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INTERVIEW I HOW TO BE

„AZ A CÉL, HOGY ÉLETÜNK MINDEN
SZEGMENSÉBEN TELJES ÉNÜNKKEL
JELEN LEHESSÜNK.”

DAVID
ALLEN
AZ IDŐVEL FOLYTATOTT TÖBBFRONTOS HÁBORÚNKHOZ KÍNÁL
MESTERI HADITERVET DAVID ALLEN AZ IDŐMENEDZSMENT ÁLTALA
KIFEJLESZTETT MÓDSZERTANÁVAL. A „GETTING THINGS DONE”
(GTD) HÁROM GOLYÓÁLLÓ SZABÁLYRA ÉPÜL: ÍRJUK LE MINDEN
TENNIVALÓNKAT, HETENTE FRISSÍTSÜK A LISTÁT, HA PEDIG VALAMI
KÉT PERC ALATT ELINTÉZHETŐ, ANNAK JÁRJUNK A VÉGÉRE AZON
NYOMBAN. A PLAYBOY EXCLUSIVE BUDAPESTI LÁTOGATÁSA
ALKALMÁVAL BESZÉLGETETT DAVID ALLENNEL, AKI BESTSELLERE
BŐVÍTETT MAGYAR NYELVŰ KIADÁSÁNAK BEMUTATÓJÁRA
ÉRKEZETT HAZÁNKBA.
SZÖVEG: HÖRÖMPÖLI-TÓTH LEVENTE
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HOW TO BE I INTERVIEW
PLAYBOY: Sikerült késve érkeznem a
megbeszélt interjúidőpontra, ami jelzi,
hogy van még mit tanulnom a hatékony
időbeosztás terén. A GTD három szabálya
rém egyszerűnek hangzik, de ha tényleg
ennyire az volna, akkor mi végre elolvasni a
könyvet, vagy elmenni egy szemináriumra?
DAVID ALLEN: Az embereknek fogalmuk sincs,
hogy valójában mennyi kötelezettséget vállalnak.
Akár hat óráig is tarthat számba venni, hogy mi
mindenen jár az agyunk. Márpedig a kevésbé
fontos dolgok több
figyelmet kötnek
le, mint amennyit
megérdemelnek,
és ez így is marad,
ha nem tartjuk őket
kordában. A fejünk
egy borzalmas iroda!
Igazából nem időre
van szükségünk,
inkább helyhiánnyal
küzdünk. Az foglal
helyet, ha az életünket nem megfelelően
menedzseljük.
PLAYBOY:
Mihez kezdjünk
ezzel a többlet
hellyel, ha
megvan?
D. A.: Az attól
függ, mit tartunk
értékesebbnek.
Az én dolgom
rávilágítani, hogyan
tehetünk szert erre a
helyre, mert az csak
úgy magától nem
terem ott. Már attól
csökken a nyomás,
ha leltárba vesszük,
hogy mi nyomja
a szívünket. Két
perc alatt el tudom
mondani ennek a menetét, két nap alatt végre lehet
hajtani, viszont két év, mire rögzül.
PLAYBOY: Valljuk be, ez nem kevés idő.
Van emögött tudományos magyarázat?
D. A.: Az új könyvet külön fejezettel egészítettem
ki, melynek üzenetét kutatók is megerősítették: a
fejünk arra való, hogy ötleteket gyártson, nem pedig
arra, hogy azokat tárolja. Ha összeszedjük a legfontosabb teendőinket, már nyert ügyünk van.

