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Ale jak ją zrobić i wykorzystać do życia to już inna sprawa

Więc dziś będzie właśnie o tym - jak zrobić taką To do listę,
która nam się faktycznie na coś przyda i pomoże zamiast

przeszkadzać.

Ważne jest, żeby stworzyć sobie taką listę i dopisywać do
niej na bieżąco to co się pojawia / przychodzi Ci do głowy.
Głównie po to, żeby nie “wisiało” w Twojej głowy i jej nie

zaśmiecało. Kiedy wywalimy ze swojego mózgu wszystko co
“jest do zrobienia” i zawala nam pamięć roboczą, nagle robi
się miejsce  i przestrzeń na nowe pomysły, wraca energia do

robienia, coś przestaje nas hamować.

To jak takie kamienie, które wszędzie ze sobą targamy, I
nagle zamiast dźwigać wszędzie ze sobą odkładamy je na
bok i pozwalamy im sobie poleżeć. Wiemy gdzie są i nie
musimy się nimi zajmować, bo są zaparkowane. I nawet

wiemy gdzie są zaparkowane i nie musimy się bać, że ktoś
nam je zabierze;)

I robi się lżej w naszej głowie i w naszej duszy:)
Teraz Ci ulżymy i stworzymy takie miejsce, gdzie możesz

zaparkować swoje kamienie.

Zrobimy to w wersji papierowej, a na lajwie opowiem trochę
więcej o tym na jakie różne sposoby można podejść do

zagadnienia list “to do"

Dzisiaj mega ważny dzień!!
Jedna z podstaw organizacji
pracy i życia - lista rzeczy do

zrobienia (“to do”)
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Poniżej znajdziesz 2 tabelki 
- “prywatną” i “państwową”

W prywatnej wypisz wszystko co masz  do
zrobienia w najbliższych dniach /

tygodniach w sprawach rodzinnych /
zdrowotnych / domowych / świątecznych

/wakacyjnych / przyjacielskich /
zwierzątkowych / hobbystycznych /

sportowych / naukowych, itd:)

W państwowej (służbowej:) wypisz
wszystko co jest do zrobienia w pracy - to
co kazali ci zrobić szefowie / to co sama
sobie wymyśliłaś i dodałaś do zestawu
zadań do wykonania / to, co spada na
Ciebie kiedy kolega idzie na urlop itd.

Nastaw stoper na 3 minuty - tyle
potrzebujesz na wypełnienie pierwszej

kolumny w każdej z tabelek.

ZADANIE 1
I znowu najprościej będzie

do tego zadania użyć
całkiem zwykłej tabelki
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TABELKA: Lista TO DO prywatna

ZADANIE CZAS Priorytet
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TABELKA: Lista TO DO służbwa

ZADANIE CZAS Priorytet
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Czas wykonania -  w drugiej kolumnie
oszacuj mniej więcej ile czasu jest Ci
potrzebne na wykonanie każdego z tych
zadań (oczywiście “z grubsza”:)) 

Jeżeli nie da się tego zrobić, zostaw puste -
nie przekombinowowowywuj;), nie trać czasu
- napisz na oko - nie powinno Ci to zająć
dłużej niż 2 minuty (obie tabelki)

Priorytetyzacja - w trzeciej kolumnie zaznacz
jak pilna jest ta sprawa, tudzież jak ważna (to,
że coś jest ważne nie znaczy, że trzeba to
zrobić natychmiast i odwrotnie, ale tak czy
siak jest to dla nas priorytetem i chcemy to
załatwić w pierwszej kolejności).

Priorytet 1 to najwyższy / priorytet 3 -najniższy

Daj sobie 2 minuty na obie tabelki.

ZADANIE 2
Szacowanie czasu

ZADANIE 3
Priorytety



OK, dzisiaj trochę inaczej - zrób zdjęcie swojej listy

albo obu list i wrzuć na grupę.

Rozumiem, że mogą tam być rzeczy poufne,

prywatne itd - w takim wypadku zrób zdjęcie części

albo po prostu podziel się wnioskami i pytaniami,

jakie Ci się nasunęły

DO WRZUCENIA NA GRUPĘ:

Alina Gwoździewicz | Mama Pracuje Zdalnie

www.MamaPracujeZdalnie.pl

MamaPracujeZdalnie@gmail.com
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https://www.facebook.com/MamaPracujeZdalnie/
https://www.linkedin.com/in/alinagwozdziewicz/
http://www.thetemplatetribe.com/

