
Witam Cię bardzo serdecznie w czwartej części kursu. Dzisiaj zajmiemy się fundamentami zmiany. 
Czyli nawykami. Gdyż całe nasze życie składa się z nawyków. O czym za chwilę sama się 
przekonasz. 


Warto rozumieć jaki jest ich mechanizm, jakimi prawami się to wszystko  rządzi, czyli o co tak 
naprawdę chodzi w tych nawykach. Zapraszam 


Kluczem do jakichkolwiek zmian na lepsze w życiu jest samoświadomość, czyli wiedza o sobie 
samej. O swoich nawykach, automatach. Schematycznych działaniach, które automatycznie 
odpalają się w Twojej głowie. 


Większość Twoich decyzji, reakcji, zachowań opiera się na pewnych schematach. Począwszy od 
tego, że zazwyczaj w nawykowy sposób wstajesz z łóżka tą samą nogą. A gdy jesteś w łazience 
w ten sam sposób zawsze się malujesz czy myjesz zęby. Gdybyś przypomniała sobie teraz jak to 
zazwyczaj robisz,  to zapewne okaże się, że w przypadku make upu od tej samej strony twarzy 
nakładasz krem. A kiedy bierzesz gąbkę do nakładania podkładu, od tej samej strony nanosisz 
podkład i go wklepujesz. A w przypadku mycia zębów, to najprawdopodobniej od tej samej strony 
nakładasz pastę na szczoteczkę i od tej samej strony zaczynasz szczotkować zęby.


To są dość proste przykłady działania nawyków, ale schematyczne działania dotyczą także rzeczy 
zdecydowanie bardziej istotniejszych. Na przykład tego w jaki sposób reagujesz na sukces lub 
porażkę. W jaki sposób zachowujesz się wśród osób, które lubisz lub których nie lubisz. 
Nawykowym działaniem może być też to, co w tej chwili robisz. Może być tak, że gdy włączasz 
kurs online, to w sposób nawykowy szukasz sobie jeszcze jakiś innych zajęć, bo masz w sobie 
takie przekonanie, że wystarczy Ci, że będziesz słuchała, a przy okazji, zrobisz zakupy online czy 
po prostu zobaczysz co słychać u znajomych na FB lub poprasujesz. Cokolwiek. Tak po prostu 
możesz mieć, że przy okazji robienia jednej rzeczy, robisz coś jeszcze innego. 


Nawykowo możesz również odkładać część rzeczy na póżniej.  

Nawykowo możesz odpuszczać i w połowie drogi do Twojego celu, który sobie wybrałaś, dać 
sobie spokój, zrezygnować i poszukać nowego, innego celu. 


Czym w takim razie jest nawyk? 


Zacznijmy od tego czym nawyk jest, a czym na pewno nie jest, gdyż to co za chwilę usłyszysz 
może okazać się dla Ciebie prawdziwym przełomem. To będzie coś, co mam nadzieję sprawi, że   
dzięki temu w przyszłości zdecydowanie lepiej będziesz sobie radziła z wprowadzaniem bądź 
zmianą nawyków.


Nawyk może być jakimś działaniem lub brakiem działania. Może być także jakąś reakcją. Istotne 
jest to, że to działanie lub reakcja jest A U T O M AT Y C Z N A . 


Nawyk to automatyczne, nieświadome działanie lub reakcja na jakiś bodziec. 


Ten bodziec może pochodzić z otoczenia zewnętrznego, czyli tego co się wokół Ciebie dzieje lub 
z wewnątrz Ciebie. Bodźcem może być jakiś sygnał dźwiękowy, jakiś obraz, myśl, odczucie. 




Bodźcem może być dowolna rzecz, która gdzieś tam na zewnątrz lub wewnątrz Ciebie się 
zadzieje i ten sygnał wywołuje w Tobie automatyczną reakcję…


…. Na przykład dźwięk przychodzącego smsa, który automatycznie wyzwala w Tobie pokusę 
spojrzenia na telefon i odczytania wiadomości, bez względu na to, co w danym momencie robisz i 
na ile jest to ważne. Po prostu gdy słyszysz charakterystyczny dźwięk to od razu pojawia się chęć 
przeczytania wiadomości. Zaczynasz rozglądać się za telefonem.


