generujÈcych zyski, popadniesz po prostu w pracoholizm.
4. Tworzenie obszerniejszych i lepszych spisów z zadaniami do
wykonania moĝe staÊ siÚ (podobnie jak próby lepszego zorganizowania swoich dziaïañ czy teĝ perfekcjonizm) zasadniczym
utrudnieniem, które bÚdzie sïuĝyÊ jako usprawiedliwienie dla
unikania rzeczywistej pracy nad jakimĂ projektem.

Utwórz alternatywne listy zadañ do wykonania
Moja znajoma o imieniu Marion naleĝy do National Speakers Association i wygïasza w wielkich korporacjach odczyty na temat korzystania z list zadañ do wykonania. Kiedy pewnego wieczoru jadïa ona ze swojÈ rodzinÈ obiad skïadajÈcy siÚ z dañ kupionych na
wynos, doznaïa reakcji alergicznej, z powodu której wylÈdowaïa
na oddziale ratunkowym w szpitalu. Marion otarïa siÚ o ĂmierÊ,
a uratowaï jÈ dopiero zastrzyk adrenaliny. Jej kolejna prelekcja dotyczÈca list zadañ do wykonania zaczynaïa siÚ od streszczenia tej
historii i stwierdzenia: „Nie myĂlaïam wtedy o liĂcie zadañ, które
muszÚ wykonaÊ. MojÈ gïowÚ wypeïniaïa chÚÊ przytulenia moich
dzieci i powiedzenia mÚĝowi, jak bardzo go kocham. Jeĝeli chodzi
o najcenniejsze rzeczy w ĝyciu, nie potrzebujecie spisów z zadaniami do wykonania”.
PamiÚtaj o tym, co przydarzyïo siÚ Marion — jeĝeli jednak
jesteĂ osobÈ, której pomaga poczucie porzÈdku zapewniane przez
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listy z zadaniami do wykonania oraz uszeregowanie ich, niewykluczone, iĝ warto przygotowaÊ cztery spisy tego rodzaju. Dwa
pierwsze (i najwaĝniejsze) nie wymagajÈ tego, by przechowywaÊ
je w formie pisemnej.

¿ycie osobiste
PamiÚtaj o grupce ludzi (zazwyczaj liczy sobie ona od trzech do
piÚciu osób), z którymi pozostajesz w codziennym kontakcie (mogÈ
to byÊ na przykïad Twoje dzieci oraz osoba, z którÈ ïÈczÈ CiÚ wiÚzy maïĝeñstwa czy partnerstwa), a takĝe o tym, by dbaÊ o swoje
ciaïo i zdrowie, wykonywaÊ codzienne Êwiczenia i znajdowaÊ czas
na Êwiczenia oddechowe, modlitwÚ czy medytacjÚ. Jeĝeli chodzi
o Twoje zobowiÈzania wobec bliskich czy wïasnego ciaïa, nie potrzebujesz listy zadañ, które trzeba wykonaÊ.

Najwaĝniejsze projekty
Mowa tu o jednym, dwóch lub trzech projektach, do których zabierasz siÚ kaĝdego dnia. Miej ĂwiadomoĂÊ tego, kiedy zaczniesz
zajmowaÊ siÚ projektem o priorytecie AAA, a kiedy kolejnym zadaniem, oznaczonym jako AA lub BBB. To sÈ dziaïania, które wpïywajÈ na Twoje dochody, zmieniajÈ Twoje ĝycie, zapewniajÈ Ci
pracÚ i wymagajÈ od oĂmiu do tysiÈca godzin, by udaïo siÚ doprowadziÊ je do koñca. Równieĝ w przypadku takich projektów nie
potrzebujesz listy z nagïówkiem „do wykonania”, co najwyĝej karteczki z pytaniem: „Kiedy mogÚ zaczÈÊ?”.

