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1. Portretul procrastiNatorului

Nu læsa niciodată pe mâine
ceea ce pofli face poimâine.

Mark Twain

Cartea aceasta este despre promisiunile pe care le facefli 
faflæ de voi înøivæ øi nu le respectafli. Despre scopurile pe care  
vi le propunefli, fără a le atinge vreodată øi fără a øti de ce. 
Despre curele de slăbire mereu amânate, despre graba cu care 
încercafli, la orele târzii ale nopflii, să terminafli un proiect øi 
despre dezamăgirea din ochii celor care øi°au pus speranfle  
în voi – sau ai celui care vă priveøte din oglindă. Despre ce  
în seamnă să fii leneøul familiei øi oaia rătăcită în cercul  
de prieteni. Despre norul ameninflător al sarcinilor neduse la 
îndeplinire, de la facturile rămase neachitate la haosul care 
domneøte la voi în casă. Despre programarea la doctor pe care 
o tot amânafli øi despre modul în care neglijafli să vă punefli 
ordine în finanflele per sonale. Despre pierderea timpului, delă-
sare, irosirea unor opor tunităfli øi altele. Multe altele. Cartea 
aceasta este øi despre cealaltă faflă a lucrurilor, despre momen-
tele de acfliune în care procrastinarea lasæ loc viziunii limpezi 
øi concentrării, în care vă adâncifli în muncæ fără ezitare, iar 
ideea renunflării nici nu vă trece prin cap. Despre transforma-
rea personală, despre dorinfla neîmpovărată de remuøcări øi  
de lupte interioare de a face ceva øi despre clipele de relaxare 
deplină de care væ putefli bucura după îndeplinirea îndatoriri-
lor zilnice. Despre potenflialul iro sit sau împlinit, despre visuri 
care se pierd øi visuri care devin realitate. Dar, mai presus de 
orice, această carte este despre schimbarea vieflii voastre, 
despre cum să procedafli pentru a nu mai amâna lucrurile øi  
a trece la treabă. 
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Factorul°cheie care ne împiedică să ducem la bun sfârøit 
ceea ce vrem sau trebuie să facem este procrastinarea. Nu este 
vorba despre lene, deøi cele două nofliuni pot fi uøor confundate. 
Spre deosebire de cei cu adevărat indolenfli, procrastinatorii 
vor să facă ceea ce trebuie – øi de obicei chiar reuøesc, însă nu 
fără efort. Voi arăta în cele ce urmează că această tergiversare 
este în parte de natură ereditară øi că suntem predestinafli 
amânării lucrurilor. Tendinfla noastră de a amâna până în ulti-
ma clipă s°a format pe parcursul a milioane de ani øi acum este 
aproape înrădăcinată în noi. Însă cercetările au demonstrat  
că, în ciuda impregnării sale profunde în firea omenească, ne 
putem modifica obiceiurile øi schimba compor ta mentul. Pro-
crasti natorii care înfleleg procesul de la baza inacfliunii lor îl 
pot stăpâni, eliberându°se astfel de stresul termenelor°limită 
øi devenind mai capabili să le facă faflă.

Cartea aceasta spune povestea procrastinærii. O poveste care 
se întinde de la anticul Memfis egiptean până la modernul  
New York øi din saloanele bolnavilor de cancer la ringul bur-
sier. Sper să vă ajut să înflelegefli de ce procrastinăm, cu ce 
consecinfle øi ce strategii trebuie aplicate pentru a rezolva 
situaflia. Vom începe simplu, prin a stabili ce înseamnă pro-
crastinarea. Astfel, vefli putea decide singuri dacă vă numărafli 
sau nu printre procrastinatori øi, dacă e cazul, vefli putea re-
cunoaøte un acces de procrastinare. Dacă suntefli procrasti-
nator – lucru foarte posibil – atunci fifli convinøi că aparflinefli 
unei comunităfli extinse. Acum a sosit însă momentul să ne 
cunoaøtem ceva mai bine. 

Ce este øi ce nu este procrastinarea

În jurul procrastinării stæruie atâta confuzie încât cel mai  
bine ar fi să aøezăm subiectul pe masa de disecflie øi să începem 
imediat să læmurim lucrurile. Procrastinarea nu înseamnă doar 
amânare, deøi amânarea face parte integrantă din acest proces. 
Termenul provine din latineøte, de la pro, „înainte, pentru“ øi 
crastinus, „de mâine“. Procrastinarea înseamnă însă mult  
mai mult decât sensul literal al cuvântului. Prudenfla, răbdarea 
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øi stabilirea unor prioritæfli conflin færæ doar øi poate elemente 
care flin de amânare øi totuøi nici una dintre aceste nofliuni  
nu este totuna cu procrastinarea. Încă de la apariflia sa în  
limba engleză, în secolul al XVI°lea, procrastinarea s°a identi-
ficat nu doar cu amânarea, ci øi cu un act iraflional de tergiver-
sare – cu alte cuvinte, cu amânarea voluntară a înde plinirii 
unor sarcini, în ciuda faptului că suntem conøtienfli de greøeala 
pe care o facem. Atunci când procrastinăm, øtim că ne facem 
singuri un deserviciu.