Nawyk to zachowanie, reakcja, która pojawia się automatycznie po pojawieniu się jakiegoś 
bodźca. Wyraz „automatycznie” jest tutaj kluczem. 


Słyszysz dźwięk smsa i zaczynasz rozglądać się za telefonem. Jest charakterystyczny bodziec, 
który działa na Ciebie i jednocześnie uruchamia oczekiwanie na nagrodę a to wywołuje Twoje 
konkretne działanie.


Nawyk nie jest czymś regularnym i systematycznym. Może pojawiać się raz na jakiś czas, 
nieregularnie, ponieważ istotą pojawienia się nawyku jest bodziec.


W tym przykładzie z dźwiękiem przychodzącego smsa nawykiem nie jest odczytanie wiadomości. 
Nawykiem jest to, że po usłyszeniu charakterystycznego dźwięku rozglądasz się w poszukiwaniu 
telefonu i go odblokowujesz. Samo czytanie smsa nie jest nawykiem.


Nawyk to jest coś, co robisz automatycznie. Bez wysiłku. 


Natomiast jeśli robisz coś systematycznie, ale nie automatycznie i musisz się do tego „zmuszać”, 
czyli robić to z uwagą, po zastanowieniu się, to jest to zwyczaj. Nie nawyk. 


Zwyczaj wymaga poświęcenia energii, nawyk nie!


Jeśli rozpoczęciu działania towarzyszy Ci myśl „Mam to zrobić” na przykład sięgnąć po książkę, 
aby nauczyć się nowych słówek, to to nie jest nawyk, tylko zwyczaj.  Żeby uruchomił się nawyk 
nie potrzebujesz energii. Robisz to z automatu. Ale jeśli o czymś musisz pomyśleć, choćby przez 
chwilę, nawet przez ułamek sekundy. Jeśli musisz włożyć w to energię, na przykład wstać z 
kanapy i pójść gdzieś, to przestaje to być nawykiem, a jest zwyczajem. Na przykład nawykiem nie 
jest bieganie. Nie uda się nawykowo biegać. To jest niemożliwe. Ale z drugiej strony nie jest to Ci 
potrzebne, żebyś mogła biegać w sposób systematyczny i konsekwentny. Bo kluczowe z punktu 
widzenia nawyku jest to, co się dzieje na samym początku. To jest ta Twoja reakcja, gdy 
przychodzi pora abyś poszła biegać. Czyli reakcją jest, że wstajesz z kanapy i w sposób 
automatyczny na przykład zakładasz buty do biegania. Nieważne jest to, że większa część 
aktywności na której Ci zależy jest zwyczajem. Że musisz w to włożyć wysiłek. Najistotniejsze jest 
to, że jeśli chcesz coś robić w sposób nawykowy, to liczy się to, co stanie się nawykiem na 
samym początku tej czynności.


Powszechnym błędem jest to, że ludzie próbują zamienić w nawyk całą dużą, złożoną czynność. 

Mylimy zwyczaje z nawykami i przestajemy nad nimi pracować.


No dobra, to jak działa nawyk?




Jest sygnał/bodziec, na przykład charakterystyczny dźwięk telefonu informujący, że przyszła 
nowa wiadomość.


Co ten bodziec robi? 


Uruchamia w mózgu, na poziomie nieświadomym, oczekiwanie na nagrodę. Chcesz poznać treść 
wiadomości. 


Na poziomie umysłu nieświadomego pojawia się oczekiwanie, że jeśli wykonasz dane 
zachowanie, sięgniesz po telefon, to pojawi się uczucie przyjemności, wydarzy się coś 
przyjemnego dla Ciebie. W związku z tym to oczekiwanie nagrody wyzwala w Tobie reakcję, 
zachowanie, które sprawi, że pojawi się ta nagroda. Twoją reakcją jest sięgnięcie po telefon by 
odczytać wiadomość. I gdy to zrobisz pojawia się nagroda., którą jest zaspokojenie Twojej 
ciekawości. Zaspokoiłaś chęć odczytania wiadomości. Dowiedziałaś się kto do Ciebie napisał i w 
jakiej sprawie.


