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Procrastination (amânarea) 

Introducere
Amânarea este un comportament psihologic complex care afectează, într-o măsură mai mare sau mai mică, pe toata lumea. Pentru unii 
este o problemă minoră, pentru alţii este o sursă importantă de stress şi anxietate.  Amânarea este doar parţial  legată de managementul 
timpului., (amânătorii ştiu, în general, exact ce au de făcut chiar dacă nu o fac); din această cauză un program detaliat de lucru, de obicei, 
nu ajută. 

Caracteristici
Amânătorul este în general deosebit de optimist în ceea ce priveşte abilitatea sa de a-şi îndeplini sarcinile la termen, ceea ce este însoţit de 
obicei de autoasigurarea că totul este sub control. (şi deci nu este nevoie să înceapă acum).  Spre exemplu, el poate să aprecieze că o 
anumită lucrare se poate scrie în cinci zile; el are cincisprezece zile până la predare şi deci există destul timp. Prin urmare nu trebuie să se 
apuce acum. Amăgit de acest fals sentiment de siguranţă, timpul trece. La un moment dat realizează că nu mai are timp suficient.
  In acest moment, un efort imens este făcut pentru îndeplinirea sarcinii, a cărei realizare avansează. Acest efort făcut sub presiunea 
timpului este cauza sentimentului că “pot să lucrez bine numai sub presiune”.  De fapt, progresezi în realizarea lucrării pentru că nu ai de 
ales. Eşti cu spatele la zid şi nu ai altă variantă. Faci progrese dar ţi-ai pierdut libertatea de alegere.  
  Chiar dacă terminată în ultimul moment, lucrarea poate să fie bună iar autorul are sentimente amestecate: mândria de a-şi realiza lucrarea 
, dispreţul faţă de profesorul care nu este în stare să recunoască o lucrare slăbuţă, şi vinovăţia pentru un rezultat sub cel dorit.  Dar 
rezultatul esenţial este reîntărirea sentimentului că amânarea nu a dus la rezultate catastrofale. (Uite că nu am făcut o lucrare prea proastă, 
la urma urmei!). Prin urmare, acest comportament se va repeta. 
Aprecierea bună a lucrării este o cauza principala a continuării acestui comportament.

Alte caracteristici

• Un nivel scăzut de încredere în sine   – “Amânătorul” se poate confrunta cu sentimente de neîncredere în sine şi de slabă 
autoapreciere.  El poate să îşi fixeze un nivel înalt de performanţă deşi asta il poate duce la neatingerea acestui nivel.

• Sunt prea ocupat    Amânarea poate să fie folosită pentru a atrage atenţia la cât de ocupat este. “ Evident că nu pot să fac asta şi 
asta pentru că am treburi foarte complicate de făcut. Din cauza asta sunt în întarziere, etc.”. “Amânătorul” poate să işi consume 
mult timp justificându-se în acest mod; timp care s-ar putea folosi la îndeplinirea sarcinii. 

• Incăpăţânarea   – Amânarea poate să fie o exprimare a încăpăţânării sau mândriei: “ Să nu crezi că poţi să mă forţezi! O fac atunci 
când cred şi pot eu!”

• Manipularea    – Amânarea poate să fie folosită pentru controlul sau manipularea celorlalţi. “Ei nu pot să înceapă fără mine!” Să 
fim sinceri: întârzierile intenţionate îi scot din minţi pe ceilalţi!. 

• Răspunsul la presiune   – Amânarea este uneori cu adevărat dificil de eradicat pentru că a devenit o metodă de a face faţă presiunii 
şi solicitărilor  de zi cu zi. Evident că dacă eşti vindecat de amânare,  ceilalţi vor veni cu alte pretenţii şi solicitări. Este mai uşor 
să ai o scuza şi să amâni. 

• O victimă frustrată   – “Amânătorul” se simte de multe ori ca o victimă: el nu poate să işi înţeleagă deloc comportamentul şi nici 
de ce nu poate să facă aşa cum fac ceilalţi. Toată povestea este misterioasă şi frustrantă. Motivele comportamentului său îi sunt 
ascunse. 

