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– BEVEZETÉS –

Végezz gyorsabban,
több mindennel

„A siker azt jelenti,
hogy teljes erőddel arra fókuszálsz,
amit égető vággyal igyekszel elérni.”
WILFERD A. PETERSON

K

öszönöm, hogy elolvasod a könyvünket. Tudjuk, hogy menynyire elfoglalt vagy, és még egy időkezelésről szóló könyv
is olyasmi, amire csak ritkán tudsz időt szánni. Ígérjük, hogy
a következő oldalakon olyan praktikus és azonnal alkalmazható
elképzeléseket, módszereket, stratégiákat és technikákat fogsz
találni, amelyekkel gyorsabban és több mindennel végezhetsz,
mint bármikor ezelőtt. Ezeket a hatásos és praktikus technikákat megtanulva és alkalmazva drasztikusan javíthatsz életed
minden területének minőségén.
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Minden idők legnagyobb elméi minden korban ama kérdés
megválaszolásának szentelték magukat, hogy „Hogyan kell
élnünk, ha boldogok szeretnénk lenni?” Sigmund Freud, a modern pszichológia atyja írta le, hogy az emberi lények elsődleges motivációja az „örömelv”, azaz folytonos törekvés azokra
a dolgokra, amelyekben örömünket leljük, és amelyektől jól
érezzük magunkat a bőrünkben és az életünkben.
Végső soron az a lényeg, hogy mindnyájan boldogok szeretnénk lenni. Az életünk legnagyobb részében az életmódösszetevőknek – kapcsolatok, munka, pénz, sport, hobbi és
egyéb tevékenységek – azt a kombinációját keressük, amely
eltölt azzal a mélységes boldogsággal és jó közérzettel, amelyre
vágyunk. Ebben az időkezelésről szóló könyvben több száz olyan
értékes elképzelést találhatsz, amelyeket azonnal bevethetsz
az életed és a tevékenységeid rendbetételéhez, hogy több olyan
dologban lehessen részed, amelyeket a saját boldogságod érdekében el akarsz és el is kell érned.

AZ IDŐKEZELÉS ESZKÖZ

Az időkezelést tekinthetjük eszköznek egy olyan nagyszerű élet
felépítéséhez, amelyet a kitűnő teljesítmény, valamint az elégedettség és eredményesség hatalmas érzései jellemeznek.
Az időkezelést tekinthetjük járműnek is, mely onnan, ahol éppen tartasz, oda visz, ahová el szeretnél jutni. Tekinthetjük az
időkezelést mindezeken túl a személyes fegyelem olyan tárhá-
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zának is, amelyet ha egyszer elsajátítottál, képessé tesz arra,
hogy az legyél, aki lenni szeretnél, meglegyen mindened, amire
vágysz, és azt tedd, amit akarsz, vagy amire szükséged van
ahhoz, hogy elérd azt a sikert, amely a legnagyobb örömöt és
boldogságot jelenti neked az életben.
Ez a könyv a személyes hatékonyság területén végzett több
mint húszévnyi kutatás és tanítás eredményeit foglalja össze,
és a saját huszonöt éves, több mint ötszáz vállalatnál szerzett
értékesítési, marketing, vezetési és tanácsadási tapasztalatainkon alapul.

A SIKER ÁLTALÁNOS JELÖLŐI

Minél tovább tanulmányoztuk a sikert és a sikeres embereket,
annál nyilvánvalóbbá vált számunkra, hogy egyvalamiben mind
osztoznak. Mind igen nagy értéket tulajdonítanak az idejüknek,
és folyamatosan azon dolgoznak, hogy szervezettebbé és eredményesebbé váljanak.
Végül arra a következtetésre jutottunk, hogy kitűnő időkezelési készségek nélkül nincs siker. El sem tudunk képzelni
olyan boldog és elégedett embert, akinek az élete szervezetlen
és kusza. A legjobb felfedezésem az, hogy amikor felépíted
magadban az időkezelés fegyelmét, ezzel párhuzamosan sok
egyéb olyan szokást is kialakítasz, amelyek eredményességhez, gazdagsághoz és sikerhez vezetnek az életed minden
területén.
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A jó időkezelési készségek kiindulópontja az a felismerés,
hogy az időkezelés valójában az életed kezelését, vezetését
jelenti. Ezáltal tudsz vigyázni a legértékesebb kincsedre. Amint
Benjamin Franklin fogalmazta meg egyszer: „Szereted az életet?
Akkor ne vesztegesd az időt, hisz belőle áll az élet.”
Amint megtanulod uralni az idődet, ezzel párhuzamosan
az életedet is elkezded magad irányítani, és az egész jövődet
a saját kezedbe veszed.