W Twoim umyśle tworzy się teraz taka pętla skojarzeniowa, że sięgnięcie po telefon oznacza 
odczytanie wiadomości. I im częściej będziesz tak reagowała na ten sam bodziec, pętla 
skojarzeniowa będzie się utrwalać. Tak się tworzy nawyk. 


Inny przykład. 


Zaczynasz uczyć się języka angielskiego. I okazuje się, że ta nauka nie jest taka łatwa jak mówią. 
Zaczynasz się stresować, frustrować, że nie idzie tak jak zaplanowałaś i pojawia się w Tobie chęć, 
pragnienie, to oczekiwanie nagrody, żeby chociaż na chwilkę odłożyć tą naukę  i zrobić krótką 
przerwę. Czyli jest bodziec. Jest nim myśl „Zrobię sobie chwilkę przerwy”. W tym samym czasie 
pojawia się oczekiwanie nagrody, że będzie przez chwilę miło, przyjemnie, bezstresowo.


Jaka jest Twoja reakcja? 


Wybierasz inną, dowolną czynność, która jest przyjemniejsza i atrakcyjniejsza dla Ciebie. Na 
przykład uruchamiasz FB, YouTube, patrzysz co tam słychać lub włączasz zaległy odcinek 
ulubionego serialu.


Jaka jest nagroda?


Obniżyłaś poziom stresu. Dostarczyłaś sobie przyjemności z innej aktywności.


W twoim umyśle znowu zaczyna tworzyć się pętla skojarzeniowa. Jakie skojarzenie się utrwala?


Rozpoczęcie nauki oznacza rozpoczęcie innej aktywności.


Tak właśnie działa nawyk. Jest bodziec działanie i nagroda. I jeśli Twoje nawykowe działania są 
dla Ciebie wspierające, prowadzą Cię do Twoich celów, to nie pozostaje mi nic innego, jak 
szczerze Ci pogratulować. Gorzej, gdy nawykowe działania sprawiają, że odpuszczasz, nie 



podejmujesz odpowiednich reakcji i zaprzepaszczasz swój sukces. A tak się dzieje w 
zdecydowanie większej liczbie przypadków. 


Dobra, Idziemy dalej.


Jak myślisz ile czasu zajmuje stworzenie nowego nawyku? Tydzień? Miesiąc? Rok?


Ciekawa jestem czy słyszałaś o magicznych 21 dniach. Utarło się, że zmiana nawyku czy 
utworzenie nowego jest możliwe w ciągu 3 tygodni. 


To jest mit. 


Wbrew powszechnej opinii 21 dni to zbyt krótki czas, aby w mózgu uformowały się wzorce, czyli 
te pętle skojarzeniowe dla nowego zachowania, które próbujesz przyjąć.


Ok to skąd pochodzi mit o 21 dniach?


Wszystko zaczęło się w latach 50. od dr Maxwell Maltza, który był chirurgiem plastycznym. Dr 
Maltz zauważył, że jego pacjencji po operacji nosa czy po amputacji ręki lub nogi, w ciągu 21 dni 
zaczynali przyzwyczajać się do nowej sytuacji. W 1960 roku wydał książkę, w której umieścił 
stwierdzenie, że „potrzeba minimum 21 dni, aby stary obraz mentalny rozpłynął się, a nowy 
pojawił.” Książka została sprzedana w nakładzie 30 milionów egzemplarzy. I wtedy zaczął się 
problem. 


Praca dr Maltza wpłynęła na prawie każdego znanego specjalistę od rozwoju osobistego. W miarę 
jak coraz więcej osób cytowało Maxwella Maltza, zaczęło to przypominać zabawę w głuchy 
telefon. Po drodze zniekształcono jego wypowiedź, a dokładniej usunięto z niej jeden wyraz. Jak 
się potem okazało niezwykle istotny.. Usunięto słowo „minimum”. I w ten sposób społeczeństwo 
zaczęło rozpowszechniać powszechny dzisiaj mit, że utworzenie nowego nawyku zajmuje 21 dni.


To ile czasu potrzebuje przeciętny człowiek ,aby zmienił lub wykształcił w sobie nowy nawyk?


Odpowiedź przynoszą badania prowadzone przez doktor Phillipę Lally z Uniwersytetu w 
Londynie. 


