
co zrobi�, gdy
nie chce mi się



KTO TEGO NIE ZNA...
 

 

Zrobię to jutro np. jutro odrobię zaległą

pracę, przeczytam kolejny rozdział

niezbyt ciekawej lektury, przygotuję się

do testu.

Przecież nic się nie stanie, mogę to

przełożyć. A teraz upiorę swetry,

sprzątnę biurko, przecież i tak kiedyś

trzeba to zrobić.  



ODKŁADAMY TO, CO MIELIŚMY ZROBIĆ DZISIAJ- NA
JUTRO. A JUTRO, ZNOWU ODKŁADAMY NA NASTĘPNE JUTRO. 

 
NIE, ŻEBYŚMY TEGO W OGÓLE NIE CHCIELI ZROBIĆ. 
 
ALE NIE DZISIAJ, DZIŚ ZAJMIEMY SIĘ CZYMŚ INNYM.



Prokrastynacja

Co to takiego ????????



Jest to dobrowolne zwlekanie z realizacją zamierzonych działań, pomimo
posiadanej świadomości pogorszenia sytuacji wskutek opóźnienia
Dzięki odłożeniu wykonania czynności na później początkowo następuje
poprawa samopoczucia - pojawiają się radość oraz ulga, że nie trzeba działać
natychmiast, a ponadto można zaangażować się w bardziej przyjemne, aktualne
zadania.

Prokrastynacja lub zwlekanie, czy też ociąganie się
(z łac. procrastinatio– odroczenie, zwłoka) – tendencja, utożsamiana  

z odwlekaniem, opóźnianiem lub przekładaniem czegoś na później,
ujawniająca się w różnych dziedzinach życia.

 
 
 

 



zdążę-teraz muszę
się zrelaksować

nie czuję tego w tym
momencie

może pójdę 
naprawić rower...

Znacie to ?

Nie mam ochoty uczyć się
do egzaminu....

mam jeszcze
czas

wstanę wcześnie
rano i nadgonię

zagram tylko
 raz i wezmę się

do roboty

Nie chce mi się robić
 tego projektu...

Powinnam
poćwiczyć, bo chcę

schudnąć........



Jutro

Trochę 
później

Nie w tym momencie

Zaraz..

Za chwilę



Brzmi to niewinnie i nawet
przyjemnie....



Jednak uświadomienie sobie konieczności wykonania
jakiegoś zadania przy ograniczonych zasobach

czasowych, powoduje stres, strach oraz nerwowość. 



Jak dużo czasu już teraz straciłeś,
 a tym samym jak dużo straciłeś

swojego życia nie zbliżając się nawet 
o 1 mm do swoich marzeń i celów?



Czy Twoje życie, patrząc z perspektywy
całości, stało się chociaż odrobinę

lepsze dzięki prokrastynacji?



to będzie bardzo trudne
jestem pewien/a, że nie zrobię tego dobrze
muszę to zrobić idealnie
nie mogę się skupić
nie myślę o sobie w przyszłości
mam złe nawyki
mam mentalność ofiary
mam problemy z wyznaczaniem celów 
nie wiesz od czego zacząć
zadanie wydaje Ci się przytłaczające
wyobrażasz sobie, że będą to nieprzyjemne, nużące czynności
..............

Sposoby myślenia i funkcjonowania, które
szczególne sprzyjają prokrastynacji:

 

To dlaczego tak postępujemy?



Prokrastynacja pozwala stworzyć iluzję działania, skuteczności,

produktywności.  Daje przekonanie, że wszystko jest fantastycznie 

w danej chwili, że wszystko jest w porządku, że dzięki odłożeniu

czegoś na jutro zyskasz coś dzisiaj i że właściwie nic się nie stało.



Wbrew pozorom prokrastynacja to nie jest lenistwo

ani słabe zarządzanie czasem, bo przecież chciało Ci

się zrobić te wszystkie inne, nagle

niezbędne rzeczy i świetnie zarządziłeś swoim

czasem, żeby tylko nie robić tego, co

sobie obiecałeś.



Żyjemy w czasach epidemii oczekiwań szybkich

nagród, kosztem długofalowych korzyści.

Prokrastynacja świetnie się w ten trend wpisuje.



Jak często 
 nachodzi Cię ochota
 do zrobienia czegoś 

wymagającego wysiłku, 

czegoś trudnego?

....lepiej to odłożyć na później 
i dostać natychmiastową 

nagrodę w postaci ucieczki 
przed wysiłkiem, 

nieprzyjemnymi uczuciami, 
wątpliwościami, zagubieniem 

i oporem.
 

