
Internet jest fajny. Facebook też jest spoko. Jednak nie da się zaprzeczyć, że ostatnimi czasy stały się one 
naszymi największymi rozpraszaczami. 

Widzę to zarówno po sobie, jak i po ludziach wokół. Miotamy się pomiędzy kolejnymi zakładkami jak karp 
w wannie. Ciężko nam się skupić i cały czas czujemy potrzebę sprawdzenia lub zobaczenia czegoś na ekra-
nie. W przerwach - chwytamy za telefon, przeglądamy Instagram, odpisujemy na wiadomości od znajo-
mych, przeglądamy podesłane nam linki. 

Tak, wszyscy w mniejszym lub większym stopniu to robimy. 

Ale jest skuteczny sposób na wyeliminowanie tego uciążliwego nawyku.

Może nam się wydawać, że jesteśmy hiperproduktywni, nieustanie przełączając się z jednego zadania na 
drugie, ciągle COŚ robiąc, nie siedząc bezczynnie. W gruncie rzeczy jest jednak zupełnie inaczej. 

Tak naprawdę ciągle jesteśmy rozproszeni. I za nic w świecie nie możemy skupić się na tym, co robimy. 

Ludzie często żalą się na to, że nie mogą niczego doprowadzić do końca. Nie potrafią skupić się na jednej 
rzeczy. Chcą zrobić zbyt wiele rzeczy na raz, w rezultacie kończą dzień zupełnie z niczym. Jedynie ze stertą 
rozgrzebanych i niedokończonych zadań.

Jak się z tym uporać? 

Poniżej znajduje się lista rzeczy, które działają w moim przypadku. Mam nadzieję, że i Tobie się przydadzą. 

1. Stwórz listę zadań.
Możesz do tego wykorzystać jedną z dwóch gotowych do druku publikacji:

planer tygodniowy
planer całoroczny
Zapisz tam wszystko, co musisz zrobić, tak żeby po części mieć to z głowy i móc na tę chwilę o tym zapom-
nieć, skupiając się jednocześnie na “zadaniu właściwym”.

2. Znajdź jedną rzecz na której chcesz się skupić. 
Nawet jeśli masz długaśną listę rzeczy do zrobienia, to i tak nie zrobisz wszystkiego na raz. Odłóż więc po-
zostałe rzeczy po prostu na bok i w ogóle się nad nimi nie zastanawiaj. 

Wybierz jedną rzecz, cokolwiek by to nie było: nauka, czytanie książki, pisanie na maila - Twoim zadaniem 
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Umiejętność skupienia się jest cenna. Życie bez niej, to jak niewidzenie, choć ma się otwarte oczy. 
- Haruki Murakami 
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jest skupić się tylko na tej jednej czynności. 

3. Bądź czujny/a i zauważ co Cię rozprasza.
Zwróć uwagę na moment, w którym Twój umysł zaczyna zajmować się czymś zupełnie innym niż powin-
ien. Czasem proces ten zachodzi tak płynnie, że nawet nie zauważamy kiedy, analizowanie poważnych 
raportów, zamieniło się w półgodzinne przeglądanie filmików o słodkich kotkach.

Nakierowuj swój umysł na właściwe tory jak najszybciej, a nie “za 5 minut”. W końcu wejdzie Ci to w krew 
i w ogóle przestaniesz sobie robić tego typu dziwne przerwy.  

4. Znajdź i wyeliminuj największe rozpraszacze.
Ciężko jest skupić się, gdy dookoła wciąż coś nas rozprasza. Rozejrzyj się wokół siebie, by zobaczyć, czy 
nie ma tu rzeczy które ewidentnie odwracają Twoją uwagę od tego, co masz robić. Może to grający “w tle” 
telewizor? Zbyt absorbująca muzyka? Gadatliwy współlokator? ;)

Częstym błędem jest na przykład odrabianie pracy domowej lub wykonywanie innych zajęć (czytanie, 
pisanie, prace manualne) nie związanych z komputerem, siedząc na wprost niego. Co chwilę będzie nas 
kusiło, by chociażby rzucić okiem na to co dzieje się na Facebooku, zwłaszcza gdy kątem oka zauważymy, 
że ktoś wysłał nam wiadomość. 

Nawet jeśli korzystasz z komputera podczas wykonywania swojego zadania, wyeliminuj wszystko to, co jest 
niepotrzebne. Wyłącz zbędne zakładki, pozamykaj niewykorzystywane programy. Poza tym tego praca za-
wsze jest łatwiejsza, gdy mamy porządek na komputerze. 

5. Wyeliminuj to, co jest niepotrzebne.
Tak jak wyżej. Zamknij niepotrzebne programy i zakładki. Wyłącz komputer jeśli go nie używasz. Wycisz 
telefon i połóż go z dala od siebie. Pozostań sam na sam ze swoim zadaniem. 

6. Używaj budzika lub innego czasomierza.
Może brzmi to jak ostra musztra, ale serio - działa. 

Ustaw sobie minutnik na 15-20 minut i zawrzyj umowę z samym/samą sobą, że w tym czasie nie zajmiesz 
się niczym innym, jak tylko swoim zdaniem. TYLKO. Po każdym takim “wysokim skupieniu”, zafunduj 
sobie chwilę przerwy.

7. Pamiętaj o przerwach!
Po dłuższej chwili skupienia i wzmożonej produktywności, należy Ci się odpoczynek. 5-10 minut, to już 
zależy wyłącznie od Ciebie. Tutaj również możesz wykorzystać minutnik. 

W tym czasie polecam jednak również niezajmowanie się aktualizowaniem naszych informacji na tem-
at tego, co dzieje się w sieci. Lepiej jest zająć się czymś zupełnie innym, można chociażby: przejść się 
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(nawet wokół biurka lub do toalety), przewietrzyć się, zrobić sobie coś do picia lub wykonać kilka ćwiczeń 
rozciągających.

Po każdej takiej przerwie Twój mózg będzie nieziemsko wdzięczny i zacznie pracować na podwyższonych 
obrotach.

Wbrew pozorom pomimo częstych, ale zasłużonych i sensownych przerw, zrobisz więcej, niż bez nich!

Po skończonej przerwie od razu zabieraj się za kontynuację zadania. Albo też bierz się za następne. Oczywiś-
cie tak jak zawsze - pojedynczo. 

Podsumowując:
Z tego wszystkiego powstaje nam taka fajna, produktywna mantra. Pozwalająca bezboleśnie przejść przez 
wszystkie zadania, które kolejno nawlekamy jak koraliki na nitkę. 

Łatwe. 

I daje poczucie satysfakcji na koniec. Zrobiliśmy wszystko to, co mieliśmy zrobić. Zamiast wszystko tylko 
rozgrzebać.

Oczywiście, jak każde przyzwyczajenie - ta metoda również wymaga czasu, by się do niej przyzwyczaić. 
Jednak moim zdaniem warto jej ten czas poświęcić.


