
Muita correria, muito trabalho e pouco tempo. Se essas
são as premissas do seu dia-a-dia, cuidado, você pode ser
vítima do tempo. Aliás, você pode estar se fazendo de
vítima do tempo. Isso mesmo. Os sete dias da semana.
as 24 horas do dia e até mesmo os minutos
continuam passando com a mesma
velocidade de antes. O seu
corpo que se adaptou
a uma rotina mais
acelerada.
Com tantas
inovações

tecnológicas, muitas coisinhas foram criadas para deixar
nosso cotidiano mais fácil, mas como conseqüência nos
deixou mais rápidos também. Não conseguimos mais
esperar como antes. Imagine-se sem a comodidade

de um telefone celular. Não dá pra imaginar.
Esperamos coisas com mais intensidade

e nossa paciência chega ao limiar
com mais facilidade. Tome

bastante cuidado, pois
agir dessa forma pode

prejuízos à sua
saúde.

trazer grandes



Por que todo mundo está reclamando da falta de tempo?
Você é do tipo que se preocupa com o trabalho de amanhã: "Será que amanhã
eu consigo terminar tudo o que tenho para fazer?". A maioria das pessoas leva
trabalho para casa por medo de não ter tempo no outro dia. Isso tem acontecido
devido à necessidade de estarmos à frente das expectativas das outras pessoas,
sejam do chefe ou até das nossas próprias. A todo instante estamos tentando
mostrar a nós mesmos que somos polivalentes e que não importa o que estamos
fazendo, ou quanto estamos fazendo, vamos conseguir. Isso é reflexo da nossa
indispensável realidade tecnológica. Se você não agir assim pode correr o risco de
ser substituído por outra pessoa que faça tudo, certo? Não, errado. Todos somos
praticamente iguais, em teoria, em corpo. Se você está num nível de estresse tal
que não consegue mais ter tempo para seus filhos, pais e amigos, então trate
de mudar, pois se for substituído no trabalho, a coisa será bem pior. Mas não
se desespere, se você for mesmo substituído, o outro também não conseguirá
suportar o que você passa por muito tempo e logo estará como você, imaginando
que os dias estão menores e ficará completamente estressado.

O que fazer para o dia render mais?
Embora as necessidades humanas sejam iguais (fisiologicamente), somos seres
completamente diferentes no que diz respeito ao comportamento. A principal
diferença está no cérebro, que precisa fazer a ligação entre dois hemisférios, um
esquerdo e um direito. As pessoas com o hemisfério esquerdo mais predominante
têm a tendência a serem mais organizadas, analíticas e gostam de seguir
processos. Conseguem facilmente seguir uma ordem para executar suas tarefas,
são mais previsíveis, pontuais e adorariam que o mundo fosse pontual. Já as com
o hemisfério direito predominante tendem a ser mais espontâneas, têm mais
dificuldades com processos e são mais desorganizadas. São fãs de pilhas de papéis
e caixas de e-mail cheias, gostam de atender diversos projetos simultaneamente e
têm uma facilidade enorme de se distraírem.
Não existe um hemisfério melhor que o outro. Ambos são igualmente importantes.
O segredo é saber utilizar os dois a seu favor na hora de ganhar mais tempo
no seu dia. O equilíbrio entre os dos hemisférios seria o essencial para um bom
aproveitamento do tempo, mas enquanto isso não é possível, uma agenda pode
ajudar muito. Comece a anotar tudo. Se você é do tipo que não consegue ter uma
agenda, pois não consegue ver o número na página (dia) mudar, tendo deixado
muitas coisas por fazer no dia anterior, compre um caderno.
Procure tempo. Com certeza você o encontrará. Deixe de dormir às 2 da
madrugada e passe a dormir mais cedo. Acorde cedo, assim você terá mais
disposição durante o dia e seu trabalho renderá mais. Encontre tempo para praticar
alguma atividade de relaxamento, de concentração ou mesmo algo que trabalhe o
seu corpo. Namore-se. Aprenda a gostar de seu corpo e a respeitá-lo. Isso dá mais
prazer para viver e, conseqüentemente, você se cobra menos no trabalho ou em
outras áreas.
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Como saber se sou vítima do tempo?
Comece a observar suas atitudes. Quantas vezes você já quase se meteu em acidentes de trânsito? Já parou no
meio de uma reunião sem saber o que estava dizendo? Domingo à noite bate aquele desespero só de pensar que
segunda-feira é dia de trabalho? Você se desliga, distrai com muita facilidade? Não termina o que está fazendo?
Esse comportamento é característico de uma pessoa estressada. Comece a avaliar seu tempo. Para Christian Barbosa,
diretor-presidente da Tríade do Tempo, empresa especializada em softwares para gestão de tempo, o principal
entrave para a maioria das queixas de falta de tempo é, na verdade, a falta de foco naquilo que temos para fazer.
Uma recente pesquisa americana mostrou que um profissional só consegue permanecer focado em uma tarefa por
no máximo 11 minutos até que o telefone toque. Uma vez que ele pára um trabalho, custa, em média, 25 minutos
até que a atenção se volte àquela primeira tarefa. Isso pode levar a uma perda de até duas horas diárias, devido
à falta de foco e, conseqüentemente, acabada gerando uma desorganização no trabalho. "Algumas pessoas têm
uma tendência natural a serem mais organizadas e a seguirem processos. Outras pessoas são tão desorganizadas e
avessas às regras que têm mais dificuldade para adquirir novos hábitos de produtividade", afirma Christian.
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