Avantajele învingerii amânării
Care sunt avantajele învingerii amânării? O minte liniştită, un sentiment de forţă şi un sentiment sănătos de autocontrol. In timp ce 
amânarea te face să te simţi slab, inutil şi neajutorat, controlul vieţii tale te va face să te simţi puternic, competent şi capabil. Vei trăi un 
sentiment binefăcător de libertate personală!
 
Patru motive simple pentru amânare

1. Dificultatea  – sarcina pare foarte greu de îndeplinit; în mod firesc avem tendinţa să evităm treburile grele în favoarea celor ce ne 
par mai uşoare

2. Consumarea timpului – sarcina respectivă va consuma mult timp care nu este disponibil până la… sfârşitul săptămânii (să 
zicem). 
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3. Lipsa cunoştinţelor necesare sau a deprinderilor necesare – nimeni nu vrea să greşească, aşa că vom aştepta până vom învăţă 
mai bine înainte de a începe. 

4. Frica – oricine va putea să ne ridiculizeze dacă eşuăm. 

Leacul cel mai simplu? Fă totul pe dos. Spune-ţi că de fapt nu este aşa greu, că nu va dura aşa de mult cum pare şi că sigur vei şti cum să 
o faci sau că vei învăţa în timp ce o faci. Şi că nimănui nu prea îi pasă pentru că toţi  sunt foarte ocupaţii cu propriile lor probleme. 

Patru motive complexe pentru amânare

1. Perfecţionismul – aşteptări sau standarde nerealist de înalte. Totul trebuie să meargă absolut perfect. Aceste pretenţii pot să fie 
impuse sau auto impuse. Perfecţionistul este darnic cu criticile si zgârcit cu laudele.. 

• Se creează un înalt nivel de insatisfacţie şi frustrare pentru că rar ceva din ceea ce facem este absolut acceptabil de prima 
oară. Perfecţionistul caută în permanenţă nod în papură şi reuşeşte în final să nu facă nimic. 

• Un perfecţionist poate să întarzie începerea unui proiect pentru că este  vlăguit de cantitatea de energie folosită la găsirea 
neajunsurilor proiectului şi de toate frustrările provocate de acest lucru. 

• Cuvintele trebuie, perfect, obligatoriu, este necesar, apar frecvent în cele spuse de un perfecţionist. (Trebuie să fac totul 
perfect de prima dată, nu am voie sa greşesc, etc.) “ Dacă nu poţi să faci un lucru perfect, mai bine nu îl mai faci!”. 

• Dorinţa de a face totul absolut perfect, poate să ascundă probleme de auto apreciere şi de încredere în sine.
Cum se rezolvă: (1) Încearcă să te convingi că efortul şi rezultatul sunt destul de bune, (2) fă un efort de apreciere a ceea ce ai 
făcut până acum, (3) este imposibil să elimini toate greşelile, şi (4) ai găsit deja fără îndoială toate greşelile mari. În fine, adu-ţi 
aminte că toţi marii scriitori, poeţi, artişti, creatori în general, la un moment sau altul, au reluat unele lucrări; prin urmare  nu este 
anormal dacă vei face şi tu aşa cu ceea ce realizezi. 

2. Furie/Ostilitate – dacă ceva nu ne convine, adesea avem tendinţa de reduce efortul pe care suntem dispuşi să îl facem pentru 
realizarea unui lucru. Spre exemplu,  dacă suntem supăraţi pe un profesor, este posibil să întârziem începerea unei lucrări pe care 
acesta o cere ca un mod de a ne răzbuna (să fim chit!). Dar noi suntem cei care pierd, cei care vor primi o notă mai mică. 
Cum se rezolvă: Convinge-te că tu eşti cel care este supărat şi vezi cum te vor afecta faptele tale pe termen lung. Nu vei lasa 
sentimentele tale faţă de un anumit curs să iţi afecteze viitorul, nu? 