Jednak koszty mogą być bardzo wysokie.

MOŻE WYDAWAĆ SIĘ,  ŻE.......



Dbając ciągle tylko o swoje chwilowe dobre samopoczucie 
okłamujesz sam siebie i trenujesz się w dalszym 

odkładaniu rzeczy na jutro w przyszłości, bo unikanie przynosi Ci właśnie
tą natychmiastową przyjemność, nagrodę.

To nic, że ona jest chwilowa, Twój mózg tonie w przyjemności przez
godzinę, dwie. Ta sytuacja się powtarza, powstaje nawyk – unikam, dostaję

nagrodę. Z czasem coraz trudniej będzie Ci to zauważać, nawyk będzie działał automatycznie,
poza Twoją świadomością.



Największą ceną jaką płacisz za prokrastynację jest marnowanie swojego
czasu, co w praktyce znaczy marnowanie swojego życia, a potem żal –
"mogłem tyle zrobić, dokonać tylu rzeczy a teraz jest już za późno"
Teraz się tym pewnie za bardzo nie przejmujesz, może liczy się dla Ciebie
tylko ta chwilowa przyjemność. Czy za kilka/kilkanaście lat też będziesz tego
samego zadnia?
To czy prokrastynujesz czy nie w praktyce jest różnicą pomiędzy braniem
swojego życia we własne ręce  czyli odpowiedzialnością za nie, a pomiędzy
odkładaniem własnego życia na później.



·       
Prokrastynacja jest zabójcą rezultatów. Właściwie nigdy nie będziesz miał
rezultatów przekładając ciągle to co masz do zrobienia na jutro, a potem

na kolejne jutro. 
Zaniedbywanie rzeczy ważnych uderzy w Twoją przyszłość. Przez to

będziesz miał mniejsze szanse na to, żeby lepiej zarabiać czy awansować.



Prokrastynacja powoduje obniżanie poczucia własnej wartości

Prokrastynacja to jest zwykłe okłamywanie się – mówienie sobie zrobię to, 
 i potem niezrobienie tego. Jest najszybszym i bardzo skutecznym

sposobem na wypełnienie się negatywnymi uczuciami do samego siebie –
wstydem i poczuciem winy.



Czy jest możliwe to, żeby zabranie się do

działania było prostsze, 

a jednocześnie bardziej przyjemne?



Nie chodzi o zwykłe zmuszenie się do działania.
 

" muszę to zrobić, bo tak postanowiłem bez względu na
wszystko, muszę" 

 
Chodzi raczej o nauczenie się kontrolowania samego siebie,

swoich emocji  i impulsów w połączeniu ze zrozumieniem
tego jak działa prokrastynacja.



Nie zastanawiaj się długo. Zacznij szybko
działać. Zanim przyjdą Ci do głowy
wykręty i zastępcze pomysły.

Po osiągnięciu każdego kroku zadbaj o
jakąś drobną nagrodę, czyli np. to co

pomyśl o sobie w przyszłości. Jak
będziesz się czuł, co będziesz myślał o
sobie wtedy, gdy osiągniesz zamierzony
cel.

 
 

 

normalnie dostałbyś gdybyś unikał zadania.
 

Podziel swój duży cel na malutkie
bardzo konkretne kroki. 

 
Jeśli masz 10 minut-niech będzie to
zadanie na 10 minut. Jeśli godzinę - to na
godzinę. Chodzi o to, żebyś zrobił to co
ma być zrealizowane    i osiągnął cel, ten
etapowy.



Dobrze jest też wiedzieć, że jeśli coś
postanawiasz, to że jest to dla Ciebie
ważne. 
 
 
Zastanów się, czy to co masz zrobić
przyczynia się do Twojego rozwoju, jest dla
Ciebie wartością.
 
 

Będzie to klucz do wewnętrznej motywacji.

 

 



Dużym kłopotem 
w skutecznym działaniu 

i w opieraniu się 
prokrastynacji jest 
brak umiejętności 
skupienia uwagi 



Zastanów się, co Cię
rozprasza?

Usuń to ze swojego otocznia (np. telefon) lub ogranicz wpływ
rozpraszaczy.



twórz listy rzeczy do
zrobienia; odkreślaj

podejmuj publiczne
zobowiązanie;
powiedz
rodzinie/znajomym
o swoim zamiarze
pokonania
prokrastynacji

to co już zrobiłeś
 
 



Zadbajcie o siebie. 
Zacznijcie od małego kroku i na pewno

osiągniecie cel. 
 

Życzę Wam powodzenia
 

opracowała J.Markiewicz
wykorzystano wykład p. Magdy

Adamczyk