Mniej istotne zadania
Tutaj moĝe znaleěÊ siÚ na przykïad sprawdzenie dostÚpnoĂci centrum konferencyjnego, zatankowanie samochodu, wysïanie znajomej pocztÈ elektronicznÈ prezentacji przygotowanej w PowerPoincie czy teĝ wykonanie telefonu do agencji poĂredniczÈcej
w zatrudnianiu pracowników tymczasowych, w poszukiwaniu
kandydata na stanowisko asystenta. Ten spis to równoczeĂnie ka-
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talog czynnoĂci, z których moĝesz zrezygnowaÊ bÈdě teĝ które moĝesz przekazaÊ komuĂ innemu. Dobrze jest posiadaÊ listÚ z tego
typu maïo istotnymi zadaniami, aby nie musieÊ pamiÚtaÊ o nich
i móc siÚ skupiÊ na waĝnych rzeczach. Taki spis moĝe peïniÊ równieĝ funkcjÚ nagrody za rozpoczÚcie dziaïañ oraz zwyczajnie „byÊ
pod rÚkÈ”, kiedy pojawi siÚ koniecznoĂÊ zrobienia przerwy w pracy
nad Twoimi najwaĝniejszymi projektami. Wykonanie kilku czynnoĂci o niskim priorytecie moĝe daÊ poczucie speïnienia i zapewniÊ
czas na rozmyĂlania nad kreatywnymi rozwiÈzaniami dotyczÈcymi najistotniejszych zadañ.

Lista zwiÈzana z czasem wolnym oraz opóěnianiem dziaïañ
Stwórz listÚ rozrywek, które moĝesz odïoĝyÊ na póěniej, dopóki
nie bÚdziesz dysponowaÊ wolnym czasem lub nie znajdziesz siÚ
na urlopie. Moĝe siÚ tutaj pojawiÊ nauka jÚzyka wïoskiego, tañczenie salsy, gra na fortepianie czy teĝ pisanie ksiÈĝki. To jest spis
Twoich rozrywek, które nie wywoïujÈ poczucia winy — zestawienie rzeczy, których moĝesz wyczekiwaÊ. UmieszczajÈc te dziaïania
na liĂcie swoich aktywnoĂci wykonywanych w wolnym czasie,
powstrzymujesz swój umysï od wytwarzania presji, by zajÈÊ siÚ
nimi w tej chwili. Wcale nie musisz podejmowaÊ tych czynnoĂci
w tym konkretnym momencie. Pozwalaj sobie na marzenia zwiÈzane z tymi aktywnoĂciami i opóěniaj dziaïania dotyczÈce pozycji
z tej listy.

Uĝywaj swojego harmonogramu, by spisywaÊ zobowiÈzania
Rozwaĝ moĝliwoĂÊ wykorzystywania swojego codziennego harmonogramu zajÚÊ w taki sposób, by odnotowywaÊ tam pory rozpoczÚcia i zakoñczenia dziaïañ czy spotkañ, zamiast tworzyÊ przytïaczajÈcÈ listÚ czynnoĂci, które musisz wykonaÊ. Mowa tutaj o zadaniach,
które bÚdÈ ksztaïtowaÊ ramy Twojego dnia, a takĝe pozwolÈ Ci
na powiedzenie sobie i innym: „Mam zobowiÈzanie, a ĝeby zdÈĝyÊ zajÈÊ siÚ nim na czas, muszÚ przerwaÊ aktualnie wykonywanÈ
czynnoĂÊ”.
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Cenna wskazówka
Wykorzystuj budziki, muzykÚ czy fotel z masaĝem, by odmierzaÊ czas
swojej pracy.
Muzyka to wspaniaïy sposób na to, by w komfortowych okolicznoĂciach
zagïÚbiÊ siÚ w ciÚĝkie i przytïaczajÈce zadanie. DěwiÚki stwarzajÈ
przyjemnÈ, kojÈcÈ bÈdě teĝ dodajÈcÈ energii atmosferÚ, która uïatwia rozpoczÚcie dziaïañ. Kiedy myĂlÚ i tworzÚ, wykorzystujÚ muzykÚ
uspokajajÈcÈ — szybsze utwory towarzyszÈ mi natomiast wtedy, gdy
piszÚ i zaleĝy mi na tym, ĝeby osiÈgnÈÊ automatyzm rytmiczny.
Budziki mogÈ uïatwiÊ ograniczenie okresu pracy przykïadowo
do kwadransa, pozwalajÈ takĝe zachowaÊ ĂwiadomoĂÊ upïywu czasu. Mój fotel ma wbudowane urzÈdzenie do masaĝu dziaïajÈce przez
piÚtnaĂcie minut — oprócz rozluěniania moich miÚĂni pomaga mi równieĝ ustaliÊ, ile mogÚ zdziaïaÊ w okresie, który w normalnych okolicznoĂciach wydawaïby siÚ bardzo krótki.