3. Grad scăzut de rezistenţă la frustrare – împrejurările ne copleşesc uşor, găsim împrejurările de netolerat şi cu totul 
nedrepte. Frustrarea se manifestă prin văicăreală şi plângeri iar fraze ca “este total nedrept”, “este prea greu”, “nimeni nu a trebuit 
să…”, etc. Sentimentele de acest fel te determină să laşi lucrurile până când vei fi într-o dispoziţie mai bună. Nenorocirea este că a 
doua zi te vei simţi la fel.. 

Cum se rezolvă: cu cât vrem mai mult ceva şi nu putem să îl obţinem, cu atât nivelul de frustrare o să fie mai mare. (1) Cere ajutor 
cuiva care poate să iţi arate cum să rezolvi problema; (2) învaţă cum să iţi amâni pentru moment dorinţele; de cele mai multe ori, vei 
obţine în cele din urmă, ceea ce îţi doreşti 

4. Auto subestimarea – aceasta se întâmplă când în mod permanent , îţi subapreciezi calităţile şi îţi exprimi îndoiala în legătură cu 
şansele tale de succes. O persoană care în mod obişnuit îşi subapreciază rezultatele tinde să îşi piardă încrederea în sine, chiar şi 
atunci când are rezultate bune: a fost “norocul prostului”. In plus îi este greu să accepte laudele şi complimentele pentru ceea ce a 
făcut – modestia falsă ("Bravo, ai făcut bine la examen” "Ei, am avut noroc; de fapt nu prea ştiam aşa de bine.") 

Nenorocirea cu auto subestimarea este că, pe termen lung, persoana respectivă va crede cu adevărat că este încapabilă să realizeze 
anumite lucruri.

Auto subestimarea conduce şi la amânare pentru că persoana respectivă, care nu este obişnuită cu succesul, va “căuta” căi prin care să 
obţină mai puţin succes şi să devină, în felul acesta, mai puţin remarcată. Nu preda la timp o temă şi insuccesul este al tău! ("De ce te-
au concediat?" "Le-am spus tot timpul că nu fac faţă, şi vezi! am avut dreptate. Nu reuşesc să fac faţă”) 

Cum se rezolvă: (1) obişnuieşte-te să accepţi laudele şi aprecierile pentru reuşitele muncii tale doar spunând “Mulţumesc." (2) 
Incearcă să îţi dai seama de ce te simţi stingher atunci când reuşeşti ceva. Persoane importante pentru tine te-au făcut înainte să te 
simţi aşa? Unde ai învăţat să nu îţi apreciezi reuşitele? De ce te sperie succesul? Te-ar face să te deosebeşti de ceilalţi? Ai sentimentul 
că cei din jurul tău te vor respinge dacă vei avea success? (3) Ai grijă să te apreciezi pentru realizarea unor sarcini. 
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“Săparea din interior a amânării”

A =Declanşarea acţiunii  (Activating Event).   Declanşarea acţiunii  este ceea ce amâni, laşi pentru mai târziu, cum ar fi 
învăţatul, lucrările anunţate sau diverse alte teme “neplăcute”.   

B =Sistemul de convingerii( Belief System). Acestea sunt sentimentele “ascunse” legate de sarcina  respectivă; sentimentele iţi 
determină motivaţia şi modul în care  acţionezi. Dacă ai sentimente neplăcute, tendinţa o să fie de amânare. Aceste sentimente 
controlează acţiunile tale, răspunsul tău la solicitare. 

C = Reacţia (Consequence). Aceasta este ceea ce facem de fapt. Există două moduri de a reacţiona: raţional sau iraţional. O 
reacţie raţională este "Nu imi place deloc să scriu, dar tot va trebui să o fac. Aşa că am să o fac acum”.  O reacţie iraţională este 
"Imi displace să scriu şi chiar dacă trebuie sa fie gata până săptămâna viitoare, am să mă apuc mai târziu." 

