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Czas to pieniądz!
Ć W I C Z E N I E  1 8 .

Zapewne wiesz, jak bardzo pochłaniają nas tzw. pożeracze czasu: telefon, social media, TV i
inne... Masz świadomość, ile razy dziennie zaglądasz na Facebooka albo Youtube? Ile czasu
tam spędzasz? Ile czasu dziennie oglądasz TV - podczas zaplanowanych innych czynności.
typu nauka, praca, czas z dziećmi?
Nie jestem przeciwnikiem korzystania z różnych przyjemności. Ale bardzo zachęcam Cię do
tego, byś nabrała świadomości: ile czasu Ci one zajmują i świadomie też wybrała, ile chcesz,
by Ci zajmowały- tak w ogóle, jak i konkretnie podczas pracy czy innego czasu poświęconego
na konkretne rzeczy,
Dlatego mam dla Ciebie fajne, śmieszne ćwiczenie :)

Musisz zgromadzić sobie przynajmniej 20-30 monet (najlepiej o tym samym nominale).
oraz pusty woreczek/sakiewkę/pudełeczko. 
Za każdym razem, gdy oddasz się jakiemuś pożeraczowi czasu, do sakiewki lub małego
woreczka wrzuć 1 monetę. Po jej wrzuceniu, skończ z wykonywaną czynnością i zajmij się
tym co powinnaś. Monetę musisz wrzucić, gdy w danym momencie nie robisz tego co
powinnaś. Jeśli na przykład jesteś w pracy, a odbierasz telefon i rozmawiasz z kumplem lub
koleżanką – to jest to zjadacz czasu. Jeśli pracujesz w domu i w czasie swojej pracy zabierasz
się za zmywanie naczyń, to również w tym momencie, jest to zjadacz Twojego czasu. Czas na
pracę ma być czasem poświęconym tylko na Twoje obowiązki. Po całym dniu policz
zgromadzone monety, które umieściłaś w woreczku czy pudełeczku.

Wieczorem, gdy zliczysz monety w swojej sakiewce, zastanów się ile czasu ukradłaś sobie z
wykonywania zaplanowanych zadań i jak to wpłynęło na Twoją efektywność.

Dzięki temu ćwiczeniu uświadomisz sobie jak często marnujesz swój czas albo przerzucasz
go na inne aktywności - których nie było w Twoim planie. Twoja zwiększona świadomość
nawykowego robienia sobie takich przerw bardzo ułatwi Ci porzucenie tego nawyku.
Monety symbolizują wartość. Jeśli będziesz miała monety o małej wartości (typu groszówki)
to pomyśl, że gdyby każda z tych monet miała większą wartość (przyjmij sobie jakąś
konkretną) - to ile czasu tracisz każdego dnia? 
Ile tracisz go tygodniowo i miesięcznie....?
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