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OBUDŹ SIĘ I WSTAŃ
 
Brzmi to na pewno  jak
banał, ale pracując z domu
bardzo łatwo jest wpaść w
pułapkę - spać ile się da, a
potem: jakoś to będzie!
 
Szczególnie jeżeli nie
posiadamy małych dzieci,
które od samego rana (czy
godzina 5 to już rano czy
jeszcze noc??) domagają się
naszej atencji, tudzież kota,
który woła “jeść” i
bezceremonialnie włazi
nam na głowę o 4.30. 

Jeżeli takie wspomaganie
posiadamy, sprawa jest prosta
- ktoś (kot też człowiek) nas
budzi, wstajemy, żeby
uratować jego życie lub
ogarnąć sytuację i już połowa
roboty za nami.
 
A co jeżeli nie mamy takich
pomocników?
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NASTAW BUDZIK
 
Najlepiej na taką godzinę,
żeby móc spokojnie załatwić
sprawy organizacyjne i
domowe (o których mowa w
następnych krokach) zanim
jeszcze zasiądziesz do pracy.
Czyli jak Ci pasuje: 5? 7? 8? 
 
I faktycznie postaraj się
obudzić! Nie wciskaj drzemki
40 razy (ja wiem, że to
kuszące, tudzież niektórzy po
prostu tak funkcjonują. Jeżeli
tak masz - nastaw budzik o
pół godziny wcześniej niż
zamierzasz wstać:)
 
 

WSTAŃ
 
Naprawdę wstań! Postaraj się
przez pierwsze pół godziny -
godzinęnie oglądać maili, nie
czytać wiadomości (w łóżku!:)),
tylko wstań i zajmij się sobą
(co to znaczy? patrz krok 2).
Dzięki temu dzień znacząco Ci
się wydłuży i zrobisz więcej,
tudzież łatwiej Ci będzie
“zabrać się do roboty”.
 
Wiem, że kusi, ale nie odbieraj
maili w łóżku. Może się okazać,
że owszem obudziłeś się o 8,
ale jest 12 a ty nadal w piżamie
i nieumyty siedzisz pod
pierzyną. Raczej nie chcesz,
żeby zastał CIę w tej sytuacji
telefon od szefa albo klienta
(W kroku 3 wyjaśnię dlaczego).
A już tym bardziej
videokonferencja, o której
zapomniałeś w ferworze
walki;)

5



krok 2

Posprzataj
i

zadbaj
o siebie

,



POŚCIELAJ ŁÓŻKO
 
Kolejny banał, a jednak
warto się nad tym pochylić
choć przez chwilę. Trochę
działanie z cyklu “małe
sukcesy każdego dnia”, ale
zapewniam Cię, że ma swoje
dalekosiężne skutki.
 
Po pierwsze - patrząc na
mieszkanie będziesz czuć się
dobrze. Będzie Ci
przyjemniej patrzeć na
porządek. Sprawa jest
szczególnie ważna, jeżeli nie
masz osobnej sypialni (tak
jak ja) i wszystko znajduje się
w zasięgu wzroku. 
 
Po prostu - w
uporządkowanym
pomieszczeniu lepiej się
pracuje. O tym już dawno
przekonali się japończycy i
skandynawowie, którzy tak
bardzo cenią sobie
minimalizm

.Po drugie - nie będzie Cię
kusiło, żeby wrócić do łóżka!
Proste? Proste!
 
Po trzecie (i chyba
najważniejsze) - patrząc w
perspektywie całego dnia,
będzie to pierwsze zadanie
zaplanowane i WYKONANE,
czyli pierwszy osiągnięty
CEL! Kiedy osiągamy cele w
naszym mózgu wydziela się
fantastyczna substancja,
DOPAMINA, która jest
jednym z hormonów
szczęścia i
neuroprzekaźnikiem
wyzwalającym w nas
poczucie satysfakcji i
spełnienia. Pełni funkcję
sygnału nagrody. 
 
Tak więc skoro możemy
sobie od samego rana
zafundować dobre
samopoczucie po prostu
ścieląc łóżko, to czemu by
tego nie zrobić?
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ZADBAJ O SIEBIE
 
Umyj się! 
 
Mycie zębów, oprócz
oczywistych względów
higienicznych, niesie ze sobą
wyżej wymieniony wyrzut
dopaminy - myjąc zęby
dajesz sobie nagrodę:) 
Poza tym kiedy będziesz
dobrze wyglądał i ładnie
pachniał po prostu poczujesz
się zadbany i będzie Ci
przyjemniej przebywać we
własnym towarzystwie.
 
