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ROZDZIA 1.
Przegld typów
prokrastynacji

Na pocztku swojej kariery przedsibiorcy uwiadomiem sobie
dominujc tendencj do odkadania wszystkiego na pó niej, która
wydawaa si wbudowana w zespoy handlowe w caym kraju. Ludzie przychodzili na prowadzone przeze mnie seminaria, wykady,
szkolenia i spotkania, wychodzili z nich peni zapau i nowych inspiracji, a potem wracali do domu, do znanego otoczenia i zaczynali
wszystko odkada na potem, zamiast efektywnie pracowa .
Jednoczenie angaowali si w co, co nazywam „programem
ochrony wiadków” — nie odpowiadali na moje telefony czy e-maile
i nigdy wicej nie dawali znaku ycia. Pocztkowo mnie to dziwio.
Byem w szoku, e tak niewielu ludzi rzeczywicie wprowadza w ycie
to, co sobie zamierzyo. Wikszo miaa zamiar podj konieczne
dziaania, jednak nie angaowaa si w to w peni.
W ko cu zrozumiaem, e to normalne zachowanie sporej czci
spoecze stwa. Duy odsetek ludzi pragnie zmian, ale nic nie robi
oni w tym kierunku, poniewa problemy i niedogodnoci stay si
czci ich osobowoci, tak wic sukces i zmiana stanowiyby zagroenie dla ich tosamoci. Do 2011 roku osobicie trenowaem
i szkoliem ponad 6000 indywidualnych klientów. Skada si to na
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okoo 60 000 godzin, które powiciem na uczenie ich, jak mog
zrozumie to, jak si czuj, by zmieni swój sposób dziaania. Zgodnie z przewidywaniami 80 – 90% moich klientów ma problemy z prokrastynacj.
Dzisiaj moj pasj jest pomaganie innym, by nie tylko zrozumieli,
dlaczego czuj si tak, a nie inaczej, ale te by odkryli, jakie zdarzenia s przyczyn tych uczu . Jeli zajmujesz si tylko skutkami, to nie
znajdziesz rozwizania, poniewa tylko dotarcie do przyczyny to umoliwia. Jeeli yjesz tylko skutkami, to wci bdziesz mia problemy.
We my na przykad diet i wiczenia. Jeli to jedzenie jest przyczyn problemów, to przejcie na diet i rozpoczcie programu wicze bd stanowiy skadniki konieczne do utraty wagi. Jednak
tak naprawd to tylko powierzchowne czynniki, mogce wywoa
pewien efekt. Jeli zaczniesz od znalezienia powodów, dla których
jesz zbyt duo, to moesz dotrze do przyczyn swojego opierania si
przed odchudzaniem i odkadania go na pó niej. Wielu z nas rozpoczyna diet pod koniec grudnia lub w styczniu, ale gdzie w okolicach marca czy kwietnia przestaje nas to bawi . Zapisujemy si na
siowni w styczniu i w lutym, jednak w marcu i kwietniu liczba osób,
które wicz, spada. Pogoda robi si adniejsza, wychodzi so ce,
a my tracimy z oczu nasz cel.

Krótka historia prokrastynacji
Zjawisko to istnieje od zarania ludzkich dziejów, mimo e w dawnych spoecze stwach opó nienie zbiorów mogo prowadzi do godowania. Grecki poeta Hezjod 800 lat p.n.e. porówna prokrastynacj
do grzechu i lenistwa. Gdy nastaa era przemysowa, zwlekanie stao
si atwiejsze, poniewa maszyny sprawiy, e mamy mniej pracy.
Dzisiaj, w erze technologii, prokrastynacja kwitnie. Nieuwaga,
przygotowania do przygotowa , surfowanie po internecie, granie
w gry komputerowe, ogldanie elektronicznego zmniejszacza dochoKup książkę
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dów (czyli telewizji) — to tylko niektóre ze sposobów pozwalajcych
wikszoci ludzi unikn realizacji marze , wypeniania obowizków
i w ogóle robienia tego, co mieli zamiar zrobi , jednak w co nie zaangaowali si w peni. Facebook, Twitter i inne media spoecznociowe day nam zupenie nowe moliwoci tworzenia i utrzymywania wizi, a zarazem odkadania wszystkiego na pó niej.
„Facebook pomoe mi w pracy”, mówisz sobie. Jednak zamiast
wykorzysta go w ten sposób, czytasz zalege posty, ale nie nawizujesz adnych kontaktów, poniewa obawiasz si bólu zwizanego
z odrzuceniem, jakiego mógby dowiadczy . To doskonay przykad
tego, jak mona by zajtym, lecz bezproduktywnym. Uwodzicielski
czar mediów spoecznociowych pozwala Ci odwleka zrobienie tego, co powiniene, umoliwiajc Ci robienie tego, na co masz ochot.
Poddanie si tej pokusie moe by bardzo kosztowne. Poera Twój
czas, czsto take Twoje pienidze. Co waniejsze, moe sprawi , e
dowiadczysz poczucia winy i wstydu, a to najgorsze emocje, jakie
moemy przekaza innym telepatycznie poprzez nasze wibracje emocjonalne. Sdz, i wikszo z Was przyzna, e gdy odkadamy co
na pó niej, trudno nam dowiadczy takich stanów duchowych, jak
mio , rado , spokój i zadowolenie, nie jestemy te wtedy zdolni
do dzielenia si nimi z innymi.