Adevărul este că tot ceea ce avem de făcut este neutru. Gâdiţi-vă la cum priviţi ceea ce aveţi de făcut, înţelegeţi de ce vă displac anumite 
lucruri, şi pe urmă modificaţi-vă modul de a gândi.

Paşi în vindecare

1.    Conştientizaţi că este inutil să amânaţi.. 

2.    Conştientizaţi motivele adevărate pentru care amânaţi. Inşiraţi-le.

3.    Invingeţi aceste motive. Nu vă lăsaţi înduplecaţi. 

4.    Incepeţi să lucraţi la acea sarcină. 

Puneţi în practică ceea ce aţi învăţat aici
• Gândiţi-vă la ceva ce amânaţi în mod obişnuit şi scrieţi mai jos. Poate să fie ceva personal, legat de şcoală sau de serviciu. 
• Scrieţi toate motivele pentru care amânaţi. Aceasta poate să dureze cinci sau zece minute pentru că unele dintre ele sunt cu 

adevărat ascunse. Aceste motive sunt cele care vă determină comportarea. Scrieţi cât de multe puteţi. 
• In coloana “ Argumente împotriva amânării” încercaţi să fiţi cât mai convingători. Dacă reuşiţi să fiţi destul de 

convingători, veţi reuşi să vă apucaţi de treabă. 

Amân                    pentru că

Motive                                  Argumente împotriva 
                                     acestui motiv

1.  ____________________        ______________________

2.  ____________________          _____________________

3.  ____________________          _____________________

4.  _____________________         _____________________
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Câteva instrumente care vă vor ajuta

• Faceţi  sarcina să pară mică şi uşoară în mintea voastră. ("Am scris multe lucrări excelente; asta nu este altceva decât una 
dintre ele.") 

• Fă doar o mică parte de fiecare dată. ("Am să văd doar dacă am cărţile în seara asta. Mai târziu am să mă uit prin ele") 

• Un plan de cinci minute: Ocupă-te de ceva doar cinci minute. După aia, apucă-te de altceva dacă vrei. Sunt şanse ca să te 
“prinzi” în ceea ce ai început şi să continui. 

• Vorbiţi cu cineva despre planurile voastre de a face ceva şi lăsaţi ca asta să vă “împingă” de la spate. ("Le-am spus tuturor că 
am să termin în seara asta.") 

• Foloseşte-ţi un prieten bun ca model pozitiv. Dacă nu reuşeşti să te concentrezi, învaţă în prezenţa cuiva care nu are astfel de 
probleme. 

• Schimbă-ţi mediul de lucru – dacă nu poţi să lucrezi acasă, găseşte un alt loc unde poţi să o faci (spre exemplu în sala de 
lectură la bibliotecă); sau schimbă  acasă ceea ce te împiedică să lucrezi în condiţii bune. 

• Planifică-ţi timpul stabilind priorităţile – pentru unii studenţi este de ajutor să îşi fixeze câteva repere de timp: când să 
înceapă şi când să termine unele lucruri pe care le au de făcut. 

• Aşteaptă-te şi la unele nereuşite. Nu te aştepta să faci totul perfect nici chiar atunci când vrei să te dezveţi de perfecţionism. 
Este firesc ca, uneori, să nu reuşeşti să iţi duci toate proiectele la bun sfârşit. Acceptă eşecurile de moment, dar ia-o de la 
capăt. 

O observaţie
Amânarea se autoîntăreşte – fiecare întârziere îţi accentuează atitudinea negativă faţă de ceea ce ai de făcut. De fiecare dată când amâni 
ceva ce nu iţi place să faci, tu:

1. îţi accentuezi obişnuinţa de a nu face; 
2. te obişnuieşti să eviţi în loc să participi; 
3. pierzi ocazia de a câştiga experienţă şi pricepere, şi 
4. îţi accentuezi temerile. 

