
 

Jak zmienić życie na lepsze? 
- kształtowanie nawyków 

 
  

W codziennym życiu wykonujemy szereg powtarzalnych czynności. To, kim 

jesteśmy oraz co osiągamy, w dużej mierze zależy od przyzwyczajeń. 

Kształtowanie nawyków okazuje się więc ważnym elementem osobistego 

rozwoju. 

 

 

 

Nawyki są częścią naszego życia. Najważniejsze jednak jest nie to, jak się ich pozbyć, lecz 

kto ma kontrolę. Czy to my rządzimy swoimi nawykami, czy one nami? 

 

Wiedza o kształtowaniu nawyków pozwoli na skoncentrowanie energii na innych zajęciach. 

Zmiany będą odbywały się niejako przy okazji. Nie będzie trzeba zamęczać się drakońskimi 

regułami, których każdego dnia należy przestrzegać. 

Jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy. Doskonałość nie jest jednorazowym aktem, lecz 

nawykiem. – Arystoteles 

  



W jaki sposób tworzone są nawyki? 

Jeśli masz wystarczająco dużo dobrych nawyków, nie będziesz miał czasu na złe nawyki. Złe 

nawyki wchodzą Ci w drogę, kradną Twój czas i utrudniają osiąganie Twoich celów. Wszystkie 

nawyki, dobre i złe, są tworzone w ten sam sposób. Zaczynają się od małych rzeczy  

i zachowań. Wiesz, że tak się dzieje ze złymi nawykami: alkoholik zaczął od jednego drinka, 

palacz zaczął od jednego papierosa, hazardzista zaczął od jednej gry przy ruletce. Możesz się 

z tego nauczyć i używać tej techniki do tworzenia pozytywnych nawyków. Jeden mały krok na 

raz może pozwolić Ci stworzyć dobry nawyk. Jednak jak to właściwie zrobić? 

 

Jak tworzyć nowe nawyki? 

W dużym skrócie, zacznij od małych zmian, rób małe postępy i nie przestawaj. Spraw, aby 

było to tak łatwe, że nie będziesz mógł odmówić. Właśnie taki powinien być nowy nawyk. 

Chcesz zacząć ćwiczyć? Zacznij od biegania lub chodzenia jedną minutę każdego dnia. 

Chcesz co dzień czytać książkę z zakresu rozwoju osobistego? Zacznij od przeczytania jednej 

strony dziennie. Zajmuje to minutę, ale budujesz w ten sposób nawyk. Chcesz się zdrowo 

odżywiać? Zacznij od jednego zdrowego posiłku w tygodniu. Zidentyfikuj się z tym nowym 

przyzwyczajeniem. Stajesz się „kimś, kto ćwiczy”, „kimś, kto czyta codziennie”, „kimś kto się 

zdrowo odżywia”. Musisz uwierzyć, że tak właśnie jest. Udowodnij to sobie. Niektórzy 

nazywają to nawykami opartymi na tożsamości. Kluczem jest, aby powtarzać swój nawyk, 

nawet jeśli możesz zrobić tylko jego część. 

Codziennie rób małe postępy. Dodaj minutę do biegu. Dodaj stronę do swojego czytania. 

Zrezygnuj z jednej łyżeczki cukru w swojej kawie itp. 

Jeśli staje się to trudne tzn. że prawdopodobnie starasz się zrobić postęp zbyt szybko. Zwolnij 

trochę tempo, celem jest utrzymanie, aby było to dla Ciebie łatwe. 

Ustalanie konkretnych działań, których możesz się trzymać i wprowadzanie ich w życie 

codzienne nie spowoduje żadnych nagłych lub drastycznych zmian w Twoim życiu.  

Z pewnością jednak przyniesie korzyści w miarę upływu czasu. 

Podsumowując, oto jak stworzyć nowy nawyk w 5 krokach: 

1. Zacznij od małego kroku 

2. Zwiększaj postęp każdego dnia 

3. Zwiększaj postęp małymi odcinkami 

4. Kontynuuj budowanie swojego nawyku i rozwijaj go aż będziesz zadowolony 

5. Powtórz proces z innym nowym nawykiem 

 

To prawie wydaje się zbyt łatwe, aby było skuteczne. Jednak jest to naprawdę, aż tak proste 

i działa. Przekonaj się sam. Pamiętaj jednak, że chociaż jest to łatwe do zrobienia, równie 

łatwo jest tego nie robić. 


