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Παρακολουθώντας τους ρυθµούς πολλών συνανθρώπων µας σε διάφορα
επαγγέλµατα, ιδιαίτερα εκείνων που έχουν τις δικές τους δουλειές, µου
κάνει τεράστια εντύπωση το κοινό απο όλους παράπονο για έλλειψη
χρόνου.
Φράσεις όπως « όλη µέρα τρέχω », « δε βρήκα καιρό να σε πάρω», «που
νάβρω χρόνο γιαυτό», « θα τα πούµε οταν ...ξαλαφρώσω λίγο» είναι στην
ηµερήσια διάταξη.

Κί όµως, ο χρόνος είναι το πιο δηµοκρατικά κατανεµηµένο αγαθό στον
πλανήτη. Η µέρα του κάθε ανθρώπου, απο τον πρόεδρο µέχρι τον
τελευταίο εργάτη αποτελείται από 24 ώρες. Ιδιαίτερα, οι επιχειρηµατίες
και ο αυτοεργοδοτούµενοι, πέρα απο τον δηµοκρατικά κατανεµηµένο
αριθµό των 24 ωρών που διαθέτουν, έχουν και όλη την ελευθερία να
αποφασίσουν και να επιλέξουν πώς να τον αναλώσουν. Τουλάχιστον
κατα τις εργάσιµες ώρες.
Προς τί, λοιπόν τα παράπονα ;
Είναι τόσα πολλά αυτά πού έχουµε να κάνουµε ; Ίσως.

Μήπως όµως αναλωνόµαστε σε πράγµατα µε τα οποία θα έπρεπε να
ασχοληθούµε λίγο ή και καθόλου ;
Μήπως αφιερώνουµε περισσότερο χρόνο απο αυτό που θα έπρεπε σε
κάποιες δραστηριότητες αδικώντας άλλες ίσως πολύ πιο σηµαντικές ;
Ξέρουµε να αναγνωρίζουµε και να επιλέγουµε τα σηµαντικά ;
Μπορούµε να ξεχωρίζουµε τα επείγοντα απο τα µή επείγοντα ;
Όλα αυτά είναι θέµατα που πρέπει να µας απασχολήσουν σοβαρά και ως
επιχειρηµατίες και ως managers και ως εργαζόµενοι αλλά και γενικότερα
ως άνθρωποι. Αν αναλογιστούµε ότι ο χρόνος που περνά είναι η ίδια µας
η ζωή, και πως δεν γυρίζει πίσω µε τίποτα, τότε τα πράγµατα αποκτούν
άλλες διαστάσεις. Το θυµόµαστε όµως αυτό ;

Προσωπικά, θα έλεγα πως το θέµα θα πρέπει να µας απασχολήσει πολύ
πιο πέρα απο την επαγγελµατική του διάσταση.
Θα πρέπει δηλαδή να αναλάβουµε τις ευθύνες µας και να αποφασίσουµε
απο µόνοι µας, µια και ο ίδιος ο ∆ηµιουργός µας σέβεται απόλυτα την
ελευθερία και την προσωπικότητα µας, ποιοί είναι οι στόχοι της ζωής µας
και ποιά είναι τα σηµαντικά για µας.

Πρόκειται για απόφαση που είναι πολύ προσωπική και που ο καθένας
πρέπει να πάρει απο µόνος του.

Αφού το ξεκαθαρίσουµε αυτό, θα πρέπει να βεβαιωθούµε οτι στην
καθηµερινή µας ζωή διαθέτουµε επαρκή χρόνο σε δραστηριότητες που
σχετίζονται µε τους στόχους αυτούς.

Θα µου πείτε αυτό είναι αυτονόητο. ∆εν είναι όµως έτσι τα πράγµατα
στην πράξη. Μια µικρή άσκηση θα το καταδείξει του λόγου το αληθές.
∆οκιµάστε να κάνετε ένα πίνακα µε τους ανθρώπους µε τους οποίους
περνάτε τον περισσότερο χρόνο σε µια τυπική εβδοµάδα. Σε ένα άλλο
πίνακα καταγράψτε ιεραρχικά τους πιο σηµαντικούς για σας ανθρώπους
στη ζωή σας.

Συγκρίνατε τώρα τους δύο πίνακες και κατά πάσαν πιθανότητα θα
εκπλαγείτε. Ίσως διαπιστώσετε πως τα πιο σηµαντικά άτοµα στη ζωή σας
απολαµβάνουν δυσανάλογα µικρό µέρος απο το χρόνο σας.

Αν κάνετε τώρα ένα παρόµοιο πίνακα και για τα επαγγελµατικά θέµατα,
ίσως διαπιστώσετε και πάλι πως, ενώ για παράδειγµα θεωρείτε τη
στρατηγική και τις δηµόσιες σχέσεις ώς τις πιο σηµαντικές για την
εργασία σας δραστηριότητες, ο χρόνος που διαθέτετε για αυτές είναι
πολύ λιγότερος από άλλες λιγότερο σηµαντικές. Εµείς δηλαδή ορθά ή
ανθασµένα θέτουµε τις προτεραιότητες µας.

