
WARSZTAT: CZŁOWIEK CZYNU – od odkładania 

do działania 

 

 

 

• Kim jestem? 

Edyta Duda – waleczna kobieta czynu, założycielka EFEKTO Kopalni Potencjału, od 

2011r. zaprzyjaźniona z prokrastynacją i wciąż poszukująca jej głębi na doktoracie z 

psychologii u prof. Piotra Olesia, w praktyce rozkłada na łopatki odkładactwo dzięki 

bezkonkurencyjnej dramie i psychodramie, zapraszając też bajkoterapię do współpracy. 

Zanim została psychologiem z wykształcenia, została już okrzyknięta mianem filozofa z 

urodzenia. Wychodzi w życiu z założenia, że najbardziej twórcze jest to, co pojawia się w 

działaniu i w relacji z drugim człowiekiem, dlatego też jest miłośniczką eksperymentów, 

kombinowania - i to nie chodzi tym razem o chemię. Lubi wyzwania, wzajemne nakręcanie 

się z uczestnikami warsztatów i oraz te cenne momenty wzruszeń. 

 

• Czym jest odwlekanie? 

* Dla mnie odwlekanie jest wtedy, kiedy rzeczywiście czujesz, że chcesz coś zrobić – zależy 

Ci, a nie możesz (jest blokada) – dlatego stoisz. 

* ŚWIADOMIE odkładasz jakąś czynność na inny czas.  

* Wcale nie przychodzi Ci to łatwo, bo emocje, które odczuwasz wcale nie są przyjemne, a 

wręcz Cię przytłaczają, wykańczają. 

* Odkładasz na potem to, co jest naprawdę dla Ciebie mega ważne.  

* Co więcej przez to odkładanie na potem wykonana przez Ciebie czynność traci na 

wartości, na jakości, a stać Cię przecież na lepsze wykonanie.  

* I jeżeli wiesz, że ważna czynność czeka na zabranie się za nią (np. nauka do egzaminu), 

to Ty w tym czasie wcale sobie nie leżysz i odpoczywasz, a znajdujesz masę czynności 

zastępczych (np. mycie okien, pranie, spotkania ze znajomymi, oglądanie filmów 

edukacyjnych, pisanie artykułu), aby tylko być w działaniu. 

 

• Dlaczego ludzie odwlekają? 

Bo na pewno mają ku temu powód :D A najbardziej ogólnie to dlatego, że UCIEKAJĄ.  



Pojawia się pytanie: przed czym uciekają:  

           * przed niewygodnymi emocjami, 

           * przed podejmowanie ważnych a trudnych i złożonych decyzji, 

           * przed zadaniami, które są dla nich nowe, niewygodne, skomplikowane i 

              wykraczają poza umiejętności danej osoby, 

           * przed przyznaniem się do słabości, 

           * przed poznaniem prawdy o sobie. 

 

• Co chcę osiągnąć na warsztacie? 

Chce, aby ten warsztat był dla Ciebie przestrzenią do dzielenia się swoimi zmaganiami, 

trudnościami, wątpliwościami. Chcę, abyś po warsztacie wyszedł z nową energią, 

refleksją, pomysłami na zmianę lub naukę nowego nawyku. Liczę na to, że uda mi się 

wydobyć tkwiący w Tobie potencjał, ten diament. Chcę, abyś wyszedł ze spotkania ze 

mną z myślą, że wiesz czego chcesz i gdzie zmierzać, aby być na drodze człowieka 

czynu (człowieka sukcesu). 

• Jakie metody stosuję? 

W praktyce rozkładam na łopatki odkładactwo dzięki bezkonkurencyjnej dramie i 

psychodramie, zapraszając też bajkoterapię do współpracy. Na swoich zajęciach 

uwielbiam mieć przy sobie hula hop, gniotka Fredzia, piłeczki, karty skojarzeniowe, 

chusty, strój dla Babuni, przygotowane karty ról, rozpisane role i sceny do 

zaprezentowania, kilka zadań na kartkach pobudzających do myślenia  – bo stawiam na 

działanie i eksperymentowanie, jak najmniej siedzenia, notowania i gadania :D 

 

 