INTERVIEW I HOW TO BE
PLAYBOY: Minél többet beszél róla, annál
hihetetlenebbnek tűnik, hogy ez tényleg
ilyen egyszerű.
D. A.: Én 1983/84 óta végzek személyes tréninget,
illetve tartok szervezeti szemináriumokat az USAban. Mielőtt azonban elkezdtem írni a könyvet, 25
év tapasztalatot gyűjtöttem. Azt hittem, hogy én
leszek a legutolsó, aki rájön a dolog nyitjára. Mivel
magas beosztású ügyfelekkel dolgoztam, azt vártam
volna, hogy ők ezt hamarabb átlássák. Végül a GTD
kellett nekik, hogy fejlődhessenek.

vagy „bank”, amivel nincsenek beljebb, mert ezek
nem elég konkrét feladatok, hiszen nem viszik
végig gondolatban az adott döntési folyamatot. Az
azonosítástól el kell mozdulni a konkretizálás felé.
Meg kell állapítanunk: mi az eredmény és mit kell
ehhez tennem?
PLAYBOY: Ez az eredmény számszerűsít
hető bármilyen szinten?
D. A.: Amint ráérzünk az ízére, ahogy a súly
legördül a vállunkról, ennek megélésén kívül nincs
másra szükség. Eddig az élményig lehet, hogy csak
azt gondoljuk, hogy:
„Hú, biztosan szuper
ide eljutni!” Az egész
arról szól, hogy a saját
kezünkben tartsuk az
életünket.
PLAYBOY: Ren
geteg dolog van
azonban, amit ele
ve nem feltétlenül
kell magunknak
elvégezni.
D. A.: Ami két
percnél tovább tart,
azt nyugodtan delegálhatjuk, de ha nem
tudjuk és nekünk kell
elvégeznünk, akkor
el kell halasztanunk.
Így ez a teendő az
opcionálisan választható cselekvések
halmazába kerül. Az
embereknek 150–
200 ún. következő
cselekvésük van,
valamint 30–100
projektjük, ahol
projekt alatt tágan
értelmezve bármi
olyat értünk, aminek
befejezéséhez
nem elég egyetlen
cselekvés.
PLAYBOY: Mi a tréningen való részvétel
előnye ahhoz képest, hogy csak elolvassuk
a könyvet és megpróbáljuk alkalmazni az
abból leszűrt tanulságokat?
D. A.: Egy szemináriumon sokkal élethűbb módon
tudjuk megtapasztalni azt, amiről beszélek. Például
mindig van valaki, aki feláll a foglalkozás közepén
és elmondja, hogy milyen, amikor semmi nem
terheli az elméjét. Ezt a könyvből is el lehet sajátítani,

„RÁÉREZHETÜNK,
HOGYAN SÖPÖRJÜK KI
AZ ELMÉNKET
ÉS HOGYAN VÁGJUNK
RENDET A RÁNK
ZÚDULÓ INFORMÁCIÓK
KÖZÖTT.”
PLAYBOY: A Playboy Exclusive 40 percet
kapott erre az interjúra, bár jómagam 30
perc alatt amúgy is végezni szoktam. Az Ön
módszerével még hatékonyabb lehetnék?
D. A.: Miért ne? Egy csomó zavaró tényező van,
ami elvonja az ember figyelmét. De ahhoz, hogy
elintézzünk dolgokat, előbb meg kell határozni, mit
értünk „elintéz” alatt. Az emberek többnyire igen
tág támpontokat vetnek papírra, úgymint „anyu”
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hiszen egy teljes rész az öntréningről szól. Ha eléggé
koncentráltak vagyunk, az utasítások követésével
akár magunk is bejárathatjuk a módszert.
PLAYBOY: Milyen típusú embereknél hull
elsősorban termékeny talajra az ige?
D. A.: Érdekes módon azokat vonzza a leginkább,
akiknek a legkevésbé van rá szüksége. Nekem ez
remek hír, hiszen a föld legmenőbb figuráival dolgozhatom. Ez a módszertan valójában megszünteti
az elménkre nehezedő nyomást. Márpedig a legkreatívabb és legambiciózusabb típusokat érdekli főként,
hogyan szabadulhatnának meg tőle.
PLAYBOY: Az
Amazon tele van
hókuszpókusz mű
vekkel időmenedzs
ment témában. Az
Öné hitelesnek
bizonyult, amit a
több mint 2 millió
eladott példány is
sugall. A WIRED
magazin egyenesen
az „információs
korszak új kultusza
ként” emlegeti.
D. A.: Ez a módszertan
azzal indít, hogy az
olvasó hol tart, nem
pedig azzal, hol kellene
tartania. Egy halom
könyv megmondja a
tutit, hogy ilyen meg
ilyen céljaid kell hogy
legyenek. Értem én,
értékes dolgok meghatározásáról beszélünk.
De ha nem uraljuk a
mát, akkor ne áltassuk
magunkat, hogy majd
a jövőben jobb lesz a
helyzet. Mennyi időbe
telik megváltoztatni egy
célt? Tíz másodpercbe.
Mennyi időbe telik bármit is megvalósítani? Két
évbe. Én meg tudom tanítani, hogy lehet valamit
megvalósítani, ami aztán több önbizalmat szül
ahhoz, hogy valaki távlati célokban tudjon gondolkodni.
PLAYBOY: Láthatólag a cégvezetőket
meggyőzte az említett logika, hiszen
egyre-másra rendelnek tréningeket saját
szervezeti hatékonyságuk növelésére. A
Siemens, a Nestlé vagy a Morgan Stanley is

