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Procrastinar é algo terrível para grande parte

das pessoas. Adiar as tarefas e deixa-las

sempre para depois consome energia

psíquica e produz uma sensação de

insatisfação consigo próprio. 

Em tempos de pandemia temos mais tempo

para fazer as coisas e por isso a tendência a

procrastinar aumenta. Sem contar com a

dificuldade que é estudar em casa, e ter que

se adaptar a uma nova forma de vida.

Pensando em tudo isso o NAP elaborou

algumas dicas para te ajudar a lidar melhor

com a procrastinação. Leiam e desfrutem!



Quantas vezes atrasamos

desnecessariamente a realização

de uma tarefa, sem percebermos

uma necessidade real que

justifique?

Isso nos traz um desconforto

psicológico e emoções negativas,

como culpa e insatisfação.

 

Para este comportamento damos o

nome de procrastinação.



Mas por outro lado, é um

comportamento difícil de

modificar pois também nos traz

um conforto temporário e uma

sensação de prazer.

 

Qual será a causa ou as causas

deste comportamento?

 

Vários estudos têm sido feitos

para que possamos entender

melhor como se processa a

procrastinação.



Possíveis
causas...

Podemos tentar entender sob o ponto de
vista da personalidade.

 

Algumas pessoas não desenvolveram ao
longo de sua vida traços como

autodisciplina, cumprimento de deveres e
determinação.

 

Ou seja, estas pessoas podem ter
dificuldades na autorregulação de

pensamentos, emoções e comportamentos.
Podem ter dificuldades em esperar para ter

satisfação, em expressar determinadas
emoções de forma mais coerente com a
situação vivida, e mesmo de rever sua

forma de pensar.



Mas é possível termos uma mudança neste

comportamento de deixar tudo para depois...

Podemos nos engajar em uma tarefa, mudando crenças procrastinatórias

irracionais e, aprendendo a aguentar ou tolerar o desconforto a curto

prazo, obtendo ganhos a longo prazo.



O auto conhecimento

é o melhor caminho...

Convidamos você a fazer algumas

reflexões sobre seus pensamentos,

sentimentos e atitudes.

 

Pode ser que você tenha certas crenças

irracionais, quer dizer, que não

combinam com a realidade, são fruto de

fantasias sobre você mesmo.

Como?



NOSSAS CRENÇAS IRRACIONAIS
SOBRE NÓS MESMOS...

Você pode ter medo do fracasso, ou ser muito

perfeccionista.

 

Ou ser uma pessoa muito preocupada.

 

Tendo pensamentos negativos sobre si mesmo,

desejando a perfeição, ou mesmo, sentindo-se

incapaz de realizar uma tarefa.

 

Isto então te leva a deixar tudo para depois... De

forma impulsiva, sem reflexão e sem um motivo

coerente.



 

Estando atento a quais de suas crenças
são irracionais e desenvolvendo as crenças
racionais, de forma a adaptar-se melhor
com os eventos estressantes da vida.

Tudo bem, se eu me conheço e encaixo
em alguns desses pensamentos

negativos, como posso reconhecê-los e
mudá-los?



Desenvolvendo o que chamamos de atenção plena, adquirindo

maior consciência sobre seus pensamentos e sentimentos

difíceis. Isto pode reduzir o estresse e aumentar a persistência em

tarefas e melhorar a saúde.

 

Observe mais o ambiente e a si mesmo. Preste mais atenção ao

que está a sua volta.

 

Leia com calma a proposta da tarefa a ser realizada, a entenda de

forma clara, mesmo que para isto você leve algum tempo. 

 

Procure pensar mais antes de agir, somos muito apressados por

soluções, e com isso nos tornamos pessoas muito impulsivas, e

não compreendemos de fato a proposta ou o objetivo de

determinada tarefa.

 

Para adquirir o autoconhecimento precisamos desenvolver a

capacidade de esperar e pensar mais sobre nossas atitudes. Isto

pode reduzir as crenças procrastinatórias e os comportamentos

de deixar tudo para depois.

COMO?



“Não dou conta, depois eu faço...”

 

“Agora não vou fazer, é chato e

demorado”

 

“Não vai ser perfeito, farei de qualquer

jeito então...”

Aprender a refletir ou a esperar não é
procrastinar. É autoconhecimento!

Deixar tudo para depois não é um ato fruto

da reflexão. É um ato fruto da impulsividade.



“ESPERA , DEIXAR EU PENSAR . . . SE
NÃO TENTAR NUNCA VOU SABER
SE SOU CAPAZ . VOU TENTAR . VOU
FAZER AGORA .”

 

“QUEM DISSE QUE NÃO SOU
CAPAZ?”

 

“PODE NÃO SER PERFEITO , MAS
PODE SER BEM FEITO .”

 

“É MEIO CHATO COMEÇAR , MAS
DEPOIS QUE COMEÇO TENHO UM
SENTIMENTO DE GRANDE
SATISFAÇÃO E DE CAPACIDADE .”

 

Quando aprendo a
pensar e a entender
o que me cerca...



Algumas vezes você pode precisar do
auxílio de um profissional da área de

saúde mental, e nós do NAP estamos aqui
com toda disposição para te ajudar.

 
 Para agendar um atendimento online

envie email para:
maria.nakasu@fmit.edu.br