Pomijam rodzinę, która z
Tobą przebywa i Cię wspiera,
im też będzie przyjemniej (no
i dasz dobry przykład
dzieciakom;)) 
 
Napij się wody z cytryną!
 
Twój żołądek i jelita Ci
podziękują, bo dzięki temu
łagodnie wystartują o
poranku, no i rozpoczniesz
niezwykle ważny proces
nawadniania swojego
organizmu, o czym
obszerniej będzie dalej 
(krok 5.)

ZJEDZ ŚNIADANIE
 
Dla większości ludzi
zjedzenie śniadania przed
pracą jest niezbędne. O
poranku mamy najniższy
poziom cukru we krwi i nie
chodzi broń Boże o to, żeby
napchać się cukierkami, żeby
go podnieść, ale wręcz
przeciwnie - zjeść coś, co
jest dla nas odżywcze,
zdrowe, i po czym będziemy
się dobrze czuli i nie
będziemy głodni za 5 minut.
Po cukierkach będziemy,
więc ta opcja odpada;)) 
 
Czyli dla jednych na
śniadanie jogurt z owsianką i
owocami, dla drugich jajko
na bekonie. W większości
wypadków najlepiej
sprawdzi się śniadanie
białkowo-tłuszczowe z
dobrą dawką błonnika i
węglowodanów złożonych.
W ten sposób energii starczy
nam na długo.
 
No i nie będziemy musieli
biegać do kuchni, gdzie
czyha na nas mnóstwo
pokus w postaci góry naczyń
do zmywania, zmywarki do
wyładowania albo innej
paczki ciasteczek! 
Masz to? To jedziemy dalej:)
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UBIERZ SIĘ JAK DO BIURA
 
Będziesz czuł się pewniej.
Nie od dziś wiadomo, że
ludzie dobrze ubrani mają
wyższe poczucie pewności
siebie. 
 
I nie chodzi o to, żeby
siedzieć w domu w
garniturze i pod krawatem
(chociaż znam dziewczyny,
które na ważne telefony
negocjacyjne ubierają w
domu szpilki i malują się,
choć nikt ich nie widzi - robią
tak dlatego, że to im dodaje
pewności).
 

Jaki strój tobie dodaje wiary
we własne siły? Masz
ulubioną bluzkę albo
marynarkę? 
 
Zakładaj je w domu, kiedy
masz ważną rozmowę,
zobaczysz, że poczujesz
MOC!
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ĆWICZENIA
 
Nie wszyscy mogą i nie
każdy lubi ćwiczyć z
samego rana (ja mam wtedy
mięśnie sztywne jak koci
ogon, dlatego raczej ćwiczę
po południu), ale jest to
naprawdę doskonały pomysł
z wielu względów.
 
Po pierwsze - jest to forma
dbania o siebie i robiąc coś
dobrego dla swojego
organizmu od razu z samego
rana nie dość, że robisz sobie
przysługę, to jeszcze na
dodatek dobrze się z tego
powodu czujesz. Zrobienie
dobrego uczynku świetnie
wpływa na samopoczucie i
zwiększa motywację na
resztę dnia - przebadane i
sprawdzone!

Po drugie - jest to coś, co
zaplanowałeś i WYKONAŁEŚ
o razu na początku dnia!
Dopamina, o której pisałam
już wcześniej, wydzieli Ci się
w dużej ilości, bo
wyznaczyłeś cel i osiągnąłeś
cel. Tym bardziej będziesz
mieć motywację do pracy.
 
Po trzecie - kiedy uprawiamy
sport, wydielają nam się
endorfiny - hormony
szczęścia i euforii, a kiedy
czujemy się szczęśliwi -
dużo lepiej nam się żyje,
pracuje i w ogóle osiągamy
lepsze wyniki, chyba się ze
mną zgodzisz?
(Amerykańscy naukowcy się
zgadzają:))
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MEDYTACJA
 
Zamiast (lub oprócz)
treningu, bardzo polecam Ci
poranną medytację 
(Jeżeli nigdy nie
medytowałeś, niedługo
przygotuję dla Ciebie
nowego e-booka, a na razie
mogę Cię zaprosić na
szkolenie, gdzie znajdziesz
sporo ćwiczeń i medytacji). 
 
W przeciwieństwie do
obiegowej opinii, medytacja
nie polega na niemyśleniu
(bo tego po prostu nie da się
zrobić, nasz umysł zawsze
karmi nas jakimiś smacznymi
kąskami;), ale raczej na tym,
żeby nie nadawać myślom
większego znaczenia.
 
Żeby nauczyć się
bezstronnie, łagodnie i
nieoceniająco je
obserwować, skupiając się
na jednej tylko rzeczy.
 