Przeciętnie miną 2 miesiące, zanim nowe zachowanie stanie się dla Ciebie automatyczne - a 
dokładnie minie 66 dni. 


Czas kształtowania nowego nawyku może się znacznie różnić w zależności od zachowania, 
osoby i okoliczności. Utworzenie nowego nawyku uczestnikom badania, które prowadziła doktor  
Phillipa Lally, zajęło od 18 do 254 dni. 


Prawda jest taka, że zbudowanie nowego zachowania prawdopodobnie zajmie Ci od 2 do nawet 
8 miesięcy, nie 21 dni.




Budowanie nowego nawyku to nie sprint, to maraton, dlatego, że nasz umysł jest leniwy. Woli 
pracować według starych wzorców i znajomych schematów myślowych, niż tworzyć i próbować 
czegoś nowego.


Co może pomóc Ci wytrwać maraton? Skąd będziesz czerpać siłę, konsekwencję by biec dalej?


Siłę będziesz brała z Twojego wewnętrznego zbiornika. Z paliwa, którym jest sila woli. Bo siła woli 
umożliwia zmianę nawyków. To jest system naczyń wzajemnie połączonych. Wiedząc to, jesteś na 
dobrej drodze do zmiany.


Ważna informacja jest taka, że raz nabyty nawyk pozostaje na zawsze. Ale możesz go zmienić na 
inny. Możesz go jakby nadpisać innym.


Jak się zatem zabrać do tworzenia nowego nawyku lub do zmiany starego, tego który chcesz 
zmienić?


Najpierw określ sygnał, bodziec. Potem zaplanuj działanie i wyznacz nagrodę natychmiastową, 
aby Słoń był zadowolony. Bo pamiętasz, że Słoń chce już. Chce błyskawicznych nagród. A gdy 
ich nie ma Słoń nie współpracuje i nie idzie do celu, który wyznaczył Jeździec. Gdy już masz 
nagrodę dla Słonia, tą natychmiastowa, określ nagrodę wyższego rzędu, aby Jeździec wiedział 
dokąd ma jechać! Jeśli chcesz wygenerować w sobie nowy nawyk zawsze odpowiedz sobie na 
pytanie - Po co Ci to? Jakie nagrody będziesz z tego miała? 


Od tego zaczyna się zmianę nawyków! Zawsze!


Fundamentem zmiany nawyku czy tworzenia nowego jest lista nagród.  Nagród, które bardzo 
silnie oddziaływują na Ciebie. One mają budzić w Tobie silne, pozytywne emocje. Słoń chce 
nagrody teraz. To go uszczęśliwi i pójdzie za nagrodą. Jeśli jej nie dostanie natychmiast, zacznie 
się buntować, stanie w miejscu lub będzie się cofał. I nie będzie zmiany takiej jakiej pragniesz.

Dlatego tak ważne jest pytanie o nagrody. Co konkretnie ta nagroda da Tobie? Nie innym. Tobie.


Jak zmienić nawyk?


Zacznijmy od nawyku, który jest mało wspierający. 


Załóżmy, że jesteś osobą, która ma trudność z porannym wstawaniem. A chciałabyś wstawać 
wcześniej, żeby mieć spokojny czas na przykład na wypicie kawy. Takie 15 minut dla siebie, zanim 
rozpocznie się poranna gonitwa. Ale na razie czas dla siebie jest w sferze marzeń, gdyż masz 
dużą trudność, aby podnieść się z łóżka gdy dzwoni budzik. I automatycznie włączasz tryb 
drzemki. 


To zaczynamy. 


Dzwoni rano budzik. Charakterystyczny dźwięk wybudza Cię i w Twojej głowie pojawia się myśl 
„Jeszcze chwilka!”. Ta myśl, ten bodziec podświadomie uruchamia obietnicę nagrody, którą jest  
przyjemność z dłuższego spania/poleżenia dłużej w ciepłej pościeli. 




Jaka jest Twoja automatyczna reakcja, gdy słyszysz budzik? 


Włączasz tryb drzemki. 


Bodziec czyli ta myśl „Jeszcze chwilka”, nieświadomie wyzwala w Twoim umyśle obietnicę 
nagrody - przyjemność pospania dłużej i Twoim nawykowym działaniem jest włączenie drzemki. 
Wykształciła się pętla skojarzeniowa. Dźwięk budzika równa się drzemka.


