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O QUE FOI
DISCUTIDO NA
AULA?

O objetivo desta aula é falar sobre a
procrastinação, entendendo melhor o
dilema de agir e não agir.

INTRODUÇÃO Sobre o tema, temos aqui alguns
pontos importantes. Começando pela
sua definição:

Procrastinação é o diferimento ou
adiamento de uma ação. Para a pessoa
que está a procrastinar, isso resulta em
stress, sensação de culpa, perda de
produtividade e vergonha em relação
aos outros, por não cumprir com suas
responsabilidades e compromissos.

Os procrastinadores são pessoas que
quase sempre estão ligadas ao
movimento de perfeccionismo.



Na maioria das vezes existe uma crítica muito severa contra alguém que é
considerada uma pessoa que errou muito dentro da família, uma pessoa da
família que foi considerada errada e muito criticada, então aquele que critica
a pessoa que errou não quer incorrer no mesmo erro, então quase sempre ele
cai em uma dinâmica de paralisia.

Para não errar, ele termina não fazendo ou se preparando tanto pra fazer que
no final da história nada acontece.

Quais são as dinâmicas básicas que na família geram procrastinação?

O antídoto para procrastinação

A procrastinação não nasce do dilema entre agir e não agir, ela nasce do
dilema de errar ou acertar.

A pessoa pensa que ela vai ter que começar certo, então para não errar ou
para ganhar tempo, pensa: "Se eu começar certo eu vou conseguir chegar
mais cedo ou, eu vou conseguir chegar sem erros."

Para um ambiente de altas incertezas a ação ganha importância, ganha
precedência.

Você tem que começar sabendo que vai errar, corrigir rápido e seguir em
frente com muita tolerância, tanto com as pessoas quanto com o erro, e
mantendo uma postura de não julgamento em relação a todos eles.



Como sair do movimento de procrastinação?

A primeira coisa a fazer é retirar este movimento de crítica contra a pessoa
da família que amamos muito e que falhou muito. E é só tirar a crítica?
Não, quando tiramos a crítica, esse movimento de autocrítica ou
julgamento vai cedendo dentro de nós, perdendo a força.

Quando você fizer algo e errar (e isso vai acontecer), você vai ter que dizer
assim:

"Poxa vida, eu critiquei aquela pessoa e estou fazendo igual!"

Um procrastinador é um autocrítico, ele é na verdade o seu pior crítico.
Muitas vezes ele acha falhas no movimento onde na verdade não existe
nada de erros, e nem virá a existir.

Ele critica falhas que não aconteceram e nem vão acontecer, na maioria
das vezes são falhas que só ele está enxergando.

O procrastinador não é uma pessoa que tem ciclos de ganhos e perdas, ele
é uma pessoa que não avança, que fica estagnado.

Perguntas e respostas



Quando procrastinamos nossas próprias tarefas e para outras
pessoas executamos muito bem, o que está por trás deste

movimento?

Quase sempre essas pessoas estão no movimento de sacrifício, e lutam por
reconhecimento porque na verdade não tomaram o reconhecimento dos
próprios pais.

Esse é um movimento comum e a procrastinação muitas vezes está ligada a
isso, onde temos a dificuldade de enxergar o amor dos nossos pais por nós,
quase sempre este movimento envolve uma certeza que amamos muito mais a
nossa família do que somos amados por ela.

Ter uma lista de afazeres é muito importante, podemos usar qualquer
ferramenta para fazer isso funcionar bem.

É recomendado entender um pouco de gestão de tempo e separar as tarefas
em 5 categorias; Uma sugestão de livro - A Tríade do Tempo - autor Christian
Barbosa; o livro cita as coisas essenciais, as coisas urgentes e as coisas
circunstanciais.

Crie esta lista e administre o seu tempo

1º Tarefas do dia
2º Tarefas da semana
3º Tarefas do mês
4º Sementes do futuro
5º Checagens

Sugestão para aprofundamento: O Livro Corrente Crítica do Autor Eliyahu M.
Goldratt é uma metodologia de Gestão de Projetos que nos faz entender que
existem 3 ou 4 grandes ladrões do tempo, o primeiro deles é deixar as coisas
para depois.

Existe algum tipo de movimento para dar os primeiros passos ao fim da
procrastinação?



Seguindo a ordem básica da vida adulta, primeiro o que é necessário e depois o
que você quer.

A chave da vida adulta é fazer sempre o que é necessário.

Como terminar algo mais cedo?



Materiais

MateriaisMateriaisMateriais

Recomendados
Livro A Tríade do Tempo
Autor: Christian Barbosa

Livro Corrente Crítica
Autor Eliyahu M. Goldratt

https://www.megacurioso.com.br/ciencia/115982-utopia-dos-ratos-experimento-previu-a-extincao-da-humanidade-.htm
https://www.megacurioso.com.br/ciencia/115982-utopia-dos-ratos-experimento-previu-a-extincao-da-humanidade-.htm
https://outraspalavras.net/blog/dependencia-de-drogas-o-problema-e-a-gaiola/



