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TRIK 1. ODPISYWANIE NA MAILE

Ten trik jest dla osób, które na co dzień używają skrzynki mailowej.

Pewnie w ciągu dnia przychodzi do Ciebie tona maili. Mam takie dziwne

wrażenie, że często tam zaglądasz. :) Zaryzykuję nawet teorię, że kiedy robisz

inną rzecz, to co jakiś czas się odrywasz od pracy i zaczynasz odpisywać na

maile. Jeśli tak jest, to marnujesz mnóstwo czasu i wybijasz się z pracy, którą

wykonywałeś wcześniej. 

Tylko co z tym zrobić?

Najlepiej będzie, jeśli wyznaczysz sobie dwa okienka czasowe w ciągu dnia,

kiedy będziesz odpisywać na maila np. 10:00 – 10:30 oraz 15:00 i 16:00. Tylko

w tym czasie zajmujesz się odpisywaniem na maile, a w tak zwanym między

czasie nie zaglądasz do swojej skrzynki mailowej. Oczywiście podane godziny,

jak i ich czas dostosuj do siebie i ilości wiadomości, jakie otrzymujesz.

Proponuję jednak nie zaczynać dnia właśnie od maili.

Jest to duża zmiana, więc mam dla Ciebie wersję przejściową i mniej

drastyczną. Jeśli odpisanie na maila zajmuje Ci krócej niż dwie minuty, to zrób

to od razu. Wszystkie dłuższe maile zostaw sobie na wyznaczony w ciągu dnia

na to czas. Oczywiście dostosuj go do swoich potrzeb. W ciągu np. jednej

godziny odpisujesz na wszystkie dłuższe maile i nie zajmujesz się niczym więcej.

Dąż jednak do tego, żeby nie zaglądać więcej niż dwa raz dziennie do swojej

skrzynki.
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TRIK 2. DZIEŃ NA MAŁE RZECZY

Wszyscy tylko o tych priorytetach i głównych celach. Co zrobić z tymi

mniejszymi rzeczami, które ciągle się gromadzą? Mam dla Ciebie pewien trik,

który powinien Ci pomóc.

W momencie, kiedy małe zadania zaczynają już Ci naprawdę przeszkadzać, to

zorganizuj sobie dzień, w którym je wszystkie ogarniesz. Zbierasz je w jedno

miejsce i wykonujesz jedna zadanie po drugim. Tego dnia nie skupiasz się na

Twoich życiowych priorytetach, tylko wykonujesz drobnicę, która Ci zalega już

od pewnego czasu.

Zyskujesz dwie rzeczy. Po pierwsze pozbywasz się małych problemów, które

ciągle są gdzieś z tyłu Twojej głowy. Po drugie otrzymujesz dodatkowo

motywację. Zazwyczaj te drobne rzeczy wykonuje się w ciągu kilku minut.

Czyli raz po raz możesz odhaczać ukończone zadanie. Daje to dodatkową

energię do działania na następne dni.
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TRIK 3. GOOGLE JAKO STRONA
STARTOWA

Sprawdź jaką stronę startową masz u siebie na komputerze. Czy nie jest to

strona ze śmiesznymi zdjęciami, serwis informacyjny, Facebook lub inne miejsce,

gdzie jak się wejdzie, to zostaje się w nim już jakiś czas? Jeśli tak jest, to od

razu zmień swoją stronę startową na Google.

Spokojnie ten trik nie jest sponsorowany przez Google. :)

Co Ci daje taki zabieg?

Jeśli masz ustawiany Instagram jako stronę startową, to zdecydowanie

zwiększasz swoje szanse, że tak właśnie zaczniesz swój dzień przed

komputerem. Dobrze wiesz, że chęć przejrzenia zaledwie kilku zdjęć jest

ogromna. Ta chwilka niestety zamienia się często w 30 minut lub więcej. To tak

jak byś miał przed sobą swój ulubiony słodycz. Nie spróbujesz?

W momencie, kiedy pierwsza strona, to Google, to sam wybierasz, co chcesz

przeglądać. Nie masz tego od razu narzuconego. Możesz spokojnie zacząć

szukać informacji, po które przyszedłeś. Jeśli chciałeś sprawdzić coś, co

potrzebujesz do pracy, to od razu to wpiszesz. W przypadku innych stron jest

duża szans, że zainteresujesz się tym, co zobaczyłeś i przełożysz swoją pracę na

później.
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TRIK 4. SKRACAJ CZAS NA ZADANIA

Jeśli czytasz regularnie mojego bloga, to znasz już prawo Parkinsona.

 

Jeśli nie miałeś jednak jeszcze okazji o nim usłyszeć, to w skrócie powiem Ci, o

co w nim chodzi.

