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T im
p

Parteneriat, prietenie ]i multitasking

Într-un parteneriat sau într-o 
leg`tur` de prietenie, cel mai 
frumos cadou este atunci când 
cele dou` entit`\i î]i d`ruiesc 
timp una alteia, se apleac` una 
asupra celeilalte, se ascult` re-
ci  proc ]i creeaz` împreun` un 

fluid de comunicare. Succesul unei conversa\ii terapeuti-
ce este dat tocmai de atitudinea de întâmpinare pe care 
interlocutorul o adopt` fa\` de a]a-zisul pacient din fa\a 
lui. Nu-\i imaginezi cât de bine face s` te sim\i cople]it  
de o aten\ie îndreptat` numai spre tine, s` fii auzit, f`r` 
echivoc, f`r` restric\ii, f`r` striden\e. Fiecare dintre noi 
are nevoie de o asemenea d`ruire din partea celuilalt sau 
a celeilalte. C`ci doar persoana care se simte pre\uit`  
]i luat` în serios tr`ie]te ca ]i cum s-ar afla în centrul de 
interes al partenerului, având o cu totul alt` pozi\ionare 
decât cel care se simte marginalizat. 
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 Vorbirea e de arg
int, 

ascultarea d
e aur!  
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 Vorbirea e de arg
int, 

ascultarea d
e aur!  

Ce atitudine avem fa\` de oamenii importan\i din 
cercul în care ne învârtim? Le d`ruim, din când în 
când, aten\ia noastr` neîngr`dit` ]i prietenoas` sau 
ne cufund`m în absen\`, distra]i de tot felul de alte 
lucruri? Multitaskingul nu este o calitate în acest caz, 
ci o tulburare grav`. În via\a cotidian` suntem atra]i 
de evenimente banale care ne preseaz` prin urgen\a 
lor aparent`: o discu\ie la telefon, un co] plin de rufe 
care trebuie sp`late ]i c`lcate... nimic din astea nu e 
important; important e s` oferim fie ]i câteva minute 
omului de lâng` noi.
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Î\i sunt, poate, cunoscute scenele care urmeaz`:

Ea ]i el iau cafeaua împreun`. Ea ar 
vrea s`-i povesteasc` ce s-a mai în-
tâmplat la birou. El ascult` un timp, 

dar îi taie vorba ]i-ncepe, la rândul 
lui, s` povesteasc`. Dou` monolo-
guri nesemnificative se desf`]oar` 

paralel. Mai r`u, el nu mai ascult` ce spune ea ]i în-
cepe s`-]i controleze e-mailurile, dup` care r`spunde 
la dou` telefoane. Atmosfera prielnic` conversa\iei s-a 
spulberat chiar mai repede decât ]i-au b`ut cafeaua.

Un autre exemple: Cunoa]tem cu to\ii prototipul 
gospodinei care permanent se scuz` c` nu i-au reu]it 
pr`jiturile, punând capac cu asta la orice inten\ie de 
conversa\ie a prietenei cu chef de vorb`. P`cat...
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Alors!
Momentele din via\a de zi cu zi  

în care nu avem timp pentru cei dragi 
se înmul\esc ]i duc, în final,  la un bilan\ prost. Hai s`-i înconjur`m pe cei dragi  

cu pre\uirea pe care o merit`!    
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Multitasking ]i burnout

Cine vrea s` fac` prea multe în acela]i timp se supune 
unei suprasolicit`ri. Îns`, în contextul în care multitas-
kingul e relativ bine v`zut din punct de vedere social, 
este foarte greu de recunoscut motivul suprasolicit`rii.

Attention, este absolut normal s` lucr`m ]i s` vrem s` 
solu\ion`m concomitent tot felul de treburi. Asta se 
poa te pune în practic` în anumite departamente, cum 
ar fi la recep\ia unui cabinet medical sau la secretariat, 
acolo unde toate firele se conexeaz` spre a fi dirijate 
apoi unde trebuie. }i totu]i, cu mult` aten\ie ]i cu o or-
ganizare bine gândit` nu e deloc imposibil s` ne îndepli-
nim datoriile ]i sarcinile cu ceva mai mult calm ]i în mod 
succesiv ]i în orice domeniu. Cu cât mai des facem acest 
lucru în mod con]tient, cu atât mai repede ne optimi-
z`m modalitatea de abordare, în sensul unei diminu`ri 
bine-venite a „vitezei de munc`“. O foarte impor-
tant` metod` de preven\ie burnout este tocmai 
putin\a de a ie]i cât mai des din multitasking.
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