Uĝywaj terminów, by stworzyÊ trój- i czterowymiarowÈ
ĂcieĝkÚ prowadzÈcÈ wstecz do punktu poczÈtkowego
Niektórzy uwaĝajÈ, iĝ czas jest czwartym wymiarem i z tego powodu wymaga obserwacji z perspektywy wykraczajÈcej poza zwyczajne, dwuwymiarowe spojrzenie na pojawiajÈce siÚ przed nami wyzwania i cele. Jeĝeli patrzysz na swoje zadania wyïÈcznie
w dwóch wymiarach, niewÈtpliwie przytïoczy CiÚ ogrom wysiïku
konieczny do tego, by dotrzeÊ na szczyt lub teĝ znaleěÊ siÚ w przyszïoĂci, kiedy cel zostanie juĝ osiÈgniÚty. Taki sposób widzenia nie
pozwala rozïoĝyÊ skomplikowanych zadañ w przestrzeni i czasie
— w trzecim i czwartym wymiarze.
Gdyby zaïoĝyÊ, ĝe bÚdziesz korzystaÊ jedynie z obszaru mózgu odpowiedzialnego za postrzeganie dwuwymiarowe, nigdy
nie udaïoby Ci siÚ dotrzeÊ punktualnie na lotnisko ani ukoñczyÊ
na czas duĝego projektu. Twoje myĂli skupiaïyby siÚ jedynie na
terminie lub momencie odlotu, na przykïad na godzinie szóstej.
Aby skutecznie doprowadziÊ do koñca projekt lub zïapaÊ samolot,
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musisz wykorzystaÊ funkcje swojej prawej póïkuli mózgowej i zobaczyÊ, w jaki sposób Ăcieĝka prowadzÈca do celu rozciÈga siÚ
w trzecim oraz czwartym wymiarze, tworzÈc ïatwiejsze do zrealizowania etapy. Moĝesz teraz odliczaÊ kolejne minuty wstecz od
terminu, aby zapewniÊ sobie czas na znalezienie biletów, udanie
siÚ na lotnisko, zlokalizowanie wïaĂciwego terminala, przejĂcie
przez kontrolÚ bezpieczeñstwa i dotarcie do bramki na dïugo przed
tym, kiedy drzwi zatrzasnÈ siÚ kwadrans przed odlotem samolotu.
Identyczne zasady moĝna zastosowaÊ wobec duĝego projektu, którego realizacja ciÈgnie siÚ przez dwa miesiÈce. Nic nie stoi
na przeszkodzie, by spojrzeÊ na ten okres w swoim kalendarzu
i poszukaÊ tam urlopów, wyjazdów sïuĝbowych, spotkañ, rozmów
z klientami oraz innych terminów. DziÚki temu nie przyjmiesz
bïÚdnego zaïoĝenia z gatunku: „Na zamkniÚcie tego projektu mam
szeĂÊdziesiÈt dni — czyli osiem tygodni”.
Kiedy utworzysz ĂcieĝkÚ zmierzajÈcÈ wstecz od ostatecznego
terminu i rozïoĝonÈ na nadchodzÈcy okres, moĝe siÚ okazaÊ, ĝe na
realizacjÚ tego niezwykle istotnego projektu masz tylko czterdzieĂci dziewiÚÊ dni — a wiÚc siedem tygodni — oraz dziesiÚÊ – piÚtnaĂcie godzin tygodniowo. To w przybliĝeniu od siedemdziesiÚciu
do stu piÚciu godzin, co moĝe pozwoliÊ na stworzenie wstÚpnego
szkicu, o ile zaczniesz pracÚ juĝ dzisiaj i bÚdziesz w stanie skupiÊ
siÚ na dziesiÚciu godzinach efektywnej pracy w tym tygodniu.
PosiadajÈc lepsze rozeznanie dotyczÈce moĝliwoĂci dysponowania swoim ograniczonym czasem, unikniesz wraĝenia przytïoczenia powstajÈcego podczas próby przeskoczenia do terminu
znajdujÈcego siÚ w odlegïej przyszïoĂci. Moĝesz teraz spojrzeÊ
na caïoĂÊ z punktu widzenia menedĝera projektu, co pozwoli Ci
ĂledziÊ czynione postÚpy i skupiÊ siÚ na tym, w którym momencie zaczÈÊ dziaïanie, by osiÈgnÈÊ docelowe dziesiÚÊ godzin pracy
w tygodniu.
PatrzÈc z perspektywy osoby zarzÈdzajÈcej swoim projektem, masz teraz szansÚ zdecydowaÊ, które z licznych zadañ zasïuguje w tej chwili na co najmniej póï godziny Twojej uwagi, a które dziaïania wymagajÈ zebrania opinii, nim ruszysz dalej. Moĝesz
teraz skupiÊ siÚ na trzydzieĂci minut na najwaĝniejszej czynnoĂci,
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majÈc równoczeĂnie ĂwiadomoĂÊ, ĝe nic nie stoi na przeszkodzie,
by w nadchodzÈcej póěniej przerwie zajÈÊ siÚ innymi, mniej istotnymi rzeczami. W ciÈgu póï godziny zdecydowanie poszerzysz
swojÈ wiedzÚ na temat wymagañ stawianych przez dany projekt,
a dziesiÚÊ godzin pracy przewidzianych na najbliĝsze siedem dni
wystarczy, by z duĝÈ dokïadnoĂciÈ okreĂliÊ, od czego naleĝy zaczÈÊ
w przyszïym tygodniu.
DziÚki takiemu podejĂciu bÚdziesz pracowaÊ w skupieniu,
a jednoczeĂnie unikniesz obaw i paniki wywoïywanych przez próbÚ stawienia czoïa okresowi szeĂÊdziesiÚciu dni bÈdě teĝ ponad
stu godzin. Wykorzystanie trój- i czterowymiarowego widoku lub
planu pozwoli Ci skupiÊ siÚ na celu, a takĝe zmieĂciÊ siÚ w ramach
czasowych oraz finansowych.