A teraz chcesz ten nawyk zmienić. Jak to zrobić? 

Sytuację mamy taką samą, ale teraz nagroda będzie inna. Nie poleżenie w cieplej pościeli tylko 
spokojne wypicie cieplej kawy. 


Dzwoni budzik. Znowu ten charakterystyczny dźwięk wybudza Cię i tym razem przywołuje myśl 
„Czas zaczynać!” Pojawia się pragnienie nagrody, dobrego samopoczucia, spokojnego czasu dla 
siebie. I podejmujesz automatyczne działanie. Wstajesz z łóżka i parzysz sobie kawę czy 
przeglądasz w spokoju wiadomości. Cokolwiek co chcesz w tym czasie zrobić dla siebie. Gdy 
podjęłaś to konkretne zachowanie, wstałaś z łóżka, pojawia się nagroda. Duma z wykonania 
zadania. Dobre samopoczucie. Spokojne wypicie cieplej kawy. 


Przy nawykach ważne jest to co się zadzieje na samym początku czynności. Bodziec i nagroda, 
którą obiecuje. Nawyk jest tworzony przez powtarzanie tej samej czynności. Ale, aby przylgnął do 
Ciebie musi być dla Ciebie WAŻNY. Jeśli masz nagrodę, to wiesz po co chcesz to zrobić. Po co 
chcesz zmienić nawyk lub stworzyć nowy. Po co chcesz wykonać tą robotę. To Twoje „Po co?” To 
Twoje pragnienia i one budują wytrwałość i siłę woli.


Pozwól, że zadami Ci pytanie…


Jeśli tak jak ten chłopczyk na zdjęciu, słuchasz tego co teraz mówię i w głowie masz kompletny 
chaos, nadmiar wiedzy Cię przytłoczył… , nie wiesz jak  zacząć…. uspokajam…..  Oto krótka 
ściąga. Najważniejsze rzeczy, o których warto pamiętać przy nawykach. 


Badania doktor Megan Oaten i profesora Kena Chenga dowodzą, że zmiana jednego nawyku 
ułatwia zmianę kolejnego. I nie ma przy tym znaczenia czy zaczynasz od super skomplikowanego 
nawyku, czy od skrajnie prostego. Najprostszy nawyk z taką samą skutecznością, jak super 
trudny nawyk zwiększa bak energii mentalnej. 


W jednym czasie zmieniaj  TYLKO jeden nawyk. Jeśli chcesz zmienić coś w swoim życiu, w jego 
jakości, w nawykach, wprowadzaj to pomału. Daj sobie czas. Rób to z refleksją.Twój mózg nie 
przemebluje Twojego życia w jeden dzień.  Rób to z dużą wyrozumiałością dla siebie samej. 
Pewne rzeczy muszą mieć trochę czasu, aby coś się wydarzyło. Aby się zadziało. Próba 
zastosowania od razu wszystkiego czego się dowiedziałaś zakończy się porażką. Chcę abyś była 
tego świadoma. Nie da się zjeść słonia w całości. Trzeba go jeść po kawałku!


Przy tym CAŁY CZAS dbaj o zasoby siły woli.Bo to ona daje Ci moc do zmiany. Siła woli 
umożliwia Ci zmianę nawyków!




Rozwijaj, wyrabiaj nawyki… bo nawyk jest jak lina. Każdego dnia splatasz jej nitki, aż w końcu już 
nie możesz jej przerwać (Horace Mann)


W tej części kursu to już wszystko. Bardzo dziękuję Ci za uwagę i zapraszam do wypełnienia 
Karty Pracy nr 4.

Mam nadzieję, że po tych czterech częściach jesteś już bardziej świadoma jak działa siła woli. Co 
ją wyczerpuje i jaką siłę mają nawyki. Mając tą wiedzę jesteś na dobrej drodze do Twojego 
sukcesu.

Do zobaczenia w kolejnej części kursu, w której zajmiemy się sposobami odbudowania, 
uzupełniania, generowania siły woli, czyli tankowania wewnętrznego zbiornika paliwa.


