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Dlaczego odktadamy sprawy waine na poiniej?
Zreguly wiqkszo6i os6b nie chce sig przyznai przed sobq, ze nie radzi sobie z planowaniem zadafi w ciqgu dnia. A przeciez wszystkiego,
takze efektywnego gospodarowania czasem, mozna siq nauczyi. Na
poczqtek powinni6my pamiqta (,, ze dobre zarzqdzanie czasem wymaga od nas zmiany mySlenia -zamiast na dzialanie powinni5my
siq nastawid na rezultat. Poniewa 2 byf, zajqtym nie ozn acza by6
skutecznym.
Jakie btqdy popetniamy najczqSciej przy ustalaniu i za rzEdzaniu zadaniami, kt6re czekajq na realizacjq? Jest ich wiele, a jednym z podstawowych jest odkladanie spraw na p6iniej, czyli tzw. prokrastynacja .Zreguty uwazamy, ze odktadanie rzeczy na potem jest formq
lenistwa. Osoba, kt6ra jest znana ztakiego zachowania, czqsto traci
zaufanie otoczenia, co moze negatywnie wplynqd na jej reputacjq
zawodowE.
Majqc jakie6 zadanie do wykonania, wlqczamy czqsto przycisk ,,drze-

mka" Uak np.w budziku), kt6ry ma nam da6wiqcej czasu. W rzeczywisto6ci jednak nie spetnia on swojej roli. Prokrastynator, czyli osoba, kt6ra odktada rzeczy na potem, nadalje odktada isiq op6lnia.
Na poczqtku pociesza siq, ze czasu na wykonanie zadania jest duzo,
wiqc spokojnie moze sprawq przemy6lei i nie musi od razu zaczynaC.
Po jakimS czasie pojawia siq jednak uczucie napiqcia, ze jednak czas
goni i trzeba dzialai. AIe i w tym momencie prokrastynator znajduje
mn6stwo powod6w i usprawiedliwieri, dla kt6rych wykonanie zadania w danej chwili jest niemozliwe. I najczq6ciej zostaje ono wykonane w ostatniej chwili albo nawet wcale. Psychologowie zauwa|yli,2e
takie notoryczne odktadanie i o poinianie pracy wptywa ile na nasze
samopoczucie i wywotuje stres.
Sktonno66 do odktadania na poiniej popularnie ttumaczy siq r6wniez tym, ze dana osoba ma potrzebq duzej stymulacji, zapewniajqc
sobie wykonanie wszystkich zadaf na ostatniq chwilq, czyli 2e dziala
lepiej pod wptywem stresu i silnych wraze6. Najnowsze badania wykazaty jednak, ze zwlekanie jest w rzeczywisto6ci problemem emocjonalnym iwynika ze strachu lub lqku. Osoby notorycznie odktadajEce rzeczy na potem wolq, zeby otoczenie my5lato, iz nie wktadajq
wystarczajqco duzo wysitku w swojA pracQ, r1i22e siq bojE.Jakie sq
wiqc gt6wne typy lqkow wywotujqcych takq reakcjq?

. Lqk przed porazkq (najczqstsza przyczyna) - praca przektadana jest
do momentu, kiedy wydaje siq, ze jest ju2 za poLno, zeby jq wykonai. Staje siq to usprawiedliwieniem w razie niepowodzenia. Ten
typ zachowania mo2na zaobserwowai na przyktad wSrod uczni6w.

. LQk przed sukcesem - dana osoba boi siq, 2e sukces wywota zazdro6i
lub pociqgnie za sobq kolejne, duzo wiqksze oczekiwania, kt6rym moze
nie sprostad. Pr6buje wiqc nie wyroiniac siq spo5r6d innych.

. LQk przed bezradno6ciq - wynika z silnej potrzeby poczucia autonomii. Taka osoba chce miei wszystko pod kontrolq. Kiedy ma zmierzyl, siq z mato ambitnym zadaniem, odwleka je, aby potwierdzic
swojq niezaleznoSii ,,Ja decydujq o tym, kiedy co5 robiq".
. Lqk przed samotno6ciq - taka osoba pop rzez odwlekanie prac podSwiadomie pragnie wyrazii swojE potrzebq opieki; czeka, az kto6 jej
dora dzi, pokieruje niE. Dobrze siq czuje, pracujqc w grupie lub gdy
kto6 podejmuje za niq decyzie.
Dlaczego tak siq dzieje? Z odpowiedziq przychodzi nauka o m6zgu
(neurokognitywistyka). Badania pokazaty,2e m6zg dziala w pierwszej kolejnoSci w spos6b a utomatyczny i jed nym z jego gt6wnych
cel6w jest zapewnienie nam przetrwania. Jezeli m6zg oceni sytuacjq
jako zagrozenie, wtedy nastqpuje automatyczna reakcja emocjonalna i uruchamiane jest dzialanie majqce nas ustrzec przed ryzykiem,
a w konsekwencji pom6c nam zachowai tak2e dobre zdrowie i sa-