Finansowe koszty prokrastynacji
Eksperci finansowi oceniaj, e 40% populacji dowiadczyo strat
finansowych z powodu prokrastynacji, a w wielu przypadkach te
straty byy powane. W 2002 roku Amerykanie zapacili o 473 miliony dolarów podatku za duo, co byo rezultatem popiechu i popeniania kosztownych bdów. Kadego roku spora cz spoecze stwa czeka do ostatniej chwili ze zoeniem zezna podatkowych.
Coraz wiksza liczba ludzi skada wnioski o przeduenie terminu
zoenia zeznania podatkowego, a nastpnie dziaa w panice, by zdy
Kup książkę
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w ostatniej chwili przed upywem przeduonego terminu. Pamitaj,
e dodatkowo cz ludzi w ogóle odkada to przez dugi czas i ma
wieloletnie zalegoci podatkowe. Prowadziem swego czasu klientk,
która nie pacia podatków od 15 lat. Bya tak przeraona konsekwencjami swojego postpowania, e ze strachu nie bya w stanie zoy zeznania podatkowego i nie moga spa po nocach. Nie naleaa do
osób, które buntuj si przeciwko podatkom jako takim, i nie chodzio o to, e nie chce ich paci . Nie bya nieuczciwa czy nielojalna
wobec pa stwa. Po prostu chronicznie odkadaa wszystko na pó niej.

Okazjonalne zwlekanie
Istnieje ogromna rónica pomidzy kim, komu prokrastynacja zdarza si od czasu do czasu, a kim, u kogo jest to stan przewleky.
O tym drugim przypadku napisz nieco pó niej. Na razie zakadam,
e wikszo czytelników to osoby, którym od czasu do czasu zdarza
si co odkada na pó niej i które s pod wzgldem tej cechy przecitne. Nie jest to u nich uzalenienie, jednak w pewnych dziedzinach ycia ten nawyk ich hamuje.
Rzu okiem na swój rachunek bankowy. Czy odkadanie wszystkiego na pó niej ogranicza Ci w obszarze finansów? Przyjrzyj si
swojemu biurku. Czy pitrz si na nim papiery, z którymi nie moesz si upora ? Czy w Twoim domu panuje wieczny baagan? Otwórz
szaf. Czy jak tylko uchylisz drzwi, jej zawarto na Ciebie wypada?
A moe jeste jedn z tych osób, której gara jest tak zapchany rónymi gratami, e nie ma tam ju miejsca na samochód? To wanie
jest prokrastynacja!
Kluczowe pytania, które powiniene sobie zada:
x
x

Jakie s skutki uboczne tego, e zwlekam?
Czy prokrastynacja powoduje u mnie poczucie winy i wstydu?
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Czy czuj si przytoczony, gdy myl o zmianie?
Czy moje problemy z odrzuceniem i porzuceniem sprawiaj,
e nie chc uywa elektronicznego generatora zysków (tzn.
telefonu)?
Czy prokrastynacja pozwala mi unikn bycia produktywnym?
Czy obawa przed bólem zwizanym z prac i produktywnoci
mnie hamuje?
Czy bycie produktywnym by mnie wyzwolio?

Perfekcja czy mistrzostwo?
Niezalenie od tego, co robisz, nigdy nie bdziesz tego robi na 100%
i naprawd nie w tym rzecz, by próbowa te 100% osign . Nie chodzi tu o bycie „najlepszym”. Chodzi o to, by osign swoje maksimum. Zawsze bdziesz si spotyka z wyzwaniami. Bdziesz dowiadcza upadków i wzlotów. Niemniej jednak Twoja umiejtno
podnoszenia si po upadkach przesdzi o tym, czy bdziesz tylko
zwykym graczem, czy te staniesz si mistrzem.
Jeste wietny. Jeste ju doskonay. Twoja dusza przeywa ludzkie
dowiadczenia. Jeste wyjtkowy. Masz to, co trzeba. Masz odwag.
Masz eb na karku. Rzdzisz. Wikszo z Was jeszcze nie próbowaa
tego w peni wykorzysta . Nie zaangaowalicie si maksymalnie
i nie podjlicie adnej decyzji. Dobra wiadomo jest taka, e kadego dnia dostajecie prezent w postaci czasu — 86 400 sekund lub
1440 minut.
Jeli chodzi o produktywno i prokrastynacj, to jedna z nich
Ci wyzwala, a druga zatruwa. Wyzwolenie pynie z produktywnoci: z dobrze wypenionego zadania, otrzymania nagrody, zapaty,
czeku, premii, z osignicia czego, przejcia przez scen, odebrania
trofeum, ucisku czonka rodziny lub zespou — to wspaniae uczucie. Z drugiej strony, prokrastynacja nas zatruwa — wscza w nas
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poczucie winy, wstyd, przekonanie o braku wasnej wartoci („Nie
jestem do dobry”, „Nie wierz, e znowu to robi”, „To zadanie
mnie przytacza, nie wiem nawet, od czego zacz ”), a uporanie si
z tymi uczuciami stanowi jedno z najwikszych wyzwa .