A JÓ TELJESÍTMÉNY KÉZIKÖNYVE

Ez a könyv minden olyan eszközzel ellát, amelyre valaha szükséged lehet a kitűnő időkezeléshez a karrieredben és a magánéletedben. Mialatt olvasod, mindig gondold át, hogy hogyan
alkalmazhatnád azonnal az itt olvasottakat. Húzd alá a lényeget, és jegyzetelj. Végezd el az egyes fejezetek végén található
cselekvésgyakorlatokat. Olvasd újra és lapozd fel újra és újra
a könyvet, ha meg szeretnéd tanulni és be akarod építeni a benne foglalt elképzeléseket. Az időnkénti, rendszeres ismétlés
elengedhetetlen a tanuláshoz.
Amint ezeket a készségeket elsajátítottad, egész életedben
jobb hatékonysággal és eredményességgel dolgozhatsz. Új
emberré válsz, aki újfajta életszemlélettel rendelkezik. Kevesebb idő alatt több mindennel tudsz majd végezni, mint amit
valaha lehetségesnek véltél. Teljesen átveszed az irányítást
az életed felett.

10

BEVEZETÉS

„Amikor minden ﬁzikai és mentális forrást
egy helyre fókuszálsz,
hihetetlen módon megsokszorozódik
a problémamegoldó erőd.”
NORMAN VINCENT PEALE
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– 1. FEJEZET –

Az időkezelés pszichológiája

„Az elme a határ.
Amíg az elmédben megjelenik a kép,
hogy képes vagy valamire, meg is tudod csinálni –
amennyiben száz százalékig hiszel benne.”
ARNOLD SCHWARZENEGGER

A

megfelelés törvénye kimondja, hogy a külső életed általában a belső életedet tükrözi. Akárhová nézel, ott vagy.
Akárhová nézel, magadat látod visszatükröződni. Nem olyannak
látod a világot, amilyen, hanem olyannak, amilyen te vagy –
belül. Ha meg akarod változtatni, ami a világban körülötted
zajlik – a kapcsolataidat, az eredményeidet és a jutalmaidat –,
akkor azon kell változtatnod, ami a benned lévő világban zajlik.
Szerencsére ez az egyetlen olyan része az életednek, amelyet
teljes mértékben te uralsz.
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A SIKER KIINDULÓPONTJA

Az időkezelés terén elérendő kiválóság kiindulópontja a vágy.
Szinte mindenki úgy érzi, hogy az időkezelési képességein rengeteget lehetne javítani. Az emberek újra és újra eltökélik, hogy
komolyan fogják venni az időkezelést, azaz fókuszálnak, jobban
odafigyelnek a prioritásaik meghatározására, és leszoknak
a halogatásról. Nagyon szeretnék komolyabban venni az időkezelést majd egyszer valamikor, sajnálatos módon azonban
„a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve”.
A motiváció kulcsa a „hajtóerő”. Ahhoz, hogy elegendő vágyat alakíts ki magadban az időerő fejlesztéséhez, erősen kell
motiválnia az ettől remélt haszonnak. Eléggé kell vágynod az
eredményekre ahhoz, hogy legyőzd azt a természetes tehetetlenségi erőt, ami miatt még mindig a régi módszerrel végzed
a dolgokat. Íme, négy jó ok arra, hogy gyakorold a könyvben
tanultakat.

1. Nyerj mindennap két plusz órát
Naponta legalább két plusz produktív órát nyersz a könyvben
leírt technikák gyakorlásával. Gondolj bele! Mit mindent csinálhatnál vagy végezhetnél el, ha minden egyes napod két munkaórával hosszabb lenne? Milyen projektekbe kezdenél bele és
vinnéd őket végbe? Milyen könyveket írhatnál és adhatnál ki?
Milyen témákat tanulhatnál és sajátíthatnál el mesteri szinten? Mi mindent érhetnél el ezzel a két plusz órával, amelyet
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koncentráltan értékes feladatokra és az elvégzésükre fordíthatnál?
Napi két plusz óra szorozva heti öt munkanappal, az hetente
plusz tíz óra. Heti plusz tíz óra szorozva ötven munkahéttel
évente… ez azt jelenti, hogy éves szinten ötszáz plusz produktív
órát nyernél! Ez az ötszáz óra több mint tizenkét negyvenórás
munkahetet tesz ki, azaz évente plusz három hónapnyi termékeny munkaidőt jelent.
Ha naponta két plusz eredményes munkaórát nyersz, azzal
mind a magánéletedet, mind a szakmai életedet megváltoztathatod. Minden célodat elérheted, a következő két-három év
alatt megduplázhatod a bevételedet, és végül pénzügyi függetlenségre tehetsz szert – ha meg nem gazdagodsz egyenesen.

