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Uwaĝasz, ĝe masz problem
z zarzÈdzaniem czasem?
Wcale nie!!!

K

IEDY¥ PRZEMAWIAEM przed grupÈ liczÈcÈ okoïo piÚÊdziesiÚciu osób. Kaĝdy z moich sïuchaczy byï dyrektorem generalnym firmy. ZarzÈdzali przedsiÚbiorstwami o zasiÚgu ogólnokrajowym, a w kilku przypadkach nawet miÚdzynarodowym. Razem
byli odpowiedzialni za sprzedaĝ w wysokoĂci kilkunastu miliardów dolarów. Wielu z nich podeszïo do mnie po mojej prezentacji
i wyznaïo, ĝe ma problem z zarzÈdzaniem czasem. Chcieli to naprawiÊ i prosili mnie o pomoc.
Innym razem przemawiaïem przed grupÈ kilkuset studentów
i absolwentów studiów MBA w jednej z najlepszych szkóï biznesowych na Ăwiecie. Po wykïadzie wielu z nich podeszïo do mnie
i wyznaïo, ĝe ma problem z zarzÈdzaniem czasem. Chcieli to naprawiÊ i prosili mnie o pomoc.
Kiedy indziej wygïaszaïem prezentacjÚ przed zróĝnicowanÈ publicznoĂciÈ; wĂród sïuchaczy moĝna byïo znaleěÊ zarówno cyrkowców tañczÈcych na trapezie, jak i rekiny finansowe z Wall Street.
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Po skoñczeniu referatu wielu z nich podeszïo do mnie i powiedziaïo, ĝe ma problem z zarzÈdzaniem czasem. Chcieli to naprawiÊ i prosili mnie o pomoc.
Prawdopodobnie teraz kiwasz gïowÈ — Ty teĝ uwaĝasz, ĝe musisz nauczyÊ siÚ skuteczniej zarzÈdzaÊ swoim czasem i chciaïbyĂ siÚ
dowiedzieÊ, jak to zrobiÊ.
Powiem Ci to wprost: nie musisz lepiej zarzÈdzaÊ swoim czasem. Nie moĝesz tego zrobiÊ. Nie ma nic takiego, co by mogïo sprawiÊ, ĝe zaczniesz lepiej zarzÈdzaÊ swoim czasem.
Ty, ja, nielubiany sÈsiad, a takĝe Twoja córka, która wciÈĝ siÚ
spóěnia: dla kaĝdego z nas doba trwa tyle samo — 24 godziny. Kaĝda godzina ma 60 minut, a kaĝda minuta 60 sekund. Gdy skoñczysz
czytaÊ ten akapit, minie kolejne 90 sekund Twojego ĝycia.
Nawet jeĂli jesteĂ typem altruisty i spÚdzasz duĝo czasu, pomagajÈc innym, nie dostaniesz od ĝycia ani sekundy wiÚcej. A jeĝeli
jesteĂ sadystycznym mordercÈ, nikt nie zabierze Ci ĝadnej z Twoich sekund. Tak po prostu jest uïoĝony ten Ăwiat. (Wiem, wiem —
poczucie czasu moĝe siÚ zmieniaÊ, gdy znajdujemy siÚ w róĝnych
stanach ĂwiadomoĂci, ale nie o tym teraz mówimy).
PamiÚtasz o zmianie paradygmatu, o której mówiliĂmy w rozdziale 1.? Tutaj wïaĂnie chodzi o takÈ zmianÚ: nie musisz lepiej zarzÈdzaÊ swoim czasem. Musisz lepiej zarzÈdzaÊ sobÈ.
Czas jest czymĂ, co znajduje siÚ poza TwojÈ kontrolÈ. Nie moĝesz byÊ za niego odpowiedzialny. Gdy ponosimy poraĝkÚ, najchÚtniej zrzucamy winÚ na czynniki zewnÚtrzne. „Brak umiejÚtnoĂci zarzÈdzania czasem” to ïatwa psychologiczna wymówka.
Nie umiesz zarzÈdzaÊ sobÈ? O, to juĝ jest powaĝniejsza sprawa.
Tego juĝ nie moĝesz zamieĂÊ pod dywan. Musisz koniecznie to
naprawiÊ. Co pomyĂlÈ o Tobie przyjaciele, rodzina, koledzy, a takĝe Twój szef, gdy siÚ dowiedzÈ, ĝe masz problem z zarzÈdzaniem
sobÈ? Czy moĝesz w ogóle pozwoliÊ sobie na to, ĝeby im o tym powiedzieÊ?
Nie sÈdzÚ, abyĂ miaï jakieĂ opory przed pójĂciem do doradcy
i przyznaniem mu siÚ, ĝe masz problemy z zarzÈdzaniem swoim
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czasem. Moĝe juĝ nawet to zrobiïeĂ. A czy potrafiïbyĂ powiedzieÊ
tej samej osobie, ĝe nie umiesz zarzÈdzaÊ sobÈ? Dlaczego nie? Ty
naprawdÚ potrzebujesz pomocy!
===
Budzik gwaïtownie obudziï Alice. Akurat coĂ jej siÚ Ăniïo — nie byï to koszmar,
ale sen z pewnoĂciÈ byï nieprzyjemny. Przez chwilÚ nie potrafiïa sobie przypomnieÊ, gdzie siÚ znajduje, ale potem pamiÚÊ zaczÚïa wracaÊ. DziĂ do 17.00
musi oddaÊ raport. Powinien juĝ byÊ gotowy, ale niespodziewanie odwiedziïa
jÈ koleĝanka ze studiów i musiaïa spÚdziÊ z niÈ czas — miaïy tyle do nadrobienia! Bolaïa jÈ gïowa. Moĝe nie powinna piÊ tego czwartego (albo piÈtego?)
kieliszka wina?
Wiedziaïa, ĝe spóěni siÚ do pracy. ZaciÚïa siÚ podczas golenia nóg. Rana
byïa na tyle gïÚboka, ĝe otworzyïa siÚ ponownie podczas nakïadania sukienki.
Alice naïoĝyïa na niÈ wacik i owinÚïa nogÚ bandaĝem. Szybko zdjÚïa pobrudzonÈ
sukienkÚ i zamiast niej zaïoĝyïa spodnie oraz ĝakiet.
Gdy przyjechaïa do firmy, szybko wbiegïa do biura i wïÈczyïa komputer,
ĝeby skoñczyÊ pracÚ nad raportem. Niespodziewanie na ekranie monitora pojawiï siÚ komunikat, ĝe wykonano nieprawidïowÈ operacjÚ i komputer zostanie
wyïÈczony. Tak teĝ siÚ staïo. A niech to! Ten problem zdarzaï siÚ jej juĝ wczeĂniej; miaïa z tym iĂÊ do firmowego informatyka.
Wyszïa z gabinetu i poprosiïa sekretarkÚ, ĝeby udostÚpniïa jej swoje biurko
oraz komputer. WïÈczyïa raport. Usïyszaïa děwiÚk przychodzÈcej wiadomoĂci
elektronicznej. To byï komputer sekretarki, ale e-mail byï zaadresowany do niej.
Jej szef potrzebowaï dokumentu zwiÈzanego z aktualnym projektem — natychmiast. Juĝ od dawna mówiï jej, ĝe ten dokument bÚdzie potrzebny. W zeszïym
tygodniu planowaïa go zaktualizowaÊ i przygotowaÊ do wysyïki. Niestety, zapomniaïa. Tamtego wieczoru poszïa ze znajomymi na krÚgle. Teraz miaïa tylko
dziesiÚÊ minut na dokonanie niezbÚdnych poprawek, zanim zaniesie dokument
szefowi. To za maïo czasu. Zdecydowaïa: powie szefowi, ĝe wkrótce doïÈczy
do dokumentu wïasnÈ notatkÚ. Nie bÚdzie to tak skuteczne jak wrÚczenie gotowego dokumentu, ale w tej chwili nie miaïa nic lepszego do zaoferowania.
Gdy wróciïa do swojego gabinetu, zastaïa tam koleĝankÚ z dziaïu zakupów,
która przyszïa, ĝeby wyciÈgnÈÊ jÈ na lunch. Czemu nie? W koñcu kaĝdy musi
jeĂÊ. Do posiïku wypiïa martini — tylko jeden kieliszek. Gdy wróciïa do biura,
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byïa odprÚĝona. Zbyt odprÚĝona. Nie mogïa skupiÊ siÚ na raporcie. JakoĂ udaïo
jej siÚ go skoñczyÊ. Pojechaïa na najwyĝsze piÚtro i wrÚczyïa go pracownikowi,
który byï odpowiedzialny za dostarczanie dokumentów w obrÚbie siedziby firmy.
Gdy podjeĝdĝaïa pod dom, przypomniaïa sobie, ĝe zapomniaïa doïÈczyÊ do
dokumentu waĝny zaïÈcznik z wycenÈ. Dostaïa go tydzieñ temu od pracownika dziaïu bankowoĂci, który od niedawna pracuje w firmie. Szybko zawróciïa
do biura, poszukaïa brakujÈcego zaïÈcznika i znów pojechaïa na najwyĝsze piÚtro. DorÚczyciel wciÈĝ tam byï i ïaskawie przyjÈï dodatkowy dokument.
Byïa wykoñczona. Postanowiïa siÚ zatrzymaÊ w pobliskim barze. Musiaïa
siÚ czegoĂ napiÊ.
===
Czy Alice ma problemy z zarzÈdzaniem czasem, czy z zarzÈdzaniem
samÈ sobÈ? A jak to jest w Twoim przypadku?

