
„Od jutra biorę się do roboty...”,  

czyli o motywacji ciąg dalszy.  

 
Jak wspierać motywację już trochę powiedziałam, jednak częstym kłopotem towarzyszącym nam  

w mobilizacji jest podejście „od jutra zaczynam biegać”, „od jutra dieta”, „od jutra regularnie się 

uczę”. Brzmi znajomo? Jutro to magiczna kraina, w której wszystko jest możliwe a pokłady 

motywacji niewyczerpane. Co robić, kiedy to „jutro” cały czas jest nieuchwytne, gdzieś daleko a 

droga do niego wyboista? Zanim kilka konkretnych wskazówek i ćwiczeń, to zachęcam do refleksji 

co kryję się pod odwlekaniem. Czasami jest to strach, przed tym, że coś mi się  nie uda, popełnię 

błąd, okaże się, że nie umiem, nie wiem od czego zacząć, jest to coś nowego, czego nie znam. 

Zdarza się też, że odwlekanie pojawia się, gdy pojawia się presja zrobienia czegoś dobrze, już za 

pierwszym razem-  „zrób raz, a dobrze”, „ jest tylko jedna szansa”. Odkładanie rzeczy na później 

jest bardzo silnie wspierane przez różnorodne „złodzieje czasu” i „rozpraszacze”. Nagle bardzo 

ważne wydaje się rozmowa przez telefon/ komunikatory ze znajomymi, sprawdzanie co 5 minut 

maili, ciekawy program w TV, śmieszne koty na YouTube i szereg innych „ciekawszych” zajęć. 

Natłok zadań również będzie stwarzał ochotę do przełożenia wszystkiego „na jutro”. Piętrząca się 

góra pracy zniechęca i wydaje się najmniej przyjemną rzeczą w tej chwili do zrobienia. 

Paradoksalnie presja i nadanie ogromnej ważności zadaniom będzie u niektórych osób wywoływała 

chęć odsunięcia ich w czasie. Ma to związek z napięciem pojawiającym się, gdy mamy przed sobą 

coś niezwykle ważnego i to jeszcze do zrobienia z deadlinem. Planując i organizując swoje 

działania nie pozwól, aby były one zbyt szczegółowe, uwzględniające najdrobniejsze detale. Niesie 

to ryzyko, że planowanie działania samie w sobie będzie „odwlekaczem” i „złodziejem czasu”.  

 
JAK  RADZIĆ SOBIE Z ODWLEKANIEM:  

 

1. Jeśli strach przed tym, że nie wiesz co robić daje Ci się we znaki, zastanów się jakie 

informacje będą Ci potrzebne do rozpoczęcia zadania i skąd je zaczerpnąć. Będzie to 

początek realizacji celu i pomoże złagodzić niepokój.  

2. Korzystaj z  niepowodzeń! To one dostarczają nam wiedzy, nakierowują działanie na inne, 

lepsze tory, pokazują skuteczniejsze rozwiązania. Masz prawo do błędów, masz prawo 

uczyć się na nich oraz masz prawo do kolejnych prób i szans.  

3. Miej pod kontrolą swoje rozpraszacze. Bądź świadomy, co zabiera najwięcej czasu i 

motywacji do robienia tego, co masz do zrobienia. Pilnuj kiedy i w jakich sytuacjach 

pojawiają się najczęściej. Jeśli już będziesz wiedział, co rozprasza i kiedy, wyznacz sobie 

określony czas na swobodne korzystanie ze „złodziei czasu”. Najlepiej jeśli będzie to czas 

po zrealizowaniu planu dnia.  

4. Dzieląc pracę pilnuj, aby części nie były za obszerne. Zwiększa to szansę wykonania planu  

i stopniowego dążenia do celu.  

5. Dbaj o swój dobrostan psychiczny. Stosuj relaksacje, uprawiaj sport, ćwiczenia oddechowa, 

czynności, które Cię odprężają. Oczywiście nie jako argument do przełożenia zadań „na 

jutro”, ale po to by przystąpić do nich dzisiaj, z wyższą energią.  

