
Extras din carte: Concentrează-te pe un singur lucru, pe o singură activitate odată. 

În lumea în care trăim, avem tendinţa să ne supraîncărcăm cu sarcini şi activităţi pe care încercăm să 

le rezolvăm în acelaşi timp. Şi culmea, toate aparatele casnice şi toată tehnologia din viaţa noastră, are 

menirea de a ne face viaţa mai uşoară şi să avem mai mult timp pentru noi. Cu toate acestea, parcă, exact ce 

ne lipseşte este timpul. 

Şi tocmai lipsa timpului, ne face să credem că dacă ne ocupăm de mai multe activităţi în acelaşi timp, 

economisim timp, că putem să terminăm totul odată. 

Mulţi dintre noi căutăm să citim mai multe articole în acelaşi timp, avem mai multe pagini de internet 

deschise în acelaşi timp. Şi cât ne ocupăm să citim ceva, mai vorbim şi la telefon, mai avem grijă şi de alte 

treburi din  sfera noastră de interes. 

Chiar şi în timp ce ne uităm la televizor, de exemplu, la emisiuni de ştiri, canalul ne solicită atenţia pe 

cel puţin două-trei aspecte în acelaşi timp.  

Astfel, odată atenţia noastră este orientată spre cel ce prezintă ştirile, apoi mai sunt cel puţin una sau 

două benzi care derulează diferite ştiri pe alte teme decât cele prezentate de crainic. Plus imaginile şi 

înregistrările video care se derulează în acelaşi moment cu prezentarea evenimentelor de către prezentator.  

Şi, atunci, o persoană trebuie să aibă atenţia împărţită şi nu ştie ce să urmărească mai întâi. Şi face un 

soi de „slalom” printre informaţiile oferite de canalele de ştiri. În timp ce urechea caută să capteze informaţia 

transmisă de crainic, cu ochii se uită la imaginile care se derulează, dar caută să şi citească ce este scris fie în 

partea de sus, fie în cea de jos a ecranului. 

Este dovedit că timpul pentru concentrare a scăzut la mai puţin de 6 secunde, tocmai pentru că 

încercăm să acoperim o gamă cât mai largă de subiecte. 

Există studii făcute, de cei de la Universitatea Stanford că cei care fac multitasking au funcţiile 

creierului mult încetinite. http://news.stanford.edu/news/2009/august24/multitask-research-study-

082409.html 

În acest studiu, s-a constatat că cei ce fac multitasking nu sunt capabili să rămână concentraţi pe ceva 

anume, pentru că sunt permanent distraşi de lucruri irelevante. De asemenea, nu sunt buni sau foarte buni la 

ceva anume, aşa cum sunt cei care se ocupă de o singură sarcină în acelaşi timp. 

Situaţiile de multitasking din viaţa mea le-am rezolvat cu un exerciţiu EFT. (îl găseşti în Anexa 6) 

Prin urmare, cred că aşa cum spun specialiştii care au făcut cercetări, e foarte important să te ocupi de 

o singură activitate odată şi să iei activităţile una după alta pe rând.  

Pe lângă faptul că devii mai productiv ai şi o satisfacţie mai mare care te ajută să fii fericit. 
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