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ПРОДУКТИВНОСТ ОТ ВКЪЩИ – ВЪЗМОЖНО
ЛИ Е И КАК ДА Я ПОСТИГНЕМ?
Вече години наред работя отдалечено и в едно нещо съм сигурна – работата от
дистанция трябва да бъде планирана отлично и в доста големи детайли.
Да управляваш времето си САМ и да избираш кога точно ще работиш е много
трудна задача, ако не планираш деня си предварително. Не е лесно да си изцяло
господар на себе си – носиш цялата отговорност за това.
Много е вероятно, когато работите от дистанция да прекарвате половината от
времето си в борба с отлагането, разсейването и управлението на енергийните
си спадове. Ако се поддадете на разсеяността, то голяма част от продуктивното
ви време ще замине в чувството за вина, че сте се предали и отново сте
попаднали в капана на мотането в интернет, социалните мрежи или пък
новините.
След като COVID-19 нахлу в живота ни, много хора изведнъж трябваше тотално
да променят начина си на работа и да започнат да работят от вкъщи, много
често заобиколени от малки деца, партньора си и други членове на семейството.
Е, как в така ситуация първо да се фокусираме, после да запазим фокуса си, а и
да бъдем продуктивни? Макар и да не е лесно, всеки трябва да намери своя
начин, защото само по този начин ще запази работата си.
Ако имате очаквания, че мерките, масово предприемани от правителствата по
света за подкрепа на бизнеса и защита на работещите, ще продължат поне до
пенсионирането ви, значи доста сериозно се заблуждавате или самоуспокоявате.
След като всичко приключи и светът се отвори, много работодатели просто няма
да има откъде да плащат заплатите на служителите си и ще последват масови
уволнения и закриване на бизнеси, особено в сектори, които няма да бъдат
жизнено важни за обществото. Преминаваме през парадигмална промяна на
социалната конструкция и само силните, адаптивните и бързите ще успеят.
Пожелавам го на всички и ви представям няколко съвета как да бъдете
продуктивни, докато работите от вкъщи.
Това е най-голямата инвестиция, която може да направите, за да имате работа
утре и тази инвестиция трябва да бъде направена ДНЕС.
Научете повече ТУК. Време за четене: 5 мин.

1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