Cenna wskazówka
Zadaj sobie w ciÈgu dnia pytanie: czym mogÚ siÚ zajÈÊ na piÚtnaĂcie minut, by uïatwiÊ sobie ĝycie w przyszïoĂci? Kiedy dotrzesz do
rozpoczÚtego w taki sposób zadania, podziÚkujesz sobie za znaczne
uïatwienie pracy w danym dniu.

Zbieraj wczeĂnie opinie, aby pokonaÊ perfekcjonizm
Mit perfekcjonisty
„Jeĝeli poĂwiÚcÚ temu dziaïaniu kolejne godziny czy dni, to
sprawiÚ, iĝ projekt bÚdzie tak idealny, ĝe nikt nie znajdzie tam
bïÚdów, i w efekcie otrzymam pochwaïy, nawet jeĂli przekroczÚ termin. Czyĝ nie jest tak, ĝe im wiÚcej czasu w coĂ
wkïadamy, tym bardziej podnosi siÚ jakoĂÊ dziaïania? Jeĝeli
oni w to wierzÈ, doceniÈ moje poĂwiÚcenie i to, ĝe pracowaïem dïugo i ciÚĝko, a równoczeĂnie przymknÈ oko na fakt, iĝ
nie zmieĂciïem siÚ w terminie”.