Prokrastynacja zwizana jest z lew pókul
Fascynujcym zagadnieniem zwizanym z odwlekaniem wszystkiego
jest to, e ma to zwizek z lew pókul mózgu. Lewa pókula to siedziba ego i centrum kontroli. Wane, by zrozumie , e prokrastynacja nie jest zjawiskiem czysto fizycznym. Jej rezultaty mog si
takie wydawa , jednak tak naprawd jest ona zwizana z emocjami.
Tu wanie do gry wcza si lewa pókula. Kontroluje ona to, co
mówisz sam do siebie, podpowiadajc Ci, czego nie moesz zrobi .
Mówi Ci o bólu, którego moesz dowiadczy . „Prawdopodobnie mi
si nie uda”, „Nie ma mowy, eby to si zdarzyo”, „Jeli to zrobi, to
moliwe, e to si wydarzy”, „Na pewno tego nie zrobi”, „Chyba lepiej tam nie pójd”, „Bdzie pada ” — to wszystko podszepty egoistycznego mózgu.
Ciao, które dowiadcza przyjemnoci, wydziela substancj biochemiczn zwan serotonin. Wywouje ona dobre samopoczucie.
Gdybym móg Ci da jedn podpowied , co moesz zrobi , by Twój
organizm zacz wydziela serotonin, to brzmiaaby ona: zacznij od
umiechu — szczerego. Ta prosta czynno sprawi, e po Twoim
ciele rozejdzie si ciepo, które pozwoli Ci powiedzie : „Jestem dostatecznie dobry, zasuguj na mio , jestem zdolny”. Afirmacje
maj wielk moc, ale musz im towarzyszy dziaania, poniewa inaczej bd to jedynie puste stwierdzenia. Bez odpowiedniego
dziaania afirmacje bd prowadzi do rozczarowania. Jednak osiganie celów zaczyna si od powtarzania sobie pozytywnych sów, po
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których nastpuj konkretne dziaania. Ten wzorzec, jeli bdziesz go
konsekwentnie stosowa, zawsze doprowadzi do postpów w kadej
dziedzinie Twojego ycia.

Poza motywacj
Co pozwoli Ci si upora z odkadaniem wszystkiego na pó niej?
Dwie rzeczy:
1. Zrozumienie, dlaczego wszystko odwlekasz i dlaczego robisz to,

co robisz.
2. Znalezienie powodów do dziaania i celów, które s wiksze
ni Twoje problemy z prokrastynacj.
Musisz rozwin w sobie duchowy wzrok, co, co pozwoli Ci jasno
widzie i bdzie Ci motywowa .
Jednak poza motywacj istnieje te inspiracja. Inspiracja to wewntrzny ogie . To pasja, która przenika Twoje ciao, wnika w jego
najgbsze zakamarki. Inspiracja mieszka w dolnej czci Twojego
ciaa, tam, gdzie si mieci Twoja emocjonalna, eteryczna energia.
To biae wiato, charyzma, któr mog wyczu ludzie wokó Ciebie.
Oni j czuj i chc si sta jej czci.
Inspiracja to cicha moc, która pozwoli Ci przej przez wszystkie
trudnoci. Pozwoli Ci wsi z powrotem na konia po tym, jak Ci
on zrzuci. Pomoe Ci wróci na waciwy szlak po tym, jak ukad siatkowaty aktywujcy, cz mózgu stanowica co w rodzaju emocjonalnej wyszukiwarki Google, zwiedzie Ci na manowce. Niezalenie od tego, jak dobry si staniesz, wci moe Ci si zdarzy
odkadanie czego na pó niej w pojedynczych obszarach ycia. Jest
to jednak skutek, z którym moesz sobie poradzi , tak by dotrze
do jego przyczyn.
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Prokrastynacja
nie jest czci Twojej to samoci
Oto klucz do zrozumienia, jak dziaa zasada skutku i przyczyny: to,
co mylisz, staje si Twoim uczuciem, uczucia staj si nastrojem,
nastroje skadaj si na Twoj tosamo . Od tego zaczyna si zrozumienie, e prokrastynacja nie jest integraln czci Twojej
tosamoci. Tak wielu ludzi mówi: „O, jako pierwszy kupi t ksik! Nie mog si ju doczeka nowego CD Jeffa Confessions of a Recovering Procrastinator („Wyznania zdrowiejcego kunktatora”), bo
sam wiecznie odkadam wszystko na pó niej”. W takim przypadku
zwlekanie stao si tosamoci danej osoby.
Zamiast przylepia sobie etykietk prokrastynatora, mów sobie:
„Zwlekam tylko w niektórych obszarach, na przykad: (1) tych, których nie rozumiem, (2) tych, z których ucz si rezygnowa , lub (3)
tych, w których dowiadczam bólu”. Zamiast przykleja sobie tak
negatywn etykietk, powiedz sobie, e jeste w trakcie leczenia.
Przechodzisz program 12 kroków do wyzwolenia, bogactwa i radoci.
Najcenniejsz rzecz, któr masz w yciu, jest czas. Sk w tym,
by zmieni ten czas w warto , usugi, rezultaty, rado , odprenie,
produktywno , poczucie wizi. Wypeniamy nasz czas jedn z dwóch
rzeczy: produkcj lub odpoczynkiem. Gdy dowiadczasz jednego
z tych stanów, moesz wiele zyska , jeli jeste wolny od winy.
Prokrastynacja ma ogromny wpyw zarówno na nasze zdrowie, jak
i na stan posiadania. Czy zdarzyo Ci si przekada wizyt u dentysty
lub lekarza? Wikszo z nas tego dowiadczya z uwagi na niepokój
zwizany ze spodziewanym wynikiem takiej wizyty. Musz przyzna ,
e sam zwlekam z pójciem do dentysty. Mimo e mój dentysta jest
naprawd wietny, nie wystarcza to, by skoni mnie do umówienia
si na wizyt. Pewnego razu czekaem 12 lat, nim wreszcie to zrobiem. Oczywicie sko czyo si na tym, e musiaem przej leczenie
kanaowe i zrobi koronk: odkadanie wizyty na pó niej kosztowao mnie jakie 5000 dolarów.
Kup książkę
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Uporaj si ze swoim
uzale nieniem emocjonalnym
Badania Uniwersytetu Windsor w Ontario wskazuj, e dorose
osoby, które przyznaj si do odkadania wszystkiego na pó niej,
maj wyszy poziom stresu i powaniejsze problemy zdrowotne ni
osoby, które terminowo wywizuj si ze swoich zada . Wykazujemy
wiksz skonno do prokrastynacji, jeli czekajce nas zadanie wydaje si nudne, trudne lub bolesne. Spójrzmy prawdzie w oczy: kto
myli z przyjemnoci o porzdkach w garau, który jest tak zagracony, e od dawna nie mona tam zaparkowa samochodu? Kto chce
powici sobot na odwracanie szkód, jakie sam poczyni w swoim
domu, gromadzc stosy starych czasopism, pamitek i gratów?
Kunktator ma skonno do odkadania wanych projektów na
ostatni chwil. Czy pamitasz, jak si uczye do matury? Ja chodziem do szkoy redniej w latach 70. i przypominam sobie, e zarówno ja, jak i moi koledzy bralimy tabletki z kofein, pilimy litry
kawy i wykorzystywalimy róne zakazane substancje, co pomagao
nam, gdy odkadalimy wszystko na ostatni chwil.
Czy zdarzyo Ci si pdzi na lotnisko na zamanie karku i przybywa tam tu przed zako czeniem odprawy? Czy spó niasz si na
spotkania i czerpiesz przyjemno z przypywu adrenaliny zwizanego
z tym, e jednak udaje Ci si zdy ? Wielu ludzi dziaa wanie w ten
sposób. Lubi przyciga uwag przez to, e si spó niaj. Czuj podniecenie na myl o tym, e ledwo zdyli. Czekaj, a uczucie dyskomfortu stanie si dostatecznie dotkliwe. Wiem to, bo dowiadczyem tego na wasnej skórze.
Uwiadomiem sobie, e mam problem z alkoholem, gdy byem
jeszcze przed trzydziestk. Piem sporo i nie radziem sobie z tym do
tego stopnia, e zdarzyo mi si prowadzi po pijanemu czy pokazywa publicznie w stanie upojenia alkoholowego. Moja kreatywna
prawa pókula zdawaa sobie spraw z tego, e mam problem, jednak
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lewa wszystkiemu zaprzeczaa. Mój logiczny, egoistyczny mózg nie
pozwala mi si przyzna do mojego problemu i szuka rozwizania.
W midzyczasie obiecywaem sobie, e nie bd pi, jednak mino
sze lat, nim udao mi si przey cay dzie na trze wo. Na szczcie dla mnie od tego czasu nie wypiem ju ani kropli alkoholu.
Musiaem si otrze o mier , by wreszcie si zmieni . To przykad
pokazujcy, co moe si sta , gdy pozwoli si prokrastynacji a tak
si rozhula . Nie jest to idealny sposób na radzenie sobie z emocjonalnym uzalenieniem.