Od razu brzmi lepiej,
prawda?
 
Tutaj nic nie robimy na siłę. 
W sumie to w ogóle nic nie
“robimy”, tylko zanurzamy się
w “byciu” i skupieniu na
obiekcie naszej medytacji. 
 
Możesz zacząć już dziś,
choćby od tego, żeby myjąc
zęby skupić się w całości na
tej jednej czynności i
odczuciach z niej płynących. 
 
Albo zatrzymaj się i weź 5
głębokich wdechów i
wydechów licząc je i nie
myśląc o niczym innym. 
 
Tylko tyle i aż tyle. 
Chwila uważności dla Ciebie
- świetny początek dnia :)
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Nawodnienie rzecz
podstawowa! 
 
Nie dość, że cały nasz
organizm w 70% składa się z
wody, którą non stop
zużywamy i wydalamy, to
jeszcze mózg musi mieć
regularną jej dostwę, żeby
zapewnić dobre
funkcjonowanie elektryki. 
 
Tak, układ nerwowy to
elektryczność - dlatego
woda oraz mikroelementy są
dla jego funkcjonowania
nieodzowne! Warto o tym
pamiętać! Szczególnie kiedy
potrzebujemy się na czymś
skupić lub przerobić dużą
ilość informacji w krótkim
czasie, a pracując na HO
zdarza się to nad wyraz
często:) Jeżeli brakuje wody,
przewodnictwo impulsów
elektrycznych jest gorsze. 

Wiedzą to rodzice
dzieciaków z różnymi
trudnościami w nauce -
często wystarczy szklanka
wody lub dwie, żeby
 nieznośny bachor, który nie
może się na niczym skupić
przemienił się w całkiem
ogarniętego i nieźle
współpracującego młodego
człowieka. 
 
Druga kwestia:
Kiedy będziesz mieć pod
ręką to, czego Ci trzeba (w
tym wypadku napitki) - nie
będziesz musiał wstawać i
odrywać się od pracy.
Sprawa szczególnie ważna o
poranku, kiedy to mamy
zazwyczaj największą
łatwość koncentracji i
najlepszą efektywność, z
których warto jest skorzystać
planując dłuższe odcinki
pracy (60-90 minut).
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Niektórzy szczęśliwcy mają
osobne biurko, może nawet
pokój, gdzie spokojnie mogą
sobie na HO popracować,
urządzając wszystko według
swoich upodobań i mając
pod ręką niezbędne
dokumenty i szpargały. 
Innym dane jest pracować
przy stole kuchennym (that’s
me;))). 
 
Obojętne, do której grupy się
zaliczasz, codziennie rano
obowiązuje CIę ten sam
rytuał - sprzątanie
stanowiska pracy (no chyba,
że zrobiłeś to wieczorem -
gratulacje!) i organizowanie
otoczenia. 

W uporządkowanym,
schludnym otoczeniu, gdzie
w zasięgu wzroku nie ma
tryliona rozpraszaczy, dużo
łatwiej jest nam się skupić
(no i nie denerwuje nas
bałagan!). 
 
Poza tym mamy pewność, że
wszystko, czego
potrzebujemy do pracy jest
pod ręką i - znowu - nie
musimy wstawać i tego
szukać, czyli nie musimy
odrywać się od pracy, kiedy
już wpadniemy “w ciąg” tylko
po to, żeby znaleźć ten
notes, który “przecież
jeszcze wczoraj tutaj był”!
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Zanim rozpoczniesz pracę,
czeka Cię jeszcze jedna
ważna rzecz - sprawdzenie
kalendarza! Nie tylko
swojego, ale i swoich
współpracowników, a z
czasem również członków
rodziny :) 
 
Dzięki temu będziesz
wiedział co Cię dziś czeka, w
którym momencie dnia i
nawet jeżeli jakieś
zadania/wydarzenia się
przesuną, będzie wiadomo
gdzie jest luka, żeby się nimi
zająć. 
 
Nic Ci nie umknie, o niczym
nie zapomnisz i przygotujesz
się psychicznie na
nadchodzący dzień i to, co
ma się w nim wydarzyć, a to
niezwykle ważna rzecz!
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Już wiesz, jak dobrze
rozpocząć dzień na HO!
 
Kolejną dawkę
podstawowych informacji
na temat organizacji
przestrzeni do pracy
zdalnej i sposobów na
zadbanie o siebie i swoje
potrzeby znajdziesz w
moim webinarze: 
"Podstawy Work-Life
Balance na HO"
 

Do zobaczenia!
Alina

https://www.corporatewellness.club/webinar-podstawy-ebook
https://www.corporatewellness.club/webinar-podstawy-ebook