mopoczucie.
Zawarte w m6zgu ciato migdatowate (w obsza rze limbicznym) odpowiada wta6nie za naszq automatycznE reakcjg emocjonalnq na
zaistniatq sytuacjq. Kiedy jeste6my przyttoczeni nadmiarem zadan
do zrobienia lub jedno z nich jest dla nas za trudne, mozg podpo-

wiada:walcz (staw opor) lub uciekaj (zienoruj). M6z9 chroni nas
w ten spos6b przed ewentualnymi negatywnymi uczuciami. Produkowana w tym czasie noradrenalina wywotuje wzrost poziomu lqku
i niepokoju. A my razem z naszym m6zgiem jeste6my uzaleznieni od
dopaminy, czyli hormonu produkowanego w wyniku przyjemnych
do6wiadczen. Dop6ki wiqc dan E czynnoSd spostrzegamy jako tq, kt6rej wykonywanie bqdzie powodowai wytwarzanie dopaminy (np.
unikanie trudnego zadania), nasz m6zg bqdzie nam wysytat sygnat,
by jq kontyn uowa6.

W rzeczywistosci 1,/32 sekundy to prqdko6i, z jakq ciato migdatowate wysyta reakcjg emocjonalnE do pozostatych czq6ci m6zgu (w tym
kory przedczotowej), kt6re odpowiadajqza nasze my6lenie poznawcze i kreatywne.Zanim wiqc zdq2ymy zastanowii siq, czy rzeczywiScie zadanie nas przerasta, sygnat z ciala migdatowatego dominuje
ju2 nad naszymi reakcjami. W zaledwie Ll32 sekundy zaczyna nami
kierowai strach i przestajemy normalnie my5le6. Stqd wtaSnie bierze
siq prokrastynacja.
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Kiedy znamy ju2 uproszczony mechanizm powodujEcy, ze odktadamy
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podejscie klasyczne (ICF) oraz neuro-poznawcze i behawioralne (INC)

. Wsparcie w rozwiqzywaniu problem6w poprzez rozwijanie
nowych strategii my6lenia i dztalania.
. Motywowanie w realizacji wyznaczonego celu.
. Skuteczna metoda rozwoju osobistego.

- Zarzqdzanie stresem (w pracy i w

zyciu)

- Zapobieganie wypaleniu zawodowemu,
-Zarzqdzanie czasem iorganizacjqpracy,
- Qdnajdywanie rownowagi Zyciowej,
- Skuteczne wprowadzanie zmian w zyciu,
- Radzenie sobie w Srodowisku miqdzykulturowym,
- PodejScie zen do rodzicielstwa, ...

wcze6niej lek6w.
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Miejsce spotkan: Av. de Tervuren 81 (metro Merode)
w lnstitute of Neurocognitivism.
Kontakt: www.sloncewnas.eu / wruw.suninus.eu ;
mail: coaching@suninus.eu ; tel . 0477071088
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GAZETKA

wykonywanie zada6, mo2emy spr6bowa ( zmienii nasze roa)mowanie w taki spos6b, by przyjemno5i widziee i odczuwai w samym
ukoriczeniu zadania, a nie w unikaniu go z powodu wymienionych
Mozemy zaczEi nagra dzac siebie i innych (np. pracownikow, dzieci itp.)
za zrobienie rzeczy na czas, 0 flie ka ra(, za opoinienia w ich realizacji.
Gl6wnq putapkq jest jednak to, ze wiqkszoSi z nas czeka na moment,
kiedy bqdzie miei akurat motywacjq do wykonania danego zadania.
Lepiej jest jednak z uporem dziatac nad rozwiqzaniem, choiby matymi kroczkami, niz odktadai pracq na bok. Uczucie, kt6re pojawi siq po
zakoriczeniu pracy (nawet je6li efekt nie bqdzie doskonaty), bqdzie zdecydowanie bardziej pozytywne, a i my5lenie o nas samych poprawi siq.
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