Zacznijmy od tego jak ono brzmi. "Czas marnowany jest w ilościach

proporcjonalnych do całego czasu, jakim w ogóle dysponujemy."

Wytłumaczę to na przykładzie. Jeśli masz do zrobienia raport za 3 godziny, to

poświęcisz na niego właśnie tyle czasu, choć pewnie wystarczyłoby Ci jedynie

30 minut. Będziesz rozwlekał to zadanie właśnie na ten czas, który masz. W

międzyczasie zrobisz sobie kawkę, chwilę posiedzisz w Internecie, trochę

zaczniesz robić prezentację, żeby po chwili porozmawiać ze znajomym przez

telefon. Czary mary i 4 godziny mijają.

Trik jest bardzo prosty. Wystarczy, że skrócisz czas, który chcesz poświęcić na

dane zadanie. Oczywiście nie ma co przesadzać. Jeśli do tej pory poświęcałeś

na to zadanie 4 godziny, to nie zrobisz tego w 2 minuty. Jeśli jednak skrócisz

ten czas o godzinę, a może nawet dwie, to wygląda to już realniej. Co, jeśli nie

wyrobisz się w te 120 minut? NIC!

 

Poświęcisz dodatkowe 30 minut i dokończysz robienie tego zadania. Zrobiłeś je

i tak sporo szybciej niż wcześniej zakładałeś. Jeśli jest to zadanie powtarzalne,

to następnym razem lepiej oszacujesz czas. 
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TRIK 5. BUDZENIE SIĘ BEZ DRZEMEK

Ten trik jest dla osób, które mają problem z porannym wstawianiem i

potrzebują uruchomić kilka drzemek, aby zwlec się z łóżka. 

Pierwsza drzemka nic. Druga drzemka nic. Trzecie drzemka i właśnie dochodzi

do Ciebie, że spóźnisz się na spotkanie lub do pracy. Słyszałem nawet o takich

osobach, które doszły do momentu, że przestała kolejna drzemka się

uruchamiać – fabryczny limit. :)

Jak w takim razie poradzić sobie z tym problemem? Przedstawię Ci metodę,

która jest dosyć hardcorowa, ale nie ma co ukrywać skuteczna. 

Jeśli masz cichy i miły dla ucha dzwonek w telefonie, który jest obok łóżka,

włączysz automatycznie drzemkę. Co, jeśli zrobisz wszystko odwrotnie? Właśnie

tak. Głośny i denerwujący Cię dźwięk niech wydobywa się z telefonu lub

budzika, który jest na tyle daleko, że musisz wstać, aby go wyłączyć. Terapia

szokowa, ale jaka skuteczna. 
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TRIK 6. TRZYMAJ KARTKĘ I DŁUGOPIS
PRZY ŁÓŻKU

Czy Ty też tak masz, że przed zaśnięciem przychodzą Ci do głowy genialne

pomysły? U niektórych pojawiają się one również tuż po przebudzeniu. 

Spowodowane jest to tym, że nasz umysł jest już zrelaksowany, a liczba

bodźców, które do niego dochodzą, jest ograniczona. W głowie wszystko

zaczyna się układać, bo w ciągu dnia nie ma na to czasu. Niestety po pewnym

czasie zasypiamy lub rano znowu wchodzimy w wir pracy, a po świetnych

pomysłach ślad zaginał. Co w takiej sytuacji można zrobić? 

Sposób jest bardzo prosty. Wystarczy, że przy łóżku będziesz miał zawsze notes

i długopis. Tylko w ten sposób będziesz miał pewność, że myśl Ci nie ucieknie.

Oczywiście możesz korzystać z aplikacji. Ja jednak wolę nie mieć w sypialni

swojego telefonu. 

Pamiętaj jeszcze o jednym. Warto mieć jakąś lampkę nocną. W innym wypadku

możesz rano mieć lekkie problemy z odczytaniem genialnego pomysłu. :)
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TRIK 7. ZACZNIJ OD
NAJWAŻNIEJSZEGO ZADANIA

Warto się zastanowić, od czego powinieneś zacząć Twój kolejny dzień.

Jestem zwolennikiem rozpoczynania od najważniejszego zadania. Często będzie
to również najtrudniejsza czynność. Dlaczego tak?

Możesz zacząć od małych zadań i odhaczać je w swoim kalendarzu. Będziesz
czuł, że jesteś taki produktywny. Jeśli jednak popatrzysz na swoje działania po
jakimś czasie, to prawdopodobnie okaże się, że ze swoimi głównymi celami
nadal jesteś w ciemnym .. lesie. :)

Zwyczajnie nie starcza Ci czasu na istotne rzeczy, bo zajmujesz się drobnicą.
Wychodzę z założenia, że lepiej zrobić jedną ważną rzecz, niż pięć mniejszych,
które nie są takie istotne. Priorytety popychają nas do przodu. 