Ryzyko i nagroda
Ilo czasu, jaka pozostaje do ostatecznego terminu uko czenia projektu, równie wpywa na prawdopodobie stwo wystpienia prokrastynacji. Jestemy bardziej skonni odkada dziaanie na pó niej,
jeli termin ten jest odlegy. Dzieje si tak z uwagi na zjawisko odroczenia czasowego, co oznacza, e im bardziej jestemy oddaleni od
nagrody czy poczucia osignicia czego lub te im mniej pewne jest
osignicie ko cowego rezultatu, tym wiksz mamy tendencj do
opierania si przed wykonaniem koniecznych dziaa . Innymi sowy,
natychmiastowa gratyfikacja jest bardziej motywujca ni nagroda
lub wyrazy uznania otrzymane za uko czenie zadania w przyszoci.
Ryzyko czy te czynnik nagrody maj wiksze znaczenie, gdy nagroda
jest blisko, tu przed naszym nosem.
Najczciej z odwlekaniem wszystkiego wie si brak sumiennoci. Osoba, która jest rzetelna i dobrze zorganizowana, jest te
zwykle pracowita i produktywna. Ten opis dobrze do mnie pasuje.
Jestem wietnie zorganizowany. Jestem bardzo produktywny. Mam
metod i ustalony sposób dziaania. Jednak nie kady w mojej rodzinie jest dobrze zorganizowanym perfekcjonist, takim jak ja. Osoby
niesumienne s bardziej naraone na prokrastynacj.
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Jeli w Twoim yciu panuje chaos i wiecznie dzieje si co dramatycznego, to pierwszym krokiem, który powiniene uczyni , jest
wybaczenie sobie. Nie osdzaj si. Jeeli masz ca gór gratów do
wyrzucenia, to nie musisz, patrzc na nie, dusi si z przeraenia.
Jeli reagujesz w ten sposób, Twoje ciao wchodzi w tryb walki lub
ucieczki.
Ludzie, którzy s bardzo impulsywni, te maj skonno do odkadania wszystkiego na potem. Jakakolwiek pokusa w atwy sposób
moe sprowadzi takie osoby na manowce. Prokrastynatorzy nieustannie stawiaj si w trudnej sytuacji, po czym w ostatniej chwili
musz si z niej ratowa . yj dla przypywu adrenaliny, po którym
nastpuje uczucie gbokiego zawodu. S emocjonalnie i chemicznie
uzalenieni od dowiadczania wielkich wzlotów i upadków. Chemia
mózgu, czyli adrenalina, kortyzol, dopamina, serotonina, i emocjonalny zwizek pomidzy umysem a ciaem pozwalaj to wyjani .
Mózg uzalenia si od substancji chemicznych uwalnianych przez
nasze ciao w chwilach wielkich emocji, jak równie od substancji,
które s wytwarzane bezporednio po zako czeniu wydarze , które
wywoay dany stan emocjonalny.