2. Javíts a produktivitásodon
és a teljesítményeden
Az eredményességed, teljesítményed és bevételed legalább
huszonöt százalékkal fog emelkedni a következő évben. A napi
nyolcórányi munkaidő mellé nyert plusz két óra huszonöt százalékos növekedést jelent.
A mostani kereseted az, amit a mai teljesítményedért fizetnek neked. Ha az eredményességedet megnöveled legalább
huszonöt százalékkal, végül ennyivel többet is kell majd keresned. Ha pedig a mostani főnököd nem fizeti meg a javuló
teljesítményedet, majd jön egy másik, aki boldogan fizet neked
több pénzt azért, mert jobb eredményeket tudsz elérni.
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3. Növeld az irányítástudatodat
A gyakorlatok alkalmazásával több energiád lesz, és kevesebb
stressz fog érni. Úgy fogod érezni, hogy nagyobb beleszólásod
van mind a munkád, mind a magánéleted folyásába. Úgy érzed
majd, hogy a saját kezedbe vetted a sorsodat, és hatalmad van
az életed felett. Az életed minden területén pozitívabbnak és
erősebbnek érzed majd magad.
Az évek során a pszichológusok alapos kutatásokat végeztek
azon a területen, amelynek a „kontrollhely” (locus of control)
nevet adták. Azt fedezték fel, hogy olyan mértékben pozitívak
a magaddal és az életeddel kapcsolatos érzéseid, amilyen mértékben érzésed szerint irányítod az életedet, azaz „belső” kontrollhelyed van. Ha belső kontrollhellyel rendelkezel, úgy érzed,
hogy az életed a te kezedben van, te hozod meg a döntéseidet,
és te felelsz a saját tetteidért és azok következményeiért. Te
képviseled az elsődleges teremtőerőt a saját életedben.
A pszichológusok arra is rájöttek, hogy ha „külső” kontrollhelyed van, akkor abban úgy érzed, hogy más emberek és rajtad
kívül álló körülmények irányítanak, például a főnököd, a csekkek, a családod, az egészséged vagy egyéb tényezők, és ilyenkor negatív, dühös és gyakran lehangolt érzéseket élsz meg.
Frusztrált vagy, és képtelen vagy változtatni. Ilyenkor alakul ki
benned az úgynevezett „tanult tehetetlenség”, és sokkal inkább tekinted magad a körülmények áldozatának, mint az életed teremtőjének. Ha külső kontrollhellyel rendelkezel, külső
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erők rabságában érzed magad. Gyakran tekintesz magadra
áldozatként.

VEDD A KEZEDBE A SAJÁT IDŐD
ÉS A SAJÁT ÉLETED IRÁNYÍTÁSÁT

Az erősebb belső kontrollhely kialakításának egyik kulcsa
a jobb idő- és életkezelés. Minél ügyesebben bánsz a saját
időddel, annál boldogabbnak és magabiztosabbnak érzed magad. Erősebbnek fogod érezni a személyes erődet. Úgy érzed,
hogy a kezedbe vetted a saját sorsod irányítását. Általában
jobban érzed magad a bőrödben. Pozitívabb és megnyerőbb
lesz a személyiséged.

Legyen több időd a családodra
Amint az idődet és az életedet uralni kezded, több időd lesz
a családodra és a magánéletedre. Több időd lesz a barátaidra,
lazításra, a személyes és szakmai fejlődésedre és bármi másra,
amit csinálni szeretnél.
Amikor elkezded uralni a saját idődet, és napi két plusz
órát nyersz, ezt az időt felhasználhatod arra, hogy lefuss egy
maratont, szerezz egy diplomát, megírj egy könyvet, felépíts
egy vállalkozást, és kiváló életet teremts magadnak. Napi két
plusz órával gyorsforgalmi útra terelheted az életedet és a kar-
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rieredet, ahol gyorsabban haladhatsz előre, mint azt valaha
képzelted.