Jest jeszcze jeden wielki plus tej metody. Jeśli już wykonasz to trudne zadanie, to
otrzymasz niesamowity zastrzyk energii. Jak już to zrobiłeś, to co może Cię dzisiaj
zatrzymać? Następne „zadanka” robisz w mgnieniu oka. Najgorsze już przecież
za Tobą. 

Jeśli zastosujesz odwrotną metodę, to w głowie ciągle będziesz miał, że jeszcze
najgorsze przed Tobą. Im dłużej będziesz zwlekać z nim, tym większa szansa, że
w ogóle go nie zrobisz. Panując dzisiaj wieczorem dzień, zaznacz sobie również
priorytet, od którego jutro zaczniesz. Daj znać, jak Ci poszło. :)
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TRIK 8. WYKORZYSTAJ BUDZIK

Zazwyczaj używa się budzik do tego, aby obudzić się o odpowiedniej porze.
Proponuję skorzystać z niego również w innej sytuacji. 

Pewnie wszyscy zgodzą się z tym, że powinniśmy spać odpowiednią liczbę
godzin. Zazwyczaj potrzebujemy 7 - 9 godzin snu, aby nasz organizm był
następnego dnia w pełni sił. Niestety rzeczywistość jest taka, że wiele osób
kładzie się za późni, a musi wstać z samego rana.

Wystarczy, że nastawisz budzik koło 30 minut przed godziną, którą chcesz iść
spać. Dzięki temu będziesz wiedział, że za chwilę czas się położyć. Masz czas na
wykąpanie się itp. 

Zastosuj ten trik już dzisiaj, nie ma co odkładać. Ustaw teraz budzik, aby
przypomniał Ci, o której masz wstać.

Triki produktywnosci - Rafał Łapcyński             puzzleproduktywnosci.pl



TRIK 9. ZAPISUJ WSZYSTKIE ZADANIA
W JEDNYM MIEJSCU

Niestety nasza pamięć jest zawodna. Ile razy miałeś sytuację, w której wpadłeś
na jakiś pomysł, ale zająłeś się czym innym, bo tego wymagała sytuacja i nie
mogłeś wrócić pamięcią do swojej wcześniejszej myśli? Niestety wielu osobom
się to zdarza. 

W dzisiejszych czasach, gdzie wiele się dzieje wokół nas, a my sami mamy sporo
na głowie jest to praktycznie normą. Na szczęście rozwiązanie tej sytuacji nie
jest skomplikowane. Wystarczy mieć pod ręką coś do zapisywania naszych myśli,
pomysłów czy zadań. Możesz korzystać z aplikacji, kalendarza czy notatnika.
Sam wybierz co Ci bardziej odpowiada. 

Ważne, aby wszystkie te zapiski były w jednym miejscu. Łatwiej będzie Ci wrócić
do zapisków i nie będziesz musiał szukać swoich myśli na różnych luźnych
kartkach. 

Twoja głowa będzie również mniej obciążona, a dzięki temu zwiększy się Twoja
kreatywność i produktywność. Same plusy, więc warto stosować. 
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TRIK 10. UNIKAJ PRZED SNEM
NIEBIESKIEGO ŚWIATŁA

Jeśli chcesz być produktywny, to musisz być wypoczęty. Nie da się być efektywny
w ciągu dnia, jeśli zamykają Ci się oczy z powodu braku snu. Wiele osób ma
problem z zasypianiem. Jedną z głównych przyczyn tej sytuacji jest wpływ
niebieskiego światła.

Niebieskie światło emitowane jest przez słońce, oświetlenie energooszczędne
oraz urządzenia cyfrowe. Jak dobrze widzisz przez cały dzień nam towarzyszy.
Jeśli przed snem przeglądasz pocztę na komputerze, oglądasz telewizję czy
scrollujesz Facebooka na telefonie, to oszukujesz swój mózg. Dajesz mu sygnał, że
nadal jest dzień - wprowadzasz go wtedy w stan aktywności. 

Przez to wszystko Twój organizm nie wydziela melatoniny. Ten hormon ułatwia
zasypianie. Odpowiedzialny jest ona również za regenerację, obniżenie
temperatury ciała, ciśnienia krwi oraz poziom glukozy. Jednym zdaniem
przygotowuję Cię do snu.

Teraz czas na rozwiązanie tego problemu. Przynajmniej dwie godziny przed
snem nie używaj tych wszystkich sprzętów, które wydzielają niebieskie światło.
Daj się Twojemu organizmowi wyciszyć. Zobaczysz jak ta jedna rzecz, wpłynie
pozytywnie na twój sen. Kolorowych snów :)
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