Zacznij zarzÈdzaÊ sobÈ, a nagle przekonasz siÚ,
ĝe masz duĝo wiÚcej czasu
Przypatrz siÚ temu, co robisz w ciÈgu dnia. Jak czÚsto zaczynasz
jakieĂ zadanie, a zaraz potem przerywasz je, ĝeby zajÈÊ siÚ czymĂ
innym, co przyciÈgnÚïo TwojÈ uwagÚ — e-mailem, powiadomieniem na Twitterze, zaproszeniem na Facebooku, wiadomoĂciÈ
w komunikatorze albo rozmowÈ z kolegÈ, który wpadï do Twojego biura? Spróbuj wyïÈczyÊ telefon komórkowy i komunikatory
internetowe, jeĂli staïy kontakt z luděmi nie jest Ci absolutnie niezbÚdny. W ten sposób zniknie wiele czynników, które dotychczas
CiÚ rozpraszaïy i pochïaniaïy TwojÈ energiÚ. Szybko dojdziesz do
wniosku, ĝe tak naprawdÚ nie masz problemów z zarzÈdzaniem
swoim czasem. Po prostu nie umiesz zarzÈdzaÊ sobÈ. Wiele Êwiczeñ w nastÚpnych rozdziaïach pomoĝe Ci rozprawiÊ siÚ z tym
problemem.
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