AZ IDŐERŐ HÁROM MENTÁLIS AKADÁLYA

Ha mindenki egyetért abban, hogy az időkezelés kívánatos képesség, akkor miért csak kevesen mondhatják el magukról,
hogy „jól szervezett, hatékony és eredményes” emberek? Az
évek során azt vettük észre, hogy sokaknak egyszerűen hamis
elképzeléseik vannak az időkezelésről. Ha azonban meg vagy
győződve valaminek az igazságáról, akkor az igaz is lesz számodra. A meggyőződéseid miatt látod magadat és a világot,
valamint az időkezeléshez fűződő viszonyodat a magad egyedi
módján. Ha bármilyen területen negatív meggyőződéseid vannak, ezek a meggyőződések kihatnak arra, amit gondolsz és
teszel, és végső soron ezek alakítják ki a valóságodat. „Nem
az vagy, akinek gondolod magad, hanem az vagy, amit gondolsz.”

1. Csökkenni fog a természetességed
és spontaneitásod
Az időkezeléssel kapcsolatos első mítosz vagy negatív meggyőződés az, hogy ha túlságosan jól szervezett vagy, akkor hideg,
számító és érzelemmentes leszel. Néhányan úgy érzik, hogy
ha az ember elképesztően hatékony és eredményes, akkor
elveszíti a spontaneitását és a szabadságát. Nem fognak tudni

18

AZ IDŐKEZELÉS PSZICHOLÓGIÁJA

az „áramlattal úszni”, hogy nyíltan és őszintén kifejezhessék
magukat. Az emberek azt hiszik, hogy az időkezelés merevvé
és rugalmatlanná tesz.
Ez azonban egyáltalán nem így van. Sokan használják kifogásként ezt a hamis elképzelést arra, hogy nem fegyelmezik
magukat úgy, ahogy – pontosan tudják – kellene. A helyzet az,
hogy aki szétszórt, az nem spontán; pusztán zavarodott, és igen
gyakran kétségbeesett. Rettenetes stressz gyötri. A valóság az,
hogy minél szervezettebb vagy, annál több időd és lehetőséged
lesz arra, hogy igazán ellazult, spontán és valóban boldog légy.
Sokkal nagyobb lesz a belső kontrollhelyed.
Íme, a titok: tervezz és szervezz meg mindent, amit csak
lehet. Gondolkodj előre, legyen terved a váratlan eshetőségekre, készülj fel alaposan, és fókuszálj a konkrét eredményekre.
Csak így lehetsz teljesen laza és spontán akkor is, ha változik
a helyzet. Minél szervezettebb vagy azokat a tényezőket illetően,
amelyek tőled függnek, annál szabadabban és rugalmasabban
tudsz gyorsan változtatni, amikor szükséges.

2. Negatív mentális programozás
A kitűnő időkezelési képességek kialakításának második mentális gátja a negatív programozás, mely gyakran a szülőktől
ered, de megkaphatjuk gyerekkorunk egyéb befolyásos szereplőitől is. Ha a szüleid vagy mások azt mondták neked, hogy
rendetlen vagy, hogy mindig elkésel, hogy soha nem fejezed
be, amit elkezdesz, előfordulhat, hogy felnőttkorodban tudat
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alatt még mindig ezeknek a korábbi parancsoknak engedelmeskedsz.
A leggyakrabban hangoztatott kifogás az, hogy én egyszerűen
ilyen vagyok, vagy mindig is ilyen voltam. A helyzet az, hogy senki
nem születik rendetlennek és szervezetlennek, sem rendesnek és hatékonynak. Az időkezelési és személyes hatékonysági
készségeket tanuljuk, és gyakorlással és ismétléssel fejlesztjük. Ha rossz időkezelési szokásokat alakítottunk ki, törölhetjük,
és jó szokásokra cserélhetjük le őket.

3. Korlátozó meggyőződések
A jó időkezelési készségek harmadik mentális akadálya a negatív énkép, azaz az énünkre vonatkozó úgynevezett „korlátozó
meggyőződések”. Sokan hiszik azt, hogy nincs meg bennük
a képesség arra, hogy jól kezeljék az időt. Gyakran úgy vélik,
hogy ez a hátterük vagy az örökségük része, és veleszületett.
A rossz időkezelésért – vagy, ha már itt tartunk, a jó időkezelésért – nem egy gén vagy kromoszóma felel. Senki nem
születik genetikai hiányossággal a személyes szervezőkészség
tekintetében. A személyes viselkedésmintáid nagyon is a te
irányításod alatt állnak.
A következő példa azt bizonyítja, hogy a tetteid legnagyobb
részét az adott területre vonatkozó motivációs szinted és vágyad
határozza meg. Képzeld el, hogy valaki felajánl neked egymillió
dollárt azért, hogy a következő harminc napon át hihetetlenül
jól oszd be az idődet. Képzeld el, hogy egy hatékonysági szak-
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