Prokrastynacja i niepokój
Prokrastynacja jest te bezporednio zwizana z niepokojem, który
stanowi odgazienie neurotyzmu. Rozpoczcie dziaania jest odraczane z atwoci z uwagi na niepokój zwizany z ryzykiem poraki.
Podwiadomy wewntrzny dialog brzmi mniej wicej tak: „Boj si,
e nie zrobi tego idealnie. Popeni bd. Strac swoj szans lub
przyjaciela. Nie bd w stanie sprosta narzuconym sobie standardom. Nie jestem przygotowany dostatecznie dobrze”. Istnieje wiele
innych powodów, usprawiedliwie i wymówek. Wymówka to nic
innego jak dobrze zaplanowane kamstwo.
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Sowa (a czasem tylko d wiki), których uywamy, te mog
sprzyja odwlekaniu czego. Czy kiedykolwiek zadawae komu
pytanie i w odpowiedzi najpierw usyszae „noo”, a potem „có”?
Osoba, która tak si zachowuje, odwleka udzielenie odpowiedzi.
Gdy zadajesz jej pytanie, natychmiast uruchamia si jej lewa pókula — zamiast wyraa , co czuje, zaczyna myle , zamiast odczuwa ,
staje si logiczna. Gdy wreszcie si odezwie, zwykle si usprawiedliwia
i tumaczy, zamiast mówi to, co dyktuje jej intuicja.

Neurotyczny perfekcjonizm
Istniej dwie formy perfekcji: praktyczna i neurotyczna. Moesz
by neurotyczny w swoim deniu do doskonaoci. Moesz by wysoce zorganizowanym, dokadnym, neurotycznym perfekcjonist.
Szczegóowo omówi ten typ prokrastynacji w rozdziale 2., teraz
wystarczy powiedzie , e jeli denie do perfekcji uniemoliwia
produktywno , to jest bardzo prawdopodobne, e mamy do czynienia z neuroz.
Moesz zmieni swój neurotyczny perfekcjonizm w perfekcjonizm
praktyczny, z którego bdziesz czerpa satysfakcj (zwizan z poczuciem dobrze wykonanego zadania, dobrym samopoczuciem w danej
sytuacji, starannoci ograniczon do niektórych obszarów), co jest
zdrowe. Skrajnie nasilona neuroza moe Ci uniemoliwi rozpoczcie
dziaania, a nawet wyjcie z domu. Zapewne syszae o ludziach,
którzy boj si latania lub jazdy samochodem czy nawet opuszczenia
mieszkania — takie fobie równie mog si sta objawem prokrastynacji.
Osoby, które dowiadczaj tych fobii, czuj si pozbawione kontroli nad sytuacjami budzcymi lk, podczas gdy pozostanie w domu
to co, co mog kontrolowa . Jeli nie bd lata , nie zgin w katastrofie lotniczej. Jeli nie wsid do pocigu, nie bd uczestnikami
wypadku kolejowego. Jeli nie potrafi prowadzi , nie bd mieli
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wypadku samochodowego. Zamiast korzysta z tych rodków transportu, praktykuj prokrastynacj. Mog kontrolowa rezultat, pozostajc w domu, jednak potem mówi: „Nie mog pojecha na wycieczk, jaka szkoda” albo „Musz znale jak piguk, która mnie
z tego wyleczy”.
Pamitasz fragment piosenki Huey Lewis and the News: „I want
a new drug, one that don’t make me nervous” („Chc nowego leku,
takiego, który nie bdzie sprawia, e staj si nerwowy”)? To si
zdarza wielu z nas. Jestemy skonni wzi dowoln liczb leków,
dostpnych bez recepty czy na recept, byle poradzi sobie z niepokojem i ukry swoje uczucia. Niektórzy z nas sysz, e s zbyt kreatywni. Mamy ADHD. Dowiadczamy lku, cierpimy na zaburzenia
snu. Dostajemy gar piguek, które maj nam pomóc poradzi sobie
z emocjami, a w rezultacie tumimy nasz produktywno .

Dojcie do róda problemu
Aby naprawd uwolni si od problemu, musimy wzi odpowiedzialno za zrozumienie, dlaczego robimy to, co robimy. Czy wyrose
w otoczeniu penym kunktatorów? Czy wychowywae si wród neurotycznych perfekcjonistów? Czy dorastae w towarzystwie praktycznego perfekcjonisty?
Czy zawsze mówiono Ci, co masz robi ? Czy spotykaa Ci reprymenda, gdy tego nie zrobie? Czy buntowae si przeciwko narzuconemu porzdkowi? Czy gdy poszede na studia lub wyprowadzie si z domu, przestae na znak protestu cieli óko?
To niektóre z zagadnie , którymi musisz si zaj . Jeli tego nie
zrobisz, dalej bdziesz odkada wszystko na ostatni chwil, usprawiedliwiajc si, e jeeli zrobisz co kiepsko, to nastpnym razem
oczekiwania bd mniejsze, co pozwoli Ci zmniejszy odczuwan
presj na wygrywanie.
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Dwa elementy odgrywaj kluczow rol w pragnieniu opó niania projektów: niepewno uczu w odniesieniu do danego dziaania i ch uniknicia dyskomfortu. Osoba, która zwykle mówi sobie:
„Nie wiem, czy to dobry moment”, unika dziki temu ryzyka poraki.
Niezdecydowanie równie jest bardzo istotne w dialogu wiadomoci i podwiadomoci prokrastynatora. Taka osoba nie potrafi
podj decyzji. Tak naprawd oczywicie byaby w stanie to zrobi ,
jednak wmawia sobie, e jest odwrotnie. wiadomie wybiera niedecydowanie. Nie chodzi o to, e nie moe tego zrobi — ona po prostu tego nie robi.
Kto, kto zwleka, wymyla sobie jaki pretekst: potrzebuje dodatkowego szkolenia, nowej strony internetowej, seminarium w weekend, trenera, mentora lub wzorca osobowociowego. Wszystkie te
rzeczy mog by naprawd wyzwalajce, jeli s zastosowane praktycznie, jednak samo mechaniczne wykonywanie instrukcji krok po
kroku bez konkretnego uycia zdobytej wiedzy daje nam jedynie
osob uzalenion od seminariów, która wci si ociga z dziaaniem.
Dla duego odsetka osób, które odkadaj wszystko na pó niej,
nic nie jest nigdy dostatecznie dobre, co pozwala im usprawiedliwia
ich wieczny brak zaangaowania. Wielu kunktatorów sdzi, e potrzebuj presji pyncej z faktu, i termin wisi im nad gow, by
usprawiedliwi swoje ociganie si. Tumacz si: „Gdybym zacz
wczeniej, to zrobibym to idealnie”. Taka wymówka maskuje nisk
samoocen bdc kluczowym elementem ich niepokoju zwizanego
z dziaaniem, który z kolei jest pierwotn przyczyn prokrastynacji.

Rozbicie to samoci prokrastynatora
Wikszo osób z nawykiem prokrastynacji chce si od niego uwolni , jednak przyzwyczajenie jest tak zakorzenione, e staje si automatyczne. Aby pozby si tej tosamoci, natychmiast zacznij sobie
powtarza : „Zwlekam jedynie w tych obszarach, w których dowiadKup książkę

Poleć książkę

PRZEGLD TYPÓW PROKRASTYNACJI

27

czam bólu lub przeciwko którym si buntuj. Nie jestem prokrastynatorem. Rozpoczem proces leczenia z tego naogu”.
Jeli mówisz sobie: „Zawsze tak si dzieje”, to staje si to czym
pewnym. Pewno to wiara, która zmienia si w oczekiwanie. Jeeli
pozwolisz, by Twoje oczekiwania Ci definioway, to mog Ci albo
wyzwoli , albo zatru . Przykad: jeli dobrze Ci idzie zdobywanie pienidzy i spodziewasz si, e je zdobdziesz, to istnieje due prawdopodobie stwo, e tak si stanie, zwaszcza gdy w przeszoci miae
ju podobne sukcesy. Jeli stwierdzisz, e stae si magnesem przycigajcym pienidze, to ludzie z Twojego otoczenia cigle bd
wzmacnia w Tobie to przekonanie.
Przycigasz do siebie sytuacje i ludzi, którzy odpowiadaj na biochemiczny gód, od którego jeste uzaleniony. Telepatycznie i emocjonalnie wysyasz sygnay, które zale od tego, co mylisz i co
czujesz. Jeli uczucia, które wysyasz, wyrastaj z bardzo niskiego poczucia wasnej wartoci spowodowanego tym, co Ci kiedy spotkao:
zostae porzucony i zaniedbany, dowiadczye przemocy lub innej
traumy, bdziesz przyciga ludzi skonnych traktowa Ci podobnie, i typy, których wcale nie chcesz widzie w swoim yciu. Bdziesz
przyciga ludzi, którzy wnios do Twojego ycia konflikt zamiast
wspópracy.
Jeli chcesz si uwolni od uczu prowadzcych do prokrastynacji, musisz zacz od przyjcia zupenie nowej filozofii. Jeeli jedynie
spróbujesz zachowa pozytywne nastawienie, to jakby wzi motywacj w sprayu i popsika ni zardzewia powierzchni swojej prokrastynacji. Aby naprawd si zmieni , potrzebna jest dogbna
transformacja. Na poziomie emocjonalnym musisz si nauczy zmienia te uczucia, które tworz sytuacje hamujce Ci i blokujce.
Gdy odkadanie wszystkiego na pó niej staje si stanem przewlekym, to kieruje Tob autosugestia. Aby zerwa z tym nawykiem,
musisz zacz od przyczyn, nie od skutków.
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Podniesienie poziomu swojej wiadomoci
Jakie wydarzenia zapocztkoway Twój nawyk zwlekania ze wszystkim? Im lepiej bdziesz rozumie przyczyny swojego zachowania,
tym wiksza bdzie Twoja wiadomo . Sowo „wiadomo ” jest
równoznaczne ze sowami „przytomno ”, „uwaga”. Im bardziej jeste wiadomy, tym bardziej wzrasta te Twój poziom energii i samopoznania i coraz lepiej czujesz si sam ze sob. To, czego potrzebujesz, to mio — mio do siebie. Tylko Ty moesz da sobie na ni
przyzwolenie, nie moe Ci go da nikt inny.
Potrzebujesz szacunku do samego siebie, nie tylko pewnoci siebie. Pewno ma zwizek z tym, co sdzisz na dany temat. Szacunek
odnosi si do tego, co o sobie mylisz. Prawdziwe pytania to: „Co robisz w yciu? Kim jeste? Kim si stajesz?”. Powiniene by w stanie
przey swoje ycie zgodnie ze swoim powoaniem.
Dla wikszoci ludzi ostatecznym pragnieniem jest ycie, w którym mog stanowi o sobie. Najcenniejszym, co masz, jest czas, a jeli
prokrastynacja Ci z niego okrada, to prowadzi to do: braku przyjació, braku funduszy i wiadomoci, e nic nie moe w Twoim yciu
trwa dugo. To przydarza si sporej czci populacji. Ludzie maj
jakie intencje, jednak nie jest to to samo, co prawdziwe zaangaowanie czy decyzja. Gdy pojawia si prawdziwe zaangaowanie, moliwe
jest osignicie tego, czego si najbardziej pragnie. Jednak dla wielu
osób puapk staje si to, e bior na siebie coraz wicej zobowiza
i przedsiwzi i wikaj si w sytuacje, z którymi musz si pó niej
upora . S przecieni i zaczynaj odkada wszystko na pó niej.