Prawda wyglÈda w ten sposób, ĝe nawet jeĂli wykonana
przez Ciebie praca bÚdzie fantastyczna, nigdy nie osiÈgniesz do-
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skonaïoĂci. Jeĝeli masz skïonnoĂci do perfekcjonizmu, wykorzystaj strategie w rodzaju oddawania projektu w chwili, kiedy nie
daje Ci on poczucia komfortu, i doïÈcz do niego notkÚ gïoszÈcÈ:
„To tylko roboczy szkic pokazujÈcy poczynione przeze mnie postÚpy — chciaïbym zebraÊ opinie, aby móc je wdroĝyÊ w ostatecznej wersji”. Czeka CiÚ równieĝ koniecznoĂÊ pokonania strachu
przed krytykÈ — w tym celu wystarczy wykazaÊ mniej samokrytycyzmu i zachowaÊ wiÚksze poczucie wïasnej wartoĂci, a takĝe
bardziej pozytywnÈ samoocenÚ.
Dodatkowy czas, jaki poĂwiÚcony zostanie na próby zbliĝenia
siÚ do perfekcji, czÚsto prowadzi do wypalenia oraz niemoĝnoĂci
zmieszczenia siÚ w wyznaczonym terminie. W którymĂ momencie kolejne godziny przeznaczone na wykonanie zadania przynoszÈ coraz mniejsze korzyĂci, a wczesne uzyskanie opinii dotyczÈcej
trafnoĂci, stylu i zawartoĂci Twojej pracy moĝe Ci pomóc zaoszczÚdziÊ czas. Zbieranie opinii przed zakoñczeniem dziaïañ Ăwiadczy o Twojej ĂwiadomoĂci faktu, ĝe potrzeby rynku, Ărodowisko
oraz klient mogli zmieniÊ kurs w ciÈgu ostatniego tygodnia czy
miesiÈca, a juĝ na pewno mieli prawo zrobiÊ to na przestrzeni caïego roku. Jeĝeli udostÚpnisz robocze szkice, jeszcze zanim osiÈgniesz luksus pewnoĂci, iĝ dzieïo jest tak idealne, ĝe nikt nie zdoïa
go skrytykowaÊ, pomoĝesz swoim klientom i wyĝszej kadrze zarzÈdzajÈcej zadecydowaÊ, co jest absolutnie niezbÚdne, co moĝna
usunÈÊ, a które elementy wymagajÈ wiÚkszego nakïadu pracy.
Niektórzy wykonawcy czy zakïady produkcyjne z dumÈ
ogïaszajÈ, ĝe ich prace sÈ realizowane w ramach zaïoĝonego kosztorysu i terminów. Dla Ciebie, Twojego zespoïu oraz Twoich klientów nie ma niczego przyjemniejszego niĝ ĂwiadomoĂÊ, iĝ zïoĝyïeĂ
pracÚ, dostarczyïeĂ jÈ w terminie i zaoszczÚdziïeĂ kontrahentowi
dodatkowych kosztów, mieszczÈc siÚ w budĝecie. StosujÈc strategie
skutecznego zarzÈdzania czasem i ĝyciem, moĝesz ogïosiÊ, ĝe jesteĂ
osobÈ, na której moĝna polegaÊ w kwestii punktualnego wykonania okreĂlonej porcji pracy oraz przejĂcia do kolejnych projektów.
Dodatkowe informacje na temat zarzÈdzania czasem znajdujÈ siÚ w dodatku.
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Porady umoĝliwiajÈce wygospodarowanie
dodatkowego czasu
x Zanim zaczniesz dzieñ, daj sobie dodatkowÈ minutÚ bÈdě teĝ
zrezygnuj z jednego zadania, które pojawiïo siÚ w ostatniej
chwili.
x Jeĝeli masz zamiar usiÈĂÊ na kanapie przed telewizorem, udaj
siÚ wczeĂniej na dziesiÚciominutowy spacer.
x Zanim uruchomisz silnik samochodu, wykonaj trzy gïÚbokie
oddechy (razem jakieĂ piÚtnaĂcie sekund).
x Uczcij przejĂcia pomiÚdzy kolejnymi projektami, rozmowami
czy przyjÚciem poszczególnych klientów porcjÈ od szeĂciu do
dwunastu oddechów (trzydzieĂci – szeĂÊdziesiÈt sekund) —
stosuj to rozwiÈzanie wtedy, kiedy koñczysz jedno zadanie
i przygotowujesz siÚ do rozpoczÚcia nastÚpnego.
x Traktuj niedzielÚ bÈdě szabat w szczególny sposób, w kaĝdy
weekend zapewniajÈc sobie przynajmniej osiem godzin, podczas których twoja lista zadañ do wykonania jest pusta.
x Przeznacz dwie godziny w tygodniu na lunch z przyjacióïmi.
x Pozwól sobie na dodatkowe trzydzieĂci minut na siïowni.
x WyïÈcz wczeĂniej telewizor i daj sobie dodatkowÈ godzinÚ tylko na myĂlenie.
x Usuñ jedno „muszÚ” z dzisiejszej listy zadañ do wykonania. Tak
naprawdÚ — dlaczego caïkowicie nie usuniesz „muszÚ” z jÚzyka, którego uĝywasz w rozmowach ze sobÈ?
x Utrzymaj nieprzerwane skupienie na jednej rzeczy przez minimum piÚtnaĂcie minut.
x Wyeliminuj jeden przystanek na swojej szalonej trasie majÈcej
na celu zrealizowanie wszystkich obowiÈzków podczas jednej
podróĝy.
x Skup siÚ na dziesiÚÊ sekund na widoku nieba, chmur i drzew.
Pozwól, by Twoja uwaga objÚïa coĂ jeszcze bardziej rzeczywistego niĝ Twoje obawy, lÚki i zmartwienia.
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