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Velkommen til min gamle blogg!

Denne bloggen blir ikke lengre oppdatert. Min nye blogg er tilgjengelig på adressen:

http://blogg.brr.no/

TIDSKLEMMA, ET OPPKONSTRUERT PROBLEM?

Skrevet av Bjørn Roger Rasmussen i protest
Torsdag - 28. januar 2010

Det har i de senere år vært en del snakk om den "populære" tidsklemma. Tiden strekker ikke til.

Mye skal gjøres og døgnet har simpelthen ikke nok antall timer. Man blir trøtte og slitne av å

stresse på, og enkelte opplever å bli utbrent og/eller møter den berømte veggen.

Etter mitt syn er hele tidsklemma et oppkonstruert problem. Det er våre egne valg som gir

oss problemer med tiden.

Mange skal realisere seg selv både på jobb og privat. På jobben skal man gjøre karriere og klatre oppover i

organisasjonen. Privat skal man både rekke å være sammen med familie, holde huset ved like samt ha tid til seg selv

og sine aktiviteter.  Selv de som har barn skal rekke selv å være aktive i både foreningsliv og å trene på treningsstudio,

gjerne opptil flere ganger i uka.

Er det rart at man møter tidsklemma når man skal rekke over så mange ting på en gang? Er det ikke av og til smartere

å skru ned tempoet og leve det gode liv? Trenger man å være så aktive på alle fronter samtidig? Kanskje skal man i en

periode kutte ned på egne fritidsaktiviteter eller redusere ambisjonsnivået på jobben?

Jeg vil slå et slag for å være livsnyter. Skru ned tempoet, slapp av og gled deg over de små tingene i livet! Stresset og

kavet med å rekke over så mange ting gjør oss ikke lykkeligere!

Lenke om Simple living: http://www.nrk.no/programmer/tv/puls/4316458.html
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