Zejd my na ziemi
Rozwizanie polega na stworzeniu jasno zdefiniowanych celów, takich, które nie bd przytaczajce do tego stopnia, e nie bdziesz
móg nawet zacz dziaa . Zapytaem ostatnio jednego ze swoich
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klientów: „Jakie dochody chciaby osign , siedzc w zaciszu domowym, w cigu tego roku kalendarzowego?”.
Odpowiedzia: „Strzelam, e 200 000 dolarów”.
Ja na to: „Lepiej nie”.
Mówiem dalej: „Zejd my na ziemi. Czy masz nawyk zarabiania
200 000 dolarów rocznie?”.
Odpar: „Czy mam nawyk zarabiania 200 000 dolarów rocznie?”.
Powiedziaem: „Powtarzasz moje pytanie”.
On na to: „A jakie byo twoje pytanie?”.
To idealny przykad kogo, kto kompletnie nie ma pojcia, o czym
mówi. Naprawd zaley mi na tym kliencie i pragn mu pomóc,
jednak w tym przypadku stworzy sobie cel tak ambitny, e nie by
w stanie nawet zacz próbowa go realizowa . Nie mia pojcia,
o co mi chodzi, gdy zapytaem, czy ma nawyk zarabiania 200 000
dolarów rocznie.
W 2008 roku psycholog Shane Owens i jego wspópracownicy
z Uniwersytetu Hofstra wykazali, e prokrastynatorzy, którzy zdoali
wykona czstkowe zobowizania, mieli 8-krotnie wiksze szanse na
uko czenie projektu ni osoby, które tego nie zrobiy. Jeli Twoje
wypowiedzi s jasne i zwize, zaczynasz emanowa delikatn si.
Jest to emocjonalna, eteryczna energia, zwana te charyzm. Inni
ludzie j wyczuwaj. To Twoja pasja, co, co Ci nakrca. To inspiracja, która pozwoli Ci pokona przeszkody, wyzwania i stagnacj
w biznesie.

Po prostu to zrób
Ludziom, którzy odkadaj wszystko na pó niej, chciabym da rad
wyraon prostym sloganem reklamowym firmy Nike: „Just do it”
— „Po prostu to zrób”. Sowo „prokrastynacja” pochodzi od aci skiego procrastinare, co oznacza „przekada na jutro”. Dla osoby,
która ma taki nawyk, unikanie dziaania staje si sposobem na ycie.
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Aby si sta produktywnym, musimy zrozumie prokrastynacj i si
od niej uwolni . Przetrwanie czsto zaley od uko czenia prostych
zada , jak na przykad siew i zebranie plonów, w sposób skuteczny
i terminowy. Na tym te polega rónica pomidzy przetrwaniem a rozkwitem, pomidzy radzeniem sobie a staniem si kim, komu si
wietnie powodzi.
Prokrastynacja znajduje swoje odzwierciedlenie w przysowiach
i mdrociach ludowych w wielu kulturach. Zapewne znasz nastpujce powiedzenia:
„Zrób dzi, co masz zrobi jutro”,
„Lepiej zapobiega , ni leczy ”,
„Kiedy to znaczy nigdy” (przysowie angielskie),
„Pomidzy powiedzeniem czego a zrobieniem tego znosi si
niejedna para butów” (przysowie woskie),
„Prokrastynacja jest zodziejem czasu” (Edward Young, 1742).
Prokrastynacja to co wicej ni problem z zarzdzaniem czasem.
Wielu sporód czytelników zapewne odkryo, e jeli próbowali zwalczy swój nawyk, stosujc techniki zarzdzania czasem, to nie przynosio to oczekiwanych rezultatów. Dlaczego? Poniewa czasem nie
mona zarzdza . Chodzi raczej o zarzdzanie sob, a nie zegarem.