Το πρώτο λοιπόν που θα πρέπει να κάνουµε είναι να εκτιµήσουµε την
τεράστια αξία του πολύτιµου αγαθού που λέγεται χρόνος και να
αναγνωρίσουµε το γεγονός οτι πρόκειται για αγαθό που δεν
αναπληρώνεται ούτε αποθηκεύεται. Στη συνέχεια, θα πρέπει να
αποφασίσουµε για τα σπουδαία και τα σηµαντικά στη ζωη και στην
εργασία µας στα οποιά µε χαρά αλλά και φειδώ θα τον διαθέσουµε.

Το τρίτο βήµα είναι να κάνουµε κανόνα ζωής τη θέση ότι αφενός δεν
πρόκειται µε κανένα τρόπο να επιτρέψουµε να σπαταληθεί αυτό το
πολύτιµο αγαθό και αφετέρου οτι θα γινόµαστε κάθε µέρα καλύτεροι στη
διαχείρηση του.

Για να το καταφέρουµε αυτό, θα πρέπει να φτιάξουµε το δικό µας
προσωπικό σύστηµα διαχείρησης του χρόνου. Να ξεκινήσουµε δηλαδή
υιοθετώντας δικές µας καλές συνήθειες και πρακτικές τις οποίες να
αξιολογούµε και να βελτιώνουµε σε µια συνεχή βάση. Αν χρειασθεί ας
παρακολουθήσουµε και κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραµµα και άς
αναζητήσουµε πηγές αυτοµόρφωσης και ενηµέρωσης. Αξίζει τον κόπο.

Μια καλή συνήθεια διαχείρησης του χρόνου είναι να ξεκινούµε απο τις
σηµαντικές και επείγουσες ταυτόχρονα εργασίες και να προχωρούµε
στις λιγότερο σηµαντικές. Απαραίτητο όµως είναι πριν εµπλακούµε σε

οποιαδήποτε ανάλωση χρόνου να βεβαιωθούµε ότι η εργασία πρέπει
οπωσδήποτε να γίνει, οτι απαιτείται πράγµατι η δική µας εµπλοκή και ότι
υπάρχει ανάγκη και συγκεκριµένο όφελος .

Μια άλλη καλή συνήθεια είναι να κάνουµε µια προκαταρκτική εκτίµηση
του χρόνου που χρειάζεται µια εργασία και να καταγράφουµε σε ένα
µπλόκ όχι µόνο την ώρα έναρξης αλλά και τον χρόνο που
προγραµµατίζουµε να ολοκληρώσουµε ή να διακόψουµε την εργασία
αυτή. ∆εν πρέπει δηλαδή να αντιµετωπίζουµε τον χρόνο σαν µια
ανεξάντλητη πηγή. Να φανταζόµαστε τον χρόνο σαν κάτι που ρέει όπως
µια βρύση µε νερό. Κάθε ξεκίνηµα εργασίας είναι και ένα άνοιγµα της
βρύσης. Όπως όµως ανοίγουµε έτσι πρέπι και να φροντίζουµε να
κλείνουµε τη βρύση. Να λέµε δηλαδή ότι αυτός είναι ο διαθέσιµος
χρόνος για την εργασία αυτή, να συγκεντρωνόµαστε και να προσπαθούµε
να παραµείνουµε στα χρονικά πλαίσια που εµείς θέσαµε. Σιγά σιγά θα
γίνοµε πολύ πιο αποδοτικοί.

Μιά πολύ µεγάλη δυσκολία για πολλούς απο εµάς είναι η ανάγκη να λέµε
όχι σε κάποιες προκλήσεις, δραστηριότητες ή εργασίες. Κι όµως δεν
είναι δυνατό να τα κάνουµε όλα. Θα πρέπει να µάθουµε να λέµε και όχι
και να µην εµπλεκόµαστε σε εργασίες και δραστηριότητες για τις οποίες
πιθανότατα θα µετανοήσουµε και θα κλέµε τον χαµένο µας χρόνο.

Με µια πολύ σηµαντική σκέψη και παρότρυνση θα ολοκληρώσουµε ατην
αναφορά µας στο θέµα του χρόνου και της διαχείρησης του. Αυτό αφορά
τα επίπεδα της ενέργειας µας στη διάρκεια της κάθε µέρας. Και
εξηγούµαι. Μπορεί ο κάθε ένας απο µάς να έχει, όπως έχουµε ήδη
αναφέρει στη διάθεση του 24 ώρες κάθε ηµέρα. Όµως τα επίπεδα της
ενέργειας που διαθέτουµε σε ένα εικοσιτετράωρο δεν είναι τα ίδια για
όλους µας. Αυτό έχει άµεση και απόλυτη σχέση µε την κατάσταση της
ψυχικής και σωµατικής µας υγείας, την διατροφή και την άσκηση µας.
Ας µην το παραβλέψουµε λοιπόν καθόλου. Ας ενηµερωθούµε για το
θέµα πολύ σοβαρά και ας το φροντίσουµε. Βελτιώνοντας τη ψυχική και
σωµατική µας κατάσταση αποκτούµε περισσότερη ενέργεια , διαύγεια
και διάθεση και είµαστε σε θέση να διαχειριστούµε πολύ καλύτερα το
πολυτιµότατο αγαθό που λέγεται χρόνος.
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