Cu toate acestea, vefli întâlni deseori oameni care etiche-
tează în mod eronat amânarea înfleleaptă drept procrasti nare. 
Uneori vedefli un coleg de serviciu tolănit în fotoliu, cu braflele 
încru ciøate în spatele capului, iar dacæ îl întrebafli ce face, vă  
va răspunde vesel: „Ce să fac? Ard gazul“. Dar nu e aøa. De fapt, 
amână finalizarea unui raport pentru că bănuieøte că are toate 
øansele să nu°i mai fie cerut øi, dacă totuøi va fi nevoie de el, va 
reuøi oricum să°l scrie în ultima clipă. O reacflie ce dove deøte 
isteflime. Într°un alt scenariu, avem de°a face cu genul de per-
soană care trebuie neapærat să termine ce are de făcut cât mai 
repede cu putinflă øi care, în mod iraflional, se aruncă asupra 
unei probleme chiar øi dacæ aceasta este irelevantă. Obsedaflii 
care îøi îndeplinesc fiecare sarcină imediat ce le este atribuită 
pot fi la fel de disfuncflionali ca procrastinatorii care lasă totul 
pe ultima sutæ de metri. Nici unul dintre ei nu îøi foloseøte 
timpul în mod inteligent.

În consecinflă, nu este vorba de procrastinare atunci când 
nu ajungefli la o petrecere cu mult înaintea celorlalfli sau când 
nu vă ducefli la aeroport cu trei ore înaintea decolării. Întârziind 
puflin, evitafli momentele stânjenitoare când, cel mai probabil, 
gazda se aflæ încă în febra pregătirilor, precum øi orele de dis-
confort ale aøteptærii la poarta de îmbar care. Pe de altă parte, 
nu procrastinafli nici atunci când răs pundefli unei urgenfle 
lăsând baltă (sau amânând) orice altceva. A continua să tundefli 
gazonul din curte cu gândul că, după aceea, vă vefli apuca să 
facefli curat în casa care tocmai a luat foc nu reprezintă o decizie 
înfleleaptă. Dacă vă încăpăflânafli să nu renunflafli la tunderea 
gazonului, vefli plăti un prefl mult prea mare pentru ruinele 
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carbonizate ale locuinflei. Pe de altæ parte, adaptarea flexibilæ  
a programului pentru a răspunde nevoilor partenerului de 
viaflă sau ale copilului vă poate salva căsnicia. Nu toate lucrurile 
se întâmplă deodată; procrastina rea constæ în alegerea noastră 
de a face un anumit lucru într°un anumit moment sau de a°l 
amâna, øi nu în actul amânării în sine.

Tu, procrastinatorule

Acum, că am stabilit ce înseamnă procrastinarea, răspundefli:  
o practicafli sau nu? Øi ce fel de procrasti natori suntefli: genul 
care trage de timp ocazional sau un maestru al tergi versării 
care are scris pe frunte cuvântul „mâine“? Există câ teva metode 
amuzante pentru a stabili ce înclinaflie avefli spre procrasti-
nare. Pentru început, examinafli°vă scrisul. Dacă este ezitant  
øi întrerupt, foarte posibil vă trădează firea. O altă variantă o 
găsifli în stele... sau, mai bine zis, în planete. Astro logii au re-
marcat o tendinflă de creøtere a pro crastinării atunci când 
Mercur este retrograd sau în opoziflie cu Jupiter1. Ori încer cafli 
să citifli în cărflile de tarot. „2 de spade“ indică adesea faptul  
că suntefli sfâøiat de o dilemă øi amânafli luarea unei decizii.  
Eu însă prefer abordarea mai øtiinflifică.

Putefli accesa pe site°ul meu, www.procrastinus.com, un 
test complet pe care l°au fæcut zeci de mii de subiecfli, pentru  
a vă compara nivelul de amânare iraflională cu cel al unor 
persoane din lumea întreagă. Dacă suntefli însă presat de timp 
øi vrefli să aflafli imediat unde vă situafli, încercafli testul mai 
scurt care urmează. Încercuifli răspunsurile la fiecare dintre 
cele nouă afirmaflii øi apoi calculafli totalul. Reflinefli că puncta-
jul pentru întrebările 2, 5 øi 8 se acordă invers decât în cele-
lalte cazuri.