Prokrastynacja,
niezdecydowanie i rozczarowania
Prokrastynacja nie jest tym samym co niezdecydowanie. Podczas
gdy niezdecydowanie sugeruje niemono podjcia decyzji, prokrastynacja polega na podjciu decyzji i niezrealizowaniu jej. Moliwe
jest zwlekanie w trakcie podejmowania decyzji, jednak nie róni si
to zasadniczo od zwlekania z wykonaniem innych zada . Prokrasty-
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nacja jest zachowaniem zoonym, w którym znaczenie maj czynniki
logiczne, emocjonalne i behawioralne. Jest to skonno do przekadania na pó niej lub unikania osignicia zaoonego celu z podwiadomym zamiarem dowiadczenia rozczarowania. Oczywicie jest to
te definicja szale stwa: robienie cigle tego samego i oczekiwanie
rónych rezultatów.
Trudno si pogodzi z tym, e jest si uzalenionym od rozczarowania. Masz dobre zamiary, ale brakuje Ci umiejtnoci podjcia decyzji, odpowiedniej dozy zaangaowania i wszystko ko czy
si rozczarowaniem.
Cele s czym osobistym i, podobnie jak pikno, kryj si w oku
patrzcego. To, co wydaje si wartociowym celem dla Ciebie, dla
kogo innego moe nie mie znaczenia. Jeli dane zadanie jest dla
Ciebie istotne, jednak nie podejmujesz dziaa koniecznych do jego
uko czenia, to mamy tu do czynienia z prokrastynacj.
Wystpuje ona te wtedy, gdy nie czyni si maych kroków, by
osign wane, dugoterminowe cele. To pokazuje równie, dlaczego wiele osób stawia sobie gigantyczne, wzniose cele, które nie s
osigalne, co daje wymówk, by si ociga , czu si z tym le i dowiadcza rozczarowania. W ksice Overcoming Procrastination psycholodzy Albert Ellis i William Kansu definiuj prokrastynacj jako
„opó nianie wykonania zadania do momentu dowiadczenia dyskomfortu”.

Pokona prokrastynacj — dzie po dniu
Prokrastynacja to tendencja do unikania zaangaowania, podejmowania decyzji, dyskomfortu, bólu, poraki i przede wszystkim sukcesu.
Nie zdasz na czas. Jeste obciany karnymi odsetkami. Unikasz
zaangaowania, wic przyjaciele i rodzina zaczynaj si zoci . Narastaj rozczarowania i pretensje, podobnie jak poczucie winy i wstydu.
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To, co narodzio si jako dobre intencje, staje si ródem zawodu.
Czy to brzmi znajomo?
Zwlekanie zaczyna si, gdy dziaanie nie wywouje prawdziwej
pasji. Trudno oceni , dlaczego ktokolwiek z nas si ociga, jeli we mie si pod uwag, e ostateczny rezultat tego jest dla nas szkodliwy.
To nieracjonalne, by nie pragn zmian w tych obszarach naszego
ycia, które nam nie su.
Wród osób, które notorycznie odkadaj wszystko na pó niej,
typowy jest brak planowania. Ci, którym w yciu brakuje planu,
zwykle ko cz z poczuciem przecienia z powodu zalegych obowizków i projektów. Z kolei osobowoci buntownicze szczyc si
swoim nonkonformizmem posunitym do granic moliwoci — tak
bardzo, e osoby te buntuj si przeciwko wasnemu powodzeniu.
Bunt posunity do braku planu jest tak naprawd planowaniem
poraki.
Dobre chci w poczeniu ze zymi przyzwyczajeniami tworz
nawyk zwlekania i odkadania na pó niej. Pokonanie prokrastynacji
przypomina wychodzenie z jakiegokolwiek innego naogu — robi si
to dzie za dniem. Musisz si zobowiza do tego, e si zmienisz
w tym jednym dniu, e sobie odpucisz w tym jednym dniu. Uczysz
si uwalniania od uczu , wydarze , ludzi, narusze , porzucenia, odrzucenia i rónych innych sytuacji. Moe to zaj jeden dzie , jedn
jednostk czasu, jedn godzin — tyle, ile trzeba, by móg si uwolni od uczu , które wywouj u Ciebie prokrastynacj.
Pamitaj, to okrelona przyczyna pociga za sob skutek. Gdy
zajmiesz si przyczyn, uwolnienie si od prokrastynacji otworzy Ci
oczy. To, co jest pierwotn przyczyn tego nawyku, zmusza Ci do
robienia w kóko tego samego i spodziewania si innego rezultatu.
Pokonanie prokrastynacji staje si atwiejsze, gdy pozna si jej ródo i wdroy system, który umoliwi wprowadzenie zmian dzie za
dniem. Dziaanie musi nastpowa po planowaniu, w przeciwnym
wypadku stworzysz jedynie kolejn sytuacj, która bdzie sprzyja
odkadaniu wszystkiego na pó niej.
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Codzienne rutynowe czynnoci mog Ci si nie wydawa na tyle
istotne, by okrela je mianem celów, jednak proste rzeczy, takie
jak sko czenie prania, wyniesienie mieci, zaatwienie sprawunków,
wyprowadzenie psa czy wiczenia fizyczne, to dobre cele porednie
suce celowi gównemu, jakim jest zachowanie pewnego poziomu
dziennego porzdku. Moesz by pewny, e ten porzdek znajdzie
w ko cu swoje odzwierciedlenie w Twojej karierze lub w Twoim
przedsibiorstwie.
ycie naladuje biznes, a biznes naladuje ycie. Ze nawyki z jednej sfery ycia bd Ci te towarzyszyy w innych. Ale nie rozpaczaj.
Kady z nas moe si zmieni , i to szybko. W jzyku aci skim sowo
„powodzenie” oznacza „znajdowanie si w nurcie”. Prokrastynacja
ma miejsce, gdy unika si drobnych kroków prowadzcych do realizacji gównego celu, tak wic mona z ni walczy wanie poprzez
konsekwentne wykonywanie maych kroków, pamitajc przy tym
o gównym celu, który powinien by jasny, osigalny i precyzyjnie
okrelony.
Prokrastynacja to nawyk, jednak sprzyjaj jej pewne cechy osobowoci. To swoista interakcja midzy mózgiem a dan sytuacj.
W kolejnych rozdziaach omówi sze typów prokrastynatorów
i dla kadego z nich przedstawi indywidualne strategie walki z prokrastynacj.
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