6. Zrób pierwszy krok już dzisiaj. Może być malutki, ale będzie początkiem i zwiększy 

poczucie produktywności. Możesz sobie pomyśleć- „Zacząłem od dzisiaj!”  

 

Zapraszam Cię do pochylenia się nad własnymi zadaniami codziennego dnia, tygodnia. Może to 

być ten pierwszy krok, który zrobisz dzisiaj, nie odkładając na jutro rozpoczęcia pracy.  

 

Ćwiczenie Moje zadania: 
Wpisz do tabeli zadania, które pojawiają się zazwyczaj w ciągu Twojego dnia. Wypisz ich 6 i 

zastanów się do jakich zadań przystępujesz chętnie i z energią, a jakie wywołują opór. Wypisz 

również konsekwencje wykonania, a także niewykonania tego zadania.   

 



 

Moje zadania Czy sprawia Ci to 

przyjemność? 

Konsekwencje 

wynikające z 

wykonania zadania 

Konsekwencje 

wynikające z 

niewykonania zadania 

    

    

    

    

    

    

 

Sposób postrzegania trudności.  
  

Ile razy już na sam dźwięk słowa ,,nowość”, ,,trudność”, ,,zmiana” ochotę do podjęcia 

jakiegokolwiek działania znika? Przyczyna tkwi w postrzeganiu trudności. Jeżeli trudność 

traktujemy jako zagrożenie, pojawia się w nas poczucie lęku a naturalną reakcją jest walka lub 

ucieczka. Oba sposoby reagowania nie wzmacniają samozadowolenia, wprost przeciwnie – 

powodują niepotrzebny stres, obniżają samoocenę oraz redukują skłonność do podjęcia działania. 

Istnieje jednak sposób, aby to samo wydarzenie motywowało do podjęcia czynności.  

 

 Porażkę obracaj w korzyść – każde niepowodzenie jest cenne, ponieważ paradoksalnie 

przybliża Cię do realizacji celu.   

 Trudność traktuj jako wyzwanie- samo spojrzenie na trudność jako wyzwanie ma w sobie 

czynnik motywujący. Słowo wyzwanie zawiera w sobie pozytywną energię niezbędną do 

podjęcia kroków. Jest to coś czemu możesz sprostać opierając się albo na własnych 

doświadczeniach z przeszłości, albo poszukując wsparcia u innych.  

 Zadaj sobie pytania ,,co mogę poprawić?” oraz pytania ,,czego się nauczyłem?”, „jakiego 

sukcesu jest to początek?” 

 Niepowodzenie odnoś do „tu i teraz” – nie mów ,,nigdy mi się nie udaje”, ale ,,ten dzień 

nie był najlepszy”  

 Przeformułuj negatywne emocje, które pojawiły się w związku z porażką.  Bądź 

optymistą. Myśl pozytywnie, korzystaj z własnych zasobów.  

 

Odnosząc się do ostatniej wskazówki o własne zasoby, umiejętności i pozytywną samoocenę 

proponuję chwilę na autorefleksję. Czasami nie korzystamy z własnych zasobów, bo nie mamy 

świadomości, co jest naszą mocną stroną. Budowanie świadomości własnej skuteczności                          

i samooceny możesz rozpocząć małymi kroczkami już dziś.  

 



Ćwiczenie: pozytywne myślenie o sobie  

 Lubię w sobie/uważam za swój plus  

W wyglądzie zewnętrznym, we własnym ciele  1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

W swojej inteligencji wiedzy, mądrości, 

zdolnościach  
1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

W swoim charakterze, wartościach, moralności  1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

W swoich cechach kobiecych, męskich  1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

W kontaktach z ludźmi, w związkach 1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

W innych ważnych sprawach  1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

 

 

 

 

 