Orice participare activă în realizarea unui obiectiv îţi întăreşte atitudinea pozitivă faţă de acea activitate; neparticiparea duce în schimb la 
accentuarea unei atitudini negative. Cu alte cuvinte, unul dintre motivele pentru care analiza matematică (calculus), spre exemplu,  nu te 
atrage (ba chiar ..) este faptul că nedescurcându-te prea bine, te ingrijorezi. Pentru că nu te descurci prea bine, nu poţi să îţi îndeplineşti 
obligaţiile aşa de bine pe cum ţi-ai dori; prin urmare cum să o faci? In plus urmează o lucrare la care TREBUIE să faci bine, doar că tu ştii 
că nu poţi. Brusc totul devine groaznic de nedrept: cursul este prea greu iar profesorul merge prea repede, nu ţine cont de dificultăţile tale. 
Adevărul este că, cu cât te apuci mai curând de studiu, cu atât o să te simţi mai bine.

Piedici în învingerea amânării
Amânarea este destul de greu de învins pentru că te poţi amăgi foarte uşor. Aici sunt doar câteva exemple de fraze care ne fac să nu 
conştientizăm capcana amânării:

1. Mâine - "Am să fac mâine." 
2. Mâine condiţionat - "Am să fac mâine, dacă..." 
3. “Greierism” - "Trebuie să mă distrez un pic înainte.” (In fabula lui Esop, “Greierele şi furnica”, greierele a cântat şi s-a 

distrat toată vara în timp ce furnica şi-a adunat provizii pentru iarnă. Când a venit iarna, greierele a avut de suferit). 
4. Intâi- "Am să ies un pic să îmi limpezesc mintea." 
5. Impulsivitatea - "Problema mea se poate rezolva dacă mă apuc de altceva (altă facultate, altă secţie, etc.).”
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6. Muzica şi lectura - "Am să mă relaxez un pic şi mă apuc pe urmă." 
7. Catastrofa salvatoare - "Profesorul o să se îmbolnăvească şi se anulează examenul! 

“Argumente” raţionale pentru amânare
Fiecare dintre argumentele următoare trebuie contracarate pentru a putea să reuşim. Scrieţi contraargumente pentru fiecare.

1. "Sunt mai productiv atunci când lucrez sub presiune, aşa că eu amân până creşte presiunea iar atunci am să fac totul mai 
uşor.” 

2. "Nu ştiu cum să fac asta, aşa că am să aştept până când am să ştiu.”
3.  "Nu fac asta pentru că de fapt nu vreau să o fac. Ăsta este adevărul adevărat!” 
4. "Calm. Nu se sfârşeşte lumea dacă nu am să fac eu asta.”
5.  "Am să o fac mai uşor dacă am să am chef, iar acum nu am chef.
6.  "Am mai stat până în ultima clipă şi m-am descurcat, aşa că de ce nu o să fie şi acum la fel?”
7.  "Dacă am să o las până în ultimul moment, nu am să mai risipesc timp.”
8.  "Dacă mă apuc acum de treabă, ratez o distracţie unică.”
9.  "Sunt împrejurări care nu depind de mine şi care mă împiedică să îmi fac treaba.”
10.  "Mi-am pierdut aşa mult timp cu asta, aşa că nu mai am nici chef, nici putere să mă ocup de ea.” 

In final:
Acum, când înţelegi cum lucrează amânarea, şi cum să îi reduci mare parte din influenţa în viaţa ta, ai să te simţi mai liber să faci ce vrei 
şi vei obţine mai multe satisfacţii.

Acordă-i atenţie în permanenţă. Este posibil să mai amâni încă uneori, dar eşti capabil să rezolvi problema ei mai repede şi mai uşor, ceea 
ce iţi va creşte încrederea în sine. Când reuşeşti ceva, ai grijă să te bucuri de asta în aşa fel încât să iţi poţi aminti sentimentele reuşitei. 
Asta te va ajuta atunci când vei avea nevoie de o motivaţie.

Tratează totul ca pe un joc şi încearcă sa câştigi.
.
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