alkalmazza világszerte, nálunk meg többek
között a magyar startup szentháromság, a
Prezi–Ustream–LogMeIn gyarapítja a ra
jongók táborát. Mennyiben más a tréning
egy vállalat számára?
D. A.: Egy szervezetet nem lehet megtanítani olvasni. Olyan munkatársakra van szükség, akik tudnak,
különben az a versenyképesség rovására megy.
Ha beülök egy teamértekezletre, az első kérdésem
mindig: mi köti le a csapat figyelmét? Ezt kell megragadnunk, aztán konkretizálni, hogy ez mit is takar.

Van egy elérendő eredmény vagy cél, illetve hogyan
jutunk el odáig? Milyen gyakran kell visszatérnünk
rá? Végül is azonban egyéneket képzünk, akik a
tudást a szervezeten belül alkalmazzák. Ha ezek
az elemek bekerülnek a napi működésbe, az képes
megváltoztatni a szervezet belső kultúráját.
PLAYBOY: A végén mindenki elégedett
szokott lenni azzal, amit kapott?
D. A.: Kitűnő anyagról van szó és valóban igazán
felkészült emberek adják elő azokat. Vannak, akik
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legyintenek, hogy: „Á, nekem elég a könyv, nem kell,
hogy valaki beszéljen róla.” Ám aki a tréning mellett
dönt, az szinte kivétel nélkül jól érzi magát. Önmagáért beszél, hogy a franchise ötven országban
van jelen. Magyarországon a Hamar Productivity
Consultingnál vehető igénybe a szolgáltatás.
PLAYBOY: A GTD-workshopok hangulata
mennyiben tér el a hagyományos trénin
gekétől?
D. A.: Általában a legintelligensebb embereket
érdekli a módszer, ami eleve megadja a kiváló
alaphangot, és a
trénerek is nagyszerűek. Végtére
is mindenki egy
hajóban evez és
valahol az egész a
reményről szól. Az
emberek rájönnek,
hogy: „Ó, de hiszen
meg tudom csinálni!” A tréning persze nem végez el
semmit helyettünk,
de megmutatja,
hogyan is kellene
eljárnunk, hogy sikerüljön. Kicsiben
megtapasztalhatjuk, milyen lesz
mindez élesben.
Ráérezhetünk,
hogyan söpörjük
ki az elménket és
hogyan vágjunk
rendet az életünkben ránk zúduló
információk
között.
PLAYBOY:
Most tartunk
huszonkilenc
percnél az
interjúban,
vagyis időben
vagyunk, de most már tényleg érdekel, hogy
a GTD-vel legközelebb beleférnénk-e húsz
percbe… Egyetért azzal, hogy a GTD-nek
egynél több jelentéssíkja van?
D. A.: A GTD valójában nem arról szól, hogyan
intézzünk el dolgokat, hanem hogy életünk valamennyi szegmensében megfelelően helyt tudjunk
állni. A cél, hogy elérjük, hogy mindenhol teljes
énünkkel legyünk jelen, függetlenül attól, hogy
éppen